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Pozostałe usługi wyceniane są według stawki godzinowej :
                                                   Prace mechaniczne 210 zł / h
                              Prace elektryczne/elektroniczne 240 zł / h

Cennik podstawowych usług warsztatowych

Usługa CENA Usługa CENA
Serwis od A do Z Sprawdzenie auta przed zakupem

Diagnostyka usterki

Opłata parkingowa

Wymiana filtra powietrza od

Wymiana filtra przeciwpyłkowego
(kabinowego) od

Wymiana filtra paliwa Pb od Serwis klimatyzacji

Wymiana filtra paliwa Diesel od Kontrola akumulatora, obwodu ładowania

Wymina oleju w ASB od Wymiana akumulatora od
Wymiana alternatora od

Wymiana żarówki od
Wymiana tarcz i klocków hamulcowych przód

od Naprawa instalacji elektrycznej CAN od

Wymiana tarcz i klocków hamulcowych tył od

Wymiana szczęk hamulcowych od Wymiana pompy paliwa od
Wymiana przewodu hamulcowego

elastycznego od Test wtryskiwaczy diesla (przelewowy)

Odpowietrzenie układu / pompy SBC Naprawa licznika (w202 w210)

Odpowietrzenie układu hamulcowego od Wymiana pompy wody od

Wymiana końcówki drążka kierowniczego od Wymiana termostatu od

Wymiana paska wielorowkowego od Demontaż/montaż skrzyni biegów od

Wymiana łącznika stabilizatora od Wymiana łańcucha rozrządu od

Wypalanie DPF (elektroniczne) od

Wymiana sworznia w zwrotnicy od Wymiana 1 świecy żarowej od

Wymiana miechów Airmatic od Wymiana 1 świecy zapłonowej od

350 - 400 zł 450 zł

150-750 zł

30 zł/doba
60 zł

60 zł

120 zł 249 zł
120 zł 50 zł

350 zł 50 zł
200 zł
20 zł

220 zł 90 zł

250 zł
120 zł 120 zł

60 zł 120 zł/kpl

320 zł 300 zł
150 zł 170 zł
80 zł 120 zł

120 zł 700 zł
60 zł 1 000 zł

250 zł
300 zł 80 zł
310 zł 50 zł

W przypadku sprzedaży towarów lub usług w obrocie między przedsiębiorcami - na podstawie art. 558 § 1 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku -Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r poz. 121)

Diagnostyka komputerowa od

Wymiana oleju w silniku z filtrem oleju od

Wymiana amortyzatora/sprężyny tył od

Wymiana amortyzatora/sprężyny przód
mcperson od

Wymiana klocków hamulcowych przód od
Wymiana klocków hamulcowych tył od

Opuszczenie silnika A-klasa, B-klasa

Wymiana wahacza od

150 zł

120 zł
220 zł

320 zł

120 zł
140 zł

1 250 zł

200 zł

Postój pojazdu na stanowisku naprawy podczas poszukiwania / wymiany
 źle dobranych części dostarczonych przez klienta 150 zł / h

 Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi. 


