ELEKTROMECHANIKA
Usługa
Wymiana świec zapłonowych (1 szt.)
Naprawa rozrusznika z demontażem
Naprawa alternatora z demontażem
Wymiana przewodów zapłonowych
Wymiana akumulatora
Montaż radia samochodowego

Cena od
5 zł
100 zł
70 zł
30 zł
15 zł
50 zł

MECHANIKA SAMOCHODOWA
Układ hamulcowy
Usługa
Wymiana klocków hamulcowych
Wymiana szczęk hamulcowych (jedno koło)
Zacisk hamulcowy - wymiana (1 szt.)
Wymiana cylinderka hamulca
Czujnik ABS – wymiana
Pompa hamulcowa - wymiana
Pompa podciśnieniowego wspomagania- wymiana
Przewód hamulcowy metalowy - wymiana
Przewód hamulcowy elastyczny - wymiana
Linka hamulca ręcznego - wymiana
Hamulec ręczny- regulacja
Wymiana płynu hamulcowego (wraz z płynem)

Cena od:
50 zł
60 zł
50 zł
40-70 zł
35 zł
50 zł
75 zł
40 zł
35 zł
60 zł
20 zł
40 zł

Zawieszenie, układ kierowniczy
Usługa
Tulejki stabilizatora- wymiana
Łącznik stabilizatora- wymiana
Wymiana wahacza - przód
Tuleja główna wahacza tylnego - wymiana
Sworzeń wahacza nitowany lub wciskany - wymiana
Sworzeń wahacza przykręcany - wymiana
Wymiana drążka kierowniczego
Wymiana końcówki drążka kierowniczego
Przekładnia kierownicza mechaniczna - wymiana
Przekładnia kierownicza wspomaganie - wymiana
Amortyzator przód - wymiana (sztuka
Amortyzator tył – wymiana (sztuka)
Łożysko koła przód - wymiana (1 sztuka)
Łożysko koła tył - wymiana (1 sztuka)

Cena od:
50 zł
30 zł
50 zł
100 zł
50 – 120 zł
30 – 50 zł
50 zł
30 zł
100 zł
160 zł
120 zł
50 zł
100 zł
80 zł

Układ napędowy, silnik
Usługa
Wymiana paska
Wymiana rozrządu (zależnie od typu silnika
Wymiana sprzęgła
Wymiana pompy paliwa
Wymiana termostatu
Wymiana pompy wody
Wymiana przegubu napędowego zewn.
Wymiana przegubu napędowego wewn.

Cena od:
30 zł
150 zł
250 zł
70 zł
60 zł
120 zł
100 zł
120 zł

Tłumiki, układ wydechowy
Usługa
Wymiana tłumika końcowego
Wymiana tłumika środkowego
Wymiana sondy lambda

Cena od:
60 zł
80 zł
50 zł

Filtry, olej i płyny
Usługa

Cena od:
20 zł
60 zł
40 zł

Wymiana filtra powietrza
Wymiana filtra kabinowego
Wymiana filtra paliwa

Diganostyka, przeglądy, regulacje
Usługa
Test komputerowy odczyt kodów błędów plus ich wykasowanie
Przegląd okresowy podstawowy (30tys km)
Wypalanie filtra DPF
Adaptacja wtryskiwacza
Dezaktywacja (naprawa) immobilizera

Cena od:
50 – 200 zł (traktor)
120 zł
200 zł
25 zł /szt.
400 zł

WULKANIZACJA
Osobowe
Usługa
Naprawa i łatanie uszkodzonej opony
Uszczelnianie opony na obręczy
Przekładanie opon - felgi stalowe (4szt.)
Przekładanie opon - felgi aluminiowe (4szt.)
Prostowanie felg aluminiowych za 1 szt
Wymiana kompletu kół z wyważeniem

Cena od:
10 - 45 zł
25 zł /szt.
50 zł
70 zł
40-100 zł
30 – 40 zł

Rolnicze
Usługa
Wymiana opony do 28”
Wymiana opony od 28”
Wymiana opony powyżej 36”
Naprawa opony (wkład)
Naprawa dętki
Naprawa zewnętrzna (na gorąco) na jeden punkt

Cena od:
40 zł
60 zł
80zł (indywidualnie)
25 - 130 zł
10 - 30 zł
50 zł

Większość napraw wyceniana jest indywidualnie ze względu na ich różnorodność. Naprawy
mechaniczne i obsługa jest wyceniana wg cennika INTER-CARS po przeliczeniu
roboczogodzin przed wykonaniem naprawy.
Niniejsza oferta ma charakter informacyjny (orientacyjny) i nie stanowi oferty handlowej w
rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

