
 

 

CENNIK USŁUG SERWISOWYCH 

                                                                                                                                                            

          Cena brutto  

Godzina pracy mechanika         145 zł  

Transport pojazdu do/z serwisu (do 50 km od siedziby firmy)     100 zł 

Kosztorys naprawy powypadkowej        250 zł 

Diagnostyka pojazdu przed zakupem        200 zł 

Montaż alarmu           250 zł 

Montaż Xenonów         250 zł 

Montaż grzanych manetek / kciuka       100 zł / 100 zł 

Mycie quada          40 zł 

Naprawa gwintu          50 zł 

Wymiana klocków hamulcowych (cena za zacisk)      50 zł 

Przegląd i serwis wspomagania kierownicy w quadzie EPS     300zł 

Pomiar składu mieszanki (AFR) dla silnika 1 cylindrowego     300zł 

Regulacja i czyszczenie gaźnika 1szt.       120zł 

Przegląd quad 4x4 1 cyl. / 2 cyl.        450zł / 550 zł 

Przegląd quad ośka 1 cyl. / 2 cyl.        350zł / 450 zł 

Diagnostyka komputerowa ATV - kasowanie błędów      300 zł 

Kodowanie kluczyka         300 zł 

Wymiana paska przekładniowego ATV       200 zł 

Wymiana oleju silnikowego        50 zł 

Wymiana oleju w skrzyni biegów / dyfrze 1 szt.      50 zł 

Montaż i demontaż głowicy 1 szt.        350 zł 

Wymiana opon ATV (za koło)        20 zł 

Wymiana końcówek kierowniczych (1szt.)       50 zł 

Ustawienie zbieżności         150 zł 

Montaż wyciągarki         350 zł 

Montaż roadbook`a / metromierza        250 zł / 150 zł  

Wyjęcie i włożenie silnika / Remont silnia robocizna      800 zł / 1500 zł 

Montaż osłon aluminiowych podwozia ATV       200 zł 

Kierunkowskazy, klakson, lusterka, podświetlenie tablicy rejestracyjnej + montaż  1250 zł 

Wymiana tulei – sworzni, krzyżaków       150 zł 

Wymiana przegubów         150 zł 

Naprawa instalacji elektrycznej / czyszczenie      100 zł 

Regulacja zaworów 1 cyl. / 2 cyl.        200 zł / 400 zł 

Przegląd wyciągarki         250 zł 

Montaż lampy LED         200 zł 

Smarowanie kalamitek         100 zł 

Wymiana świec/y         25 zł 

Czyszczenie filtra powietrza        100 zł 

Wymiana sprzęgła         150 zł 

Montaż zrywki          150 zł 

Montaż tłumika          100 zł 

Montaż dystansów (za sztukę)        50 zł 

Montaż modułu paliwowego        150 zł 

Montaż poszerzeń / osłon dłoni        150 zł / 100 zł 

Strojenie modułu paliwowego 1 cyl. / 2 cyl.       2500 zł / 4000 zł 


