
CENÍK OPRAV PROVOZ TRUCK SERVIS

IVECO - lehká řada 1 050,- Kč/h * (10 ČJI)
IVECO - střední řada 1 160,- Kč/h * (10 ČJI)
IVECO - těžká řada 1 270,- Kč/h * (10 ČJI)

SOR - autobusy 940,- Kč/h

Ostatní značky nákladních vozidel a autobusů, IVECO BUS 940,- Kč/h
Návěsy a přívěsy 840,- Kč/h

Ověření TCHG (kulatý) + použitý materiál (není zahrnut v ceně) 2 066,- Kč
Ověření elektronického TCHG + použitý materiál (není zahrnut v ceně) 2 314,- Kč
Ověření digitálního TCHG + použitý materiál (není zahrnut v ceně) 3 140,- Kč

Měření geometrie vozidla     - řiditelná náprava 1 200,- Kč
                                                    - pevná náprava 600,- Kč
Seřízení geometrie se účtuje zvlášť podle skutečné doby a konkrétního ceníku.

Použití diagnostiky - jednorázový poplatek 1 900,- Kč

Výjezd mobílní dílny IVECO - paušál do 70 km (oba směry) 3 000,- Kč
Výjezd mobílní dílny IVECO nad 70 km (oba směry) 55,- Kč/každý ujetý km

Repase jednotky DeNOx I a DeNOx II 13 800,- Kč

Ve dnech pracovního klidu (SO, NE, svátek) a mimo stanovenou provozní dobu (22:00-6:00) budou
uvedené hodinové sazby navýšeny o 100 %.

Při práci prováděné v souvislosti s výjezdem servisního a nebo odtahového vozidla budou uvedené 
hodinové sazby navýšeny o 100 % v provozní době a o 150 % mimo provozní dobu.

Provize za poskytnutí finanční garance autorizovaným servisem činí 3 % z fakturované částky bez DPH.

V případě, že si zákazník při objednávce a nebo v průběhu opravy v našem Truck servisu dodá vlastní
náhradní díl/díly, budou na takovou opravu stanovené hodinové sazby za práci navýšeny o 50 %. 
Na tyto náhradní díly neposkytujeme záruku.

* (1ČJI = 6 minut - časová jednotka IVECO, 10ČJI = 1 hodina)
* Účtování za práci je prováděno na základě předepsaných norem vydaných společnosti IVECO S.p.A, 
pokud jsou k dispozici.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Platnost ceníku od 1.1.2023

Zpracoval: Radim Rektorys, ředitel Truck servisu


