Ceník pneuservisních prací
platný od 1. 5. 2022

Ceník pneuservisních prací pro pneumatiky nákladních vozidel a autobusů, EM/MPT
HODINOVÁ SAZBA ZA PRÁCE

lehké nákladní
16” + 17,5”

plochý ráfek
do 20” pneu MPT

prohloubený
od 19,5”

výměna kola (z osy na osu)

150 Kč

200 Kč

250 Kč

demontáž pneu z ráfku (včetně demontáže duše/vložky/ventilu)

140 Kč

140 Kč

200 Kč

montáž pneu na ráfek (včetně montáže duše/vložky/ventilu)

140 Kč

140 Kč

200 Kč

vyvážení kola bez závaží

80 Kč

120 Kč

120 Kč

čištění náboje, dosedací plochy kola

20 Kč

20 Kč

20 Kč

dohuštění pneu vzduchem

20 Kč

20 Kč

20 Kč

dotažení kola momentovým klíčem

20 Kč

20 Kč

20 Kč

měření hloubky dezénu

20 Kč

20 Kč

20 Kč

500 Kč

580 Kč

750 Kč

ceny jsou uvedeny bez DPH

CENA ZA KOMPLETNÍ MONTÁŽ 1)
• Pro stálé zákazníky nabízíme možnost slevy z uvedených cen.
• V případě zájmu lze objednat pneumatiky u smluvního dodavatele.
• V ceně servisní služby není zahrnuta cena použitého materiálu.		
• Cena za technicky náročné a obtížné práce v tomto ceníku nezařazené
se počítá z normohodiny (Nh) 417 Kč/hod. 			
• Za práce mimo pracovní dobu nebo ve dnech pracovního klidu bude
zákazníkovi účtován přílplatek ve výši 100 % ceny.			
Kontakt na servisní místa:

Písek

Nádražní 2294, 397 01 Písek
pisek@busem.cz

• Pokud bude pro opravu nebo přepravu použit služební automobil,
bude zákazníkovi účtována cena 20 Kč za jeden kilometr + paušální
poplatek za nadstandardní úkon v částce 500 Kč.
• Podrobnosti o servisních službách a aktuální informace na www.busem.cz.
			
Vysvětlivky
1) Kompletní montáž obsahuje: výměnu kola z osy na osu, výměnu pneumatiky (demontáž
z ráfku – na ráfek), vyvážení, dohuštění a očištění dosedací plochy kola – náboje, dotažení kola.

Český Krumlov

Chvalšinská 241, 381 01 Český Krumlov
tel: 602 159 845, krumlov@busem.cz

