CENNÍK SLUŽIEB
Volvo Group Slovakia, s.r.o.
Platný od 01.07.2021
Rovnacia stolica, Geometria

Základná hodinová sadzba

Kontrola geometrie rámu resp.
kabíny
Hodinová sadzba pre práce na
rovnacej stolici a klampiarske práce
pre zazmluvnené poisťovne (všetky
modely)
Hodinová sadzba práce na
rovnacej stolici a klampiarske
práce pre nezazmluvnené
poisťovne (všetky modely)

Vozidlá nad 12 t
Vozidlá do 12 t
‐ Údržba vozidla
Základný + Ročný servis
‐ Oprava motora, palivový
systém, chladenie, sanie
‐ Elektrické opravy,
akumulátory, alternátory,
štartéry, osvetlenie
‐ Opravy prevodového
ústrojenstva, spojka, kardan,
zadná náprava
‐ Opravy vzduchovej sústavy,
brzdy
‐ Opravy riadenia prednej
nápravy
‐ Opravy pruženia, nábojov
kolies
‐ Diagnostika elektroniky
‐ Opravy kabín
‐ Opravy po havárii

41,90‐
EUR

53,90‐
EUR

Rovnanie kabíny

Mimo otváracích hodín servisu
Štátny sviatok a nedeľa
V prípade, že si zákazník prinesie vlastné diely

48,80‐
EUR
Zákl. hod.
sadzba + 50%
Zákl. hod.
sadzba + 100%
Zákl. hod.
sadzba + 100%

Action Service (24/7)
Počas otváracích hodín servisu
Mimo otváracích hodín servisu
Štátny sviatok a nedeľa

60,00‐EUR
Zákl. hod. sadzba
+ 50%
Zákl. hod. sadzba
+ 100%

48,80‐EUR

60,00‐EUR

Cena za práce na rovnacej stolici bude určená v závislosti
na rozsahu poškodenia a pracnosti opravy v nasledovnom
rozmedzí:
Rovnanie rámu

48,80‐
EUR

830,00‐EUR

min. 1.708,00‐EUR
max. 3.985,00‐EUR
min. 2.050,00‐EUR
max. 5.145,00‐EUR

Cena za práce súvisiace s odstrojením resp. ustrojením
havarovaného vozidla sa bude účtovať v zmysle
štandardných hodinových noriem VT alebo RT
v hod. sadzbe 48,80‐EUR

Ostatné servisné
servisné služby
služby
Kontrola geometrie vozidla

145,00‐EUR

Vystavenie L certifikátu

80,00‐EUR

Kontrola a predĺženie L certifikátu

32,00‐EUR

Vystavenie Emisného certifikátu

80,00‐EUR

Kalibrácia – bez výmeny dielu
Vysúšač, spojka, brzdy,...

100,00‐EUR

Paušálny poplatok

50,00‐EUR

Fix. poplatok servisného zariadenia

CCP poplatok

100,00‐EUR

Overenie tachografu generácia 1

119,00‐EUR

Paušálny poplatok za refakturáciu
opravy v zahraničí

20,00‐EUR

Overenie tachografu generácia 2

169,00‐EUR

50,00‐EUR/hod.

Výjazd servisného vozidla
Sadzba za 1km

1,30‐EUR

Vedenie vozidla *

hod. sadzba

Lakovanie
Hodinová sadzba za lakovacie práce

35,00‐EUR

* Doba vedenia vozidla sa počíta nasledovne:
každých začatých 50km = 1 hod. práce
Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Spoločnosť Volvo Group Slovakia, s.r.o. si vyhradzuje právo na prípadné zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
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