
Послуга Вартість*, грн.
Кондиціонер

Система кондиціонування повітря. Заправка холодоагентом 324
Система кондиціонування повітря. Дезінфекція 144
Елемент фільтра повітряного салону. Заміна 52

Двигун
Заміна мастила двигуна та масляного фільтру 96
Промивання двигуна, заміна мастила двигуна та масляного фільтру 132
Фільтр повітряний двигуна. Заміна 34

Паливна система
Фільтр паливний тонкої очистки зовнішній. Заміна 68

Ходова частина/Трансмісія
Ходова частина. Діагностування 114
Ходова частина. Діагностування на стенді 146
Втулка переднього стабілізатора поперечної стійкості внутрішня. Заміна (2 шт) 128
Наконечник тяги рульової. Заміна 102
Амортизатор задній. Заміна 128
Амортизаційна стійка передня. Заміна 292

Технчіні рідини
Рідини технічні. Перевірка рівнів, діагностування 46

Гальмівна система
Колодки гальмівні передні (диск) Заміна 132
Колодки гальмівні задні (диск) Заміна 152

Система керування
Геометрія кутів встановлення коліс. Перевірка 156
Геометрія кутів встановлення коліс. Перевірка та регулювання 278

Керування двигуном
Блок електронний керування двигуном. Зчитування кодів несправностей 126
Свічка запалювання (дроти високовольтні). Заміна 4 шт. 86
Форсунка інжектора (4 шт.) Зняти/встановити, промивка на стенді 438

Електрообладнання
Фари передні (обидві). Регулювання кута нахилу світла 84

Додаткове обладнання
Сигналізація з двостороннім зв’язком. Встановлення 1196
Парктронік задній. Встановлення 868

Шиномонтаж / Балансування
Шиномонтаж / балансування 4 колеса від 268

Комплексна мийка
Комплексна мийка - легковий автомобіль 138

ПРАЙС З ФІКСОВАНИМИ ЦІНАМИ НА ПОСЛУГИ СТО!
Шановні клієнти! Пропонуємо вам ознайомитися з нашими цінами на основні послуги СТО. 

З повним переліком послуг ви можете ознайомитися на нашому сайті!
Даний перелік послуг ми надаємо для автовласників всіх марок легкових автомобілів.

* Вартість послуг вказана для легкових автомобілів без урахування витратних матеріалів і виконання додаткових операцій, таких як: очищення деталей, відновлення рухомих з’єднань, зняття або 
встановлення додаткового обладнання, тощо. Вартість послуг може змінюватися в залежності від конструктивних особливостей автомобіля та його комплектації. Знижки за програмою лояльності та 
акційними пропозиціями на послуги з фіксованою вартістю не поширюються. Послуги з фіксованою вартістю не застосовується при проведені рекгламентного ТО для гарантійних автомобілів.


