
Čj.: OU – EÚ 2/2019 (nahrazuje čj. OU - EÚ 2/2018)

Vypracoval: Karel Bálek

Schválil: Ing. Jaroslav Bálek

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 01.02.2019

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 01.02.2019

Popis Cena Kč Poznámka

Provedení běžné kontroly na vozidle

kontrola podvozkové části automobilu - zjištění stavu podvozku 65,00 dle možnosti zdvih. Zařízení

kontrola stavu provozních kapalin a jejich doplnění 40,00

kontrola funkčnosti osvětlení 30,00

kontrola stavu dobití akumulátoru, dolití destilovanou vodou 30,00

dobití akumulátoru 75,00

optická kontrola těsnosti spojů motoru a převodovky 65,00 dle možnosti zdvih. Zařízení

kontrola manžet, prachovek, pryžových částí na vozidle 65,00

kontrola tlaku v pneumatikách, hloubky dezénu pneumatik 40,00

kontrola vůle čepů přední nápravy 70,00

Seřízení součástí na vozidle

seřízení předních světlometů 120,00

seřízení ruční brzdy 90,00 individuálně

seřízení zámku kapoty a víka zavazadlového prostoru 85,00 individuálně

opravy na podvozkové části cca 330,00 individuálně

opravy součástí svařováním cca 330,00 individuálně

Výměna součástí, dílů a kapalin na vozidle

výměna brzdového obložení (destičky) na jedné nápravě 310,00

výměna brzdového obložení (pakny) na jedno kolo 180,00

výměna lanovody ruční brzda 400,00

výměna výfukového potrubí - koncový díl 180,00 dle možnosti zdvih. Zařízení

výměna výfukového potrubí - střední díl 310,00

výměna vložky vzduchového filtru/pylového filtru - kabina 40,00 / 95,00

výměna tlumičů pérování 170,00/kus

výměna čepů ramen a řízení, výměna silentbloků 135,00/hod

výměna motorového oleje a filtru 245,00

výměna brzdové kapaliny 420,00

výměna pojistek - přepálení z důvodu zkratu apod. 20,00 individuálně

výměna chladící kapaliny 420,00 individuálně

výměna klínový řemen 165,00 individuálně

výměna žárovek všech druhů na vozidle /kus 30,00

Péče o vozidlo

čištění a ošetření pneu /kus 20,00

ošetření vnějších plastů přípravkem 40,00

ošetření plastů interiéru 30,00

vnitřní úklid interiéru vozidla 130,00

vyčištění oken interiéru 50,00

vyčištění vnějších oken přípravkem 50,00

ruční čištění čalounění vozidla 70,00 dle znečištění

navoskování přípravkem - vyleštění vozidla 135,00

Základní čistění vozidla 245,00

Celkové provedení čistících a leštících prací na vozidle 470,00

při nadměrném znečištění příplatky až do 100 % z ceny úkonu

………………………………………….

   Ing. Jaroslav Bálek

       ředitel školy

Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1

Ceník prací v autoservisu



Čj.: OU – EÚ     4/2011 (nahrazuje čj. OU - EÚ 17/10)

Vypracoval: Karel Bálek

Schválil: Ing. Jaroslav Bálek

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 01.02.2011

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 01.02.2011

Popis Cena Kč Poznámka

Ošetření částí vozidla nátěrem nebo nástřikem

drobné ošetření zkorodovaných míst, vyčištění - nátěr min. 70,00 dle poškození

nátěr ocel. disků kol (mech. Očištění, odrezovač, zákl. + vrchní) 135,00/1 kus

nástřik dutin prahů vozidla ochranným prostředkem 140,00 nutné přístup. otvory v prahu

nátěr podvozku vozidla - jen přístupné části - růz. Prostředky 200,00 dle volné kapacity zdvih. Zařízení

nástřik podvozku vozidla - materiálem body + konkor 500 630,00 a podmínek v prostorách dílny

příprava podvozku pro vhodné ošetření - mechanické vyčištění 420,00

celkový nástřik podvozku vozidla 1170,00

Ruční promazání jednotlivých částí vozidla

táhla ruční brzdy, lanovodů - bez demontáže 40,00

zámek kapoty motoru, zavazadlového prostoru, dveřní stavěče 40,00

promazání uložení listových pružin 65,00

promazání mazacích míst na podvozku vozidla 65,00

Péče o kola a pneumatiky

vyrovnání hran plechového disku včetně zabroušení cca 70,00 individuálně

dohuštění pneumatik  na vozidle 4 ks 20,00

demontáž a montáž kola z vozidla 1 ks 25,00

demontáž a montáž pneumatiky z disku 1 ks 85,00

vyvážení kola ocelový disk 1 ks 30,00

vyvážení kola ocelové disky 4 ks 110,00

vyvážení kola slitinový disk 1 ks 40,00

vyvážení kola slitinové disky 4 ks 155,00

zinková vyvažovací závaží 1 g - nalepovací 3,00

zinková vyvažovací závaží 1 g - natloukací 2,00

výměna ventilu 30,00

oprava duše - lepení dle velikosti poškození 40,00 až 65,00

podlepení průrazu pneumatiky vložkou UP do 5 mm 65,00

oprava defektu hříbkem Mini-combi 6 mm 85,00

oprava defektu knotem 40,00

oprava průpich duše (dle velikosti opravného materiálu) 30,00

oprava průpich - průraz bezduš. Pneu (dle druhu poškození) 75,00

oprava bezdušové pneu pomocí vulkanizace v termopresu a podlepení opravnou vložkou - technologie TIP-TOP275,00

výměna kol (letní za zimní a naopak) sada 4 kol 90,00

přezutí pneu ocelová kola 4 ks pneu s vývážením včetně demontáže a montáže kol z vozidla510,00

přezutí pneu alu kola 4 ks pneu s vývážením včetně demontáže a montáže kol z vozidla620,00

ekologická likvidace pneumatik 30,00/ks

uskladnění kol na sezónu pro zaměstnance (možné ošetření disků a nástřik barvou - není v ceně) sada 4 kol465,00

Elektroinstalace - drobné opravy

zjištění a odstranění zkratů vlivem poškození izolace vodičů 165,00/hod individuálně

opravy zakončení vodičů zaletováním konektorů/ks 15,00

ostatní mechanické práce na vozidle 140,00/hod individuálně

odtah vozidla pro zaměstnance školy lano/podvalník 15,00/25,00/km

………………………………………….

   Ing. Jaroslav Bálek

       ředitel školy

Ceník prací v autoservisu - pokračování

Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1


