CENÍK SLUŽEB
platný od 1. 3. 2015

PNEUSERVIS

AUTOSERVIS

VÝMĚNA PNEUMATIK

MASTER KONTROLA

Osobní vozy

Pravidelná kontrola nejdůležitějších bezpečnostních prvků vozu
Vám zajistí jistotu a přehled o stavu Vašeho vozu.

Servis pneu ≤ 16“ od
Servis pneu 17“–18“ od
Servis pneu ≥ 19“ od
Servis pneu RUN FLAT od

Vozy 4x4 a SUV
Servis pneu od

Lehké nákladní vozy
Servis pneu od

147 Kč
172 Kč
272 Kč
272 Kč

AUTOSERVISNÍ SLUŽBY	
Sazba za hodinu od

212 Kč

SERVISNÍ PROHLÍDKA
Pravidelné servisní prohlídky provedené v Euromasteru jsou
uznávány výrobci vozidel, proto díky nim zůstává Váš vůz v záruce.

Ostatní pneuservisní služby

Servisní prohlídka podle pokynů výrobce vozu od
50 Kč
50 Kč
50 Kč
35 Kč
20 Kč
600 Kč

STK (pravidelná technická prohlídka vozu)
Příprava vozu včetně kompletního zajištění STK

698 Kč

* cena nezahrnuje poplatek stanici technické kontroly a měření emisí

AUTODIAGNOSTIKA (elektronická diagnostika vozu)
Použití diagnostického zařízení od
0,50 Kč

TPMS (systém kontroly tlaku v pneumatikách)
131 Kč
36 Kč
156 Kč

POJIŠTĚNÍ DEFEKTU PNEU –
MASTER JISTOTA

350 Kč

BRZDY
Výměna brzdových destiček na nápravě od
Výměna brzdových destiček & kotoučů 1 náprava od
Kontrola stavu brzdové kapaliny – měření
Výměna brzdové kapaliny od

Vstupní audit, demontáž senzoru, servisní sada ventilu, montáž
a dotažení momentovým klíčem, programování řídící jednotky vozu

Kompletní TPMS servis za 1 kolo od
Servisní sada ventilu TPMS od
Diagnostika a programování řídící jednotky vozu

599 Kč

* cena nezahrnuje použitý materiál

SEZÓNNÍ USKLADNĚNÍ PNEUMATIK –
MASTER HOTEL
Uskladnění pneu nebo kola (1 kolo/den) od

439 Kč

222 Kč

* cena servisu jednoho kola

Oprava osobní pneu od
Výměna kompletního kola na vozidle od
Demontáž/montáž pneumatiky od
Vyvážení kola od
Huštění inertním plynem 1 pneu od
Rovnání Alu disku od

zdarma

260 Kč
480 Kč
zdarma
220 Kč

* ceny nezahrnují použitý materiál (destičky, kotouče a kapalinu)

VÝMĚNA OLEJE
Výměna oleje, výměna filtru, záznam o výměně do servisní knížky

Výměna oleje a výměna olejového filtru od

290 Kč

* cena nezahrnuje použitý materiál (olej a filtr)

Pojištění defektu pneumatiky se silniční asistencí na 3 roky

Pneumatiky do 14“
Pneumatiky 15“ –17“
Pneumatiky 18“ a větší

150 Kč
200 Kč
250 Kč

GEOMETRIE VOZU

KLIMATIZACE
Kontrola a doplnění klimatizačního chladiva od
Dezinfekce klimatizace od
Tlaková zkouška klimatizace plynem

660 Kč
249 Kč
290 Kč

* ceny nezahrnují použitý materiál (chladivo a filtry)

Kontrola podvozku a náprav vozidla, pneumatik; seřízení geometrie
včetně vysvětlení protokolu

Kontrola geometrie od
Měření geometrie Hunter Quick Check
Seřízení geometrie přední nápravy od
Seřízení geometrie přední a zadní nápravy od

JSTE V DOBRÝCH RUKOU
euromaster.cz

499 Kč
99 Kč
699 Kč
799 Kč

Uvedené ceny jsou pouze informativní a mohou se lišit dle použitého materiálu
a modelu vozu.
Ceny výrobků a služeb stanoveny nezávisle a svobodně maloobchodním prodejcem.
Ceny uvedeny včetně DPH.

