Nabídka služeb a ceník autorizovaného servisu
FEDERAL CARS LIBEREC
Nabídka služeb
•
•
•
•
•
•

mechanické práce
elektrikářské práce
kompletní diagnostika
montáže všech originálních doplňků
výměna, oprava čelního skla
plnění klimatizací

•
•
•
•

záruční servis
pozáruční servis
měření a seřizování geometrie
pneuservis s možností sezonního
uskladnění pneu
• příprava vozu a provedení STK

Pneuservis

• prodej náhradních dílů, příslušenství
a doplňků
• výměny olejů, inspekce
• zapůjčení náhradního vozu
• pick-up servis a odtah
• mytí a čištění vozu včetně interiéru

Cena s DPH

přezutí pneu – kompletní pneuservis

999 Kč

záměna kol včetně vyvážení

599 Kč

uskladnění – 1 sezóna

847 Kč

měření geometrie

499 Kč

geometrie: měření + seřízení

od 1 000 Kč

Výměna čelních skel
práce

Cena S DPH
cca 2,5 hodiny

materiál

od 2 995 Kč
dle platných ceníků Volvo pro jednotlivé modely

Hodinová sazba

Cena s DPH

mechanické práce pro vozy do stáří 3 let

1 198 Kč

mechanické práce pro vozy starší 4 let

sleva na originální materiál 15 %

1 077 Kč

mechanické práce pro vozy starší 5 let

sleva na originální materiál 20 %

956 Kč

mechanické práce pro vozy starší 8 let

sleva na originální materiál 25 %

835 Kč

Zvýhodněná cena sady rozvodů pro vybrané modely Volvo
Model
motor

Cena s DPH*

XC90

D5244T

10 570 Kč

V50

D4204T

9 870 Kč

V70, S80

D5244T10

10 330 Kč

XC60

D5244T4

11 070 Kč

*Uvedené ceny obsahují kompletní materiál (sada rozvodů, řemen pohonu, příslušenství, kladky, vodní čerpadlo, chladicí kapalinu) a práci. Ceny jsou určené pro modely od roku výroby
2008 a starší. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Dealerství Federal Cars Liberec si vyhrazuje právo na ukončení nabídky a na změnu podmínek probíhající nabídky.
Další informace o cenách a službách Vám podají technici servisu. Jsme partnery (smluvní servis) většiny pojišťoven. Zastoupíme Vás při jenání s pojišťovnou.

