Mobilgumis árlista
Munkaidő: H-P 8-20h (Ezen felül ügyeletet teljesítünk)

24 órás ügyelet!
Ügyeleti időben +3.000 Ft-ot számítunk fel autónként!
Gumiszerelés
Acélfelni 13"-14"

2.200 Ft /db

Acélfelni 15"- tól

2.500 Ft /db

Acélfelni Kistehergépkocsi, 4x4

3.200 Ft /db

Alufelni 13"-14"

2.700 Ft /db

Alufelni 15"-17"

3.000 Ft /db

Alufelni 18"-20"

3.500 Ft /db

Alufelni 21"-tól

4.000 Ft /db

Defekttűrő gumi esetén: +500 Ft/db
Áraink helyszínen történő szerelésnél /4 db gumiabroncs szerelése / érvényesek.
4db-nál kevesebb gumi szerelés minimum díja: 8.000 Ft (1db gumiszerelés is)

Defekt javítás autóút, autópálya, forgalmas fő út
Defekt javítás autópályán

14.990 Ft /db

Defekt javítás autóúton, forgalmas fő úton

11.990 Ft /db

Budapesten kívül: +100 Ft/km (telephelytől számolva oda-vissza út

Defekt javítás kerületekre bontva (parkolóban, mellékutcában)
I. II. III. IV. XII. XV. XVI. XVII. kerület

9.900 Ft /db

V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XIII. XIV. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII. kerület

7.900 Ft /db

Budaörs, Törökbálint

7.900 Ft /db

Érd, Budakeszi, Biatorbágy

8.900 Ft /db

Parkolóház, mélygarázs esetén ahova a szervizautó nem fér be: +2.000 Ft

Segédanyagok, egyéb szolgáltatás
Szelep

300 Ft /db

Perem tömítés

600 Ft /db

Perem csiszolás

700 Ft /db

Acélfelni nagyobb javítás

2.000 Ft /db

Selejtgumi elszállítás

250 Ft /db

Gumipakolás (Ha a kollégánknak kell előhozni a garázsból, pincéből, stb)

500 Ft /db

Mobilgumis klímatöltés árak
Klíma ellenőrzés
(megfelelő-e a klíma hőfoka, megfelelő levegőmennyiség áramlik a rendszerben?)

5.000 Ft

Csak abban az esetben fizetendő, ha nem kell, vagy nem lehet tölteni a rendszert.

Rátöltés a klímarendszerre ha hűt, de nem elég hideg
(R134a hűtőközeg esetén)

Teljes töltés üres rendszerbe
(R134a hűtőközeg esetén)

Ózonos fertőtlenítés
Az Ózonos fertőtlenítés nem csak a baktériumokat pusztítja el az autójában, hanem

10.000 Ft
12.000 Ft
4.000 Ft

a kellemetlen szagokat is megszünteti.

Rátöltés + fertőtlenítés együtt

11.900 Ft

Teljes töltés + fertőtlenítés együtt

13.900 Ft

Fontos információ
A mobilgumis munkája nem a szereléssel kezdődik hanem mikor elindul a megbeszélt címre.
Ha a megrendelő hibája miatt a megrendelt munka nem végezhető el a munkadíj akkor is kiszámlázásra kerül
(6.000Ft). Ennek elkerülése érdekében pontosan egyeztessenek telefonon a kollégákkal!!!
Az árak nettó árak, a 27% -os áfát nem tartalmazzák!

