Ceník – kamenný pneuservis Dědeček
Ceny konkurence pro vás neustále sledujeme, abyste měli vždy garanci nejnižší ceny v záplavě
pneuservisů. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Montáž nových pneumatik zakoupených u nás
Plechový disk
100,- Kč/ks

Všechny rozměry

Alu disk
100,- Kč/ks

• Při koupi nových pneumatik mytí kol, pytle na pneu a likvidace starých pneu ZDARMA!

Montáž jetých pneumatik zakoupených nejen u nás
13" kola
14" - 17" kola
18" a větší
Dodávka (dle velikosti)
Nákladní do 7,5 t

Plechový disk
100,- Kč/ks
125,- Kč/ks
150 - 200,- Kč/ks
dle nabídky

Alu disk
125,- Kč/ks
150,- Kč/ks
od 200,- Kč/ks
175 - 225,- Kč/ks

Montáž pneumatik Runflat, SSSR + 50,- Kč/ks.
• Cena montáže nízkoprofilových a velkých pneu po dohodě.
•

Montáž nových pneumatik nezakoupených u nás*
13" kola
14" - 17" kola
18" a větší
Dodávka (dle velikosti)
Nákladní do 7,5 t

Plechový disk
150,- Kč/ks
175,- Kč/ks
200 - 250,- Kč/ks
dle nabídky

Alu disk
175,- Kč/ks
200,- Kč/ks
od 250,- Kč/ks
200 - 250,- Kč/ks

* mimo pneumatiky zakoupené u smluvních prodejců
Montáž pneumatik Runflat, SSSR + 50,- Kč/ks.
• Cena montáže nízkoprofilových a velkých pneu po dohodě.
•

Montáž pneumatik obsahuje:
• demontáž kola z osy vozu
• demontáž a následnou montáž pneu vč. nového ventilu
• vyvážení včetně závaží (2 ks natloukacího nebo 60 g nalepovacího)
• montáž kola na osu
• dotažení momentovým klíčem
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Montáž celých kol
Do 16"
17" a větší, SUV, dodávka

Plechový disk
90,- Kč/ks
100,- Kč/ks

Alu disk
100,- Kč/ks
100,- Kč/ks

Montáž celých kol obsahuje:
• demontáž/montáž kola z osy
• vyvážení, dohuštění, závaží
• mytí kol

Další služby
Demontáž pojišťovacích šroubů (dle náročnosti)
Oprava průpichu pneumatiky
Uskladnění pneumatik (6 měsíců)

Cena
50 - 500,- Kč/ks
70 - 250,- Kč/ks
200 - 500,- Kč/4 ks

NONSTOP servis
K ceně prací mimo pracovní dobu účtujeme přirážku 100%, min. cena 500,- Kč.

Mobilní pneuservis
20,- Kč/km z místa provozovny
• účtujeme pouze 1 cestu k výjezdu, zpáteční cesta je ZDARMA
• cena prací je stejná jako u NONSTOP servisu
•
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