
Amserv Motors auto servisa pakalpojumu cenrādis
Darbu nosaukums Garantijas periodā Pēcgarantijas periodā 

 Remonta darbi 65.00 €/st 55.00 €/st

 Papildaprīkojuma uzstādīšana 65.00 €/st 55.00 €/st

 Signalizācijas uzstādīšana 68.00 €/st 68.00 €/st

Elektroiekārtu diagnostika un remonts 68.00 €/st 68.00 €/st

Auto virsbūves darbi 45.00 €/st* 35.00 €/st (4+)*

Auto krāsošanas darbi 45.00 €/st* 35.00 €/st (4+)*

Riepu montāža, balansēšana, remonts Sākot no 48.00 €/st Sākot no 48.00 €/st

Riepu glabāšana (5 gab.) 40.00 € /7 mēneši 40.00 € /7 mēneši

Riteņu ģeometrijas regulēšana/pārbaude 65.00 €/st 65.00 €/st

Amortizātoru pārbaude 20.00 € 20.00 €

Bremžu sistēmas pārbaude 20.00 € 20.00 €

Akumulatora pārbaude 20.00 € 20.00 €

Ritošās daļas pārbaude 30.00 € 30.00 €

Pirmspirkšanas pārbaude 60.00 € 60.00 €

Vējstikla apstrāde ar Nano kapsulu 38.00 € 38.00 €

Tehniskās apskates pārbaude/iziešana CSDD 60.00 €** 60.00 €**

Stiklu tonēšana sākot no 150 € sākot no 150 €

Auto mazgāšana ( vieglais auto/džips/ minibuss  ) 11.00/14.00/14.00 € 11.00/14.00/14.00 €

Salona tīrīšana ( vieglais auto/džips/ minibuss  ) 11.00/14.00/14.00 € 11.00/14.00/14.00 €

Dzinēja mazgāšana ( vieglais auto/džips/ minibuss ) 11.00/14.00/14.00 € 11.00/14.00/14.00 €

Auto virsbūves pulēšana ( vieglais auto/džips/ minibuss ) 170/200/220€ 170/200/220€

Salona ķīmiskā tīrišana ( vieglais auto/džips/ minibuss ) 120/140/150 € 120/140/150 €

Auto virsbūves krāsojuma apstrāde ar keramikas pārklājumu ( vieglais 
auto/džips/ minibuss ) 490/540/590 € 490/540/590 €

Ja darbs augstāk minētajā cenrādī nav norādīts, piedāvājumu vaicājiet servisa konsultantam (piedāvājuma sastādīšana bez maksas)

Cenas spēkā no 11.10.2021. Visas cenas norādītas 21% PVN (pievienotās vērtības nodokli) ieskaitot.  

Amserv Motors saglabā tiesības veikt izmaiņas norādītajā cenrādī bez iepriekšēja brīdinājuma.   

* Automašīnām, kuru vecums ir 7 gadi un vairāk - 22.00 €/stundā

** Cena nav iekļautas izmaksas, kas saistās ar pašu pārbaudi, ceļa nodokli utt.

Laura Sijāte, Pēcpārdošanas vadītāja

 

SIA AMSERV MOTORS Krasta iela 3, Rīga, LV-1003; Servisa tālr. 67358005

Vienotais reģistrācijas numurs: 40003403905

PVN numurs: LV40003403905

Banka / SWIFT kods: Swedbank AS / HABALV22

IBAN (konta numurs): LV30HABA0001408035291


