
 
 

ВИДИ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОЮ АКЦІЙНОЮ ЦІНОЮ: 

 

 ШИНО-МОНТАЖ  – від 240 грн. з ПДВ, включає в себе: 

Зняття 4-х коліс, демонтаж існуючих покришок, встановлення нових (інших), балансування коліс, встановлення 

коліс на автомобіль.  

*Роботи з шино-монтажу не включають в себе необхідні витратні матеріали та запасні частини, в яких є потреба у 

використанні під час виконання вказаних робіт (грузи та інше), а також можливі додаткові роботи. 

 

 КОНТРОЛЬ ТА РЕГУЛЮВАННЯ КУТІВ ВСТАНОВЛЕННЯ КОЛІС  – від 240 грн. з ПДВ, включає в себе: 

Контроль та регулювання кутів встановлення передніх коліс легкових автомобілів. Регулювання кутів 

встановлення задніх коліс сплачується додатково з розрахунку 0,3 нормо-години за послугу, за акційною вартістю 

нормо-години, без врахування можливих додаткових робіт, необхідність яких виявляється під час проведення 

робіт з регулювання. 

*Роботи з регулювання не включають в себе необхідні витратні матеріали та запчастини, в яких є потреба у 

використанні під час виконання вказаних робіт (регулювальні шайби, болти, гайки та інше). 

 

 КОМПЛЕКСНА ДІАГНОСТИКА  за 240 грн. з ПДВ, включає в себе: 

А)  діагностика ходової частини та рульового управління;  

Б) діагностика гальмівної системи;  

В)  діагностика рівня технічних рідин;  

Ж) діагностика електронних систем автомобілю*.  

*послуга дійсна для брендів OPEL, CHEVROLET, KIA, ZAZ, CHERY, ВАЗ, LADA. На інші бренди автомобілів – за наявності 

технічної можливості АСП у проведення такої операції. 
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НОРМАТИВИ ТРУДОМІСТКОСТІ ТА ЦІНИ НА ВИДИ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОЮ АКЦІЙНОЮ ЦІНОЮ: 
 

Назва операції Ціна, грн без ПДВ Ціна, грн з ПДВ 

Комплекс діагностичних робіт (механічні та 

електронні системи*)  акція «Осінній сервіс 2018» 
200  240  

*послуга дійсна для брендів OPEL, CHEVROLET, KIA, ZAZ, CHERY, ВАЗ, LADA. На інші бренди автомобілів – за наявності технічної 

можливості АСП у проведення такої операції. 

Перевірка та регулювання кутів встановлення 

передніх коліс – акція «Осінній сервіс 2018» 
200 

260 

240 

312 
Перевірка та регулювання кутів зад. віс. коліс    

акція «Осінній сервіс 2018» 
60 72 

Шино-монтаж 4шт. 13", 14" сталевий диск       

акція «Осінній сервіс 2018» 
200  240  

Шино-монтаж 4шт. 15", 16" сталевий диск       

акція «Осінній сервіс 2018» 
240  288  

Шино-монтаж 4шт. 17", сталевий диск             

акція «Осінній сервіс 2018» 
280  336  

Шино-монтаж 4шт. 18", сталевий диск             

акція «Осінній сервіс 2018» 
320  384  

Шино-монтаж 4шт. 19" та більше, сталевий диск 

акція «Осінній сервіс 2018» 
360  432  

Шино-монтаж 4шт 13", 14" литий диск                 

акція «Осінній сервіс 2018» 
240  288  

Шино-монтаж 4шт 15", 16" литий диск                

акція «Осінній сервіс 2018» 
280  336  

Шино-монтаж 4шт 17", литий диск                     

акція «Осінній сервіс 2018» 
320  384  

Шино-монтаж 4шт 18", литий диск                   

акція «Осінній сервіс 2018» 
400  480  

Шино-монтаж 4шт 19" та більше, литий диск    

акція «Осінній сервіс 2018» 
480  576  

 

 Додаткові роботи, 

необхідність яких була виявлена під час проведення робіт за спеціальною акційною ціною, усуваються за 

бажанням Клієнта 

зі знижкою на послуги 15% та на запасні частини до 20% 

чи за ціною згідно діючих програм лояльності, якщо такі додаткові роботи є роботами з поточного ремонту та 

технічного (не регламентного) обслуговування. 
 

Зазначені знижки не розповсюджуються на роботи з планового регламентного технічного обслуговування для 

гарантійних автомобілів, додаткового обладнання, мийні та прибиральні, роботи з відновлювального ремонту, послуг зі 

зберігання автомобілів на АСП, інструментального контролю, евакуації авто. 

Всі роботи зі спеціальною акційною ціною включають в себе допоміжні витратні матеріали, які стандартно 

використовуються для їх проведення, а саме: змащувальна паста для шино монтажних робіт, розчинник для знежирення 

поверхні колісного диску перед приклеюванням тягарців балансування, поліетиленові чохли на кермо, сидіння, важелі, 

підлогу, ганчір’я, серветки тощо. 

Основні витратні матеріали та запасні частини, які необхідно використати для проведення робіт зі спеціальною 

ціною, вказуються у наряд-замовленнях зі звичайною ціною. Їх використання, вартість та кількість узгоджується з 

клієнтом додатково у стандартному режимі. На дані матеріали та запасні частини розповсюджуються знижки згідно умов 

Акції. До таких матеріалів відносяться, зокрема: тягарці балансування коліс, ніпелі, холодоагент, мастило, прокладки та 

ущільнювальні матеріали, тощо. Кількість основних витратних матеріалів, що використовуються під час надання робіт з 

акційною ціною, вказуються у відповідних наряд-замовленнях, у точній відповідності фактичній їх витраті. 


