DM SERVIS CB s.r.o.
Dobrovodská 2284, 370 06 České Budějovice
prodejna:
731 103 232
pneuservis:
605 230 852
autoservis:
739 412 675
emise:
739 004 551
pobočka Okružní: 734 259 452
e-mail: dmserviscb@dmserviscb.cz
www.dmserviscb.cz

CENÍK SERVISNÍCH PRACÍ A SLUŽEB PRO OSOBNÍ VOZY
DÍLENSKÉ ÚKONY
demontáž kola z osy
montáž kola na osu
demontáž kola z ráfku
montáž kola na ráfek
demontáž duše / BZD ventil
montáž duše / BZD ventil
základní vyvážení
čištění náboje, dosedací plochy kola
příprava kompletu k vyvážení - mytí 1 komplet

KOMPLETNÍ SLUŽBY

PLECH 12-16‘‘
25,25,41,41,8,8,86,13,25,-

ALU 12-16‘‘
30,30,53,53,11,11,106,16,25,-

272,-

334,-

PLECH 17-19‘‘
28,28,47,47,9,9,100,15,28,-

ALU 17-19‘‘
35,35,61,61,12,12,122,19,28,-

312,-

385,-

Za pneumatiky typu Runflat účtujeme příplatek 85 Kč/kolo.
DÍLENSKÉ ÚKONY
demontáž kola z osy
montáž kola na osu
demontáž kola z ráfku
montáž kola na ráfek
demontáž duše / BZD ventil
montáž duše / BZD ventil
základní vyvážení
čištění náboje, dosedací plochy kola
příprava kompletu k vyvážení - mytí 1 komplet

KOMPLETNÍ SLUŽBY
Za pneumatiky typu Runflat účtujeme příplatek 85 Kč/kolo.
DÍLENSKÉ ÚKONY
demontáž kola z osy
montáž kola na osu
demontáž kola z ráfku
montáž kola na ráfek
demontáž duše / BZD ventil
montáž duše / BZD ventil
základní vyvážení
čištění náboje, dosedací plochy kola
příprava kompletu k vyvážení - mytí 1 komplet

KOMPLETNÍ SLUŽBY

ALU 20‘‘ a výše
36,36,63,63,13,13,128,20,29,-

401,-

Za pneumatiky typu Runflat účtujeme příplatek 85 Kč/kolo.
Uvedené ceny jsou stanoveny jako smluvní v Kč včetně DPH za kus / kolo.
Platnost ceníku od 21.3.2022
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CENÍK SERVISNÍCH PRACÍ A SLUŽEB PRO VAN + OFF ROAD, SUV
DÍLENSKÉ ÚKONY
demontáž kola z osy
montáž kola na osu
demontáž kola z ráfku
montáž kola na ráfek
demontáž duše / BZD ventil
montáž duše / BZD ventil
základní vyvážení
čištění náboje, dosedací plochy kola
příprava kompletu k vyvážení - mytí 1 komplet

KOMPLETNÍ SLUŽBY

PLECH 14-16“
35,35,73,73,13,13,126,19,25,-

ALU 14-16“
37,37,77,77,14,14,141,22,25,-

394,-

445,-

PLECH 17-19“
40,40,83,83,15,15,126,22,28,-

ALU 17-19“
43,43,89,89,16,16,163,26,28,-

453,-

512,-

Za pneumatiky typu Runflat účtujeme příplatek 100 Kč/kolo.
DÍLENSKÉ ÚKONY
demontáž kola z osy
montáž kola na osu
demontáž kola z ráfku
montáž kola na ráfek
demontáž duše / BZD ventil
montáž duše / BZD ventil
základní vyvážení
čištění náboje, dosedací plochy kola
příprava kompletu k vyvážení - mytí 1 komplet

KOMPLETNÍ SLUŽBY
Za pneumatiky typu Runflat účtujeme příplatek 100 Kč/kolo.
DÍLENSKÉ ÚKONY
demontáž kola z osy
montáž kola na osu
demontáž kola z ráfku
montáž kola na ráfek
demontáž duše / BZD ventil
montáž duše / BZD ventil
základní vyvážení
čištění náboje, dosedací plochy kola
příprava kompletu k vyvážení - mytí 1 komplet

KOMPLETNÍ SLUŽBY

ALU 20“ a výše
45,45,93,93,17,17,170,27,31,-

535,-

Za pneumatiky typu Runflat účtujeme příplatek 100 Kč/kolo.
Uvedené ceny jsou stanoveny jako smluvní v Kč včetně DPH za kus / kolo.
Platnost ceníku od 21.3.2022
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DALŠÍ NABÍDKA OSOBNÍHO SERVISU
sezónní uskladnění pneu 1ks / 6 měsíců
manipulační poplatek - účtováno pouze při uskladnění zdarma
huštění pneu plynem
oprava duše os. auto, moto - bez použitého materiálu
oprava průpichu - tyčinkou / nýtem - bez použitého materiálu
oprava BZD vložkou - bez použitého materiálu
oprava vulkanizací - bez použitého materiálu

OSOBNÍ

VAN / OFF ROAD

151,30,45,40,108,128,242,-

227,42,49,40,108,128,303,-

MOBILNÍ SERVIS - výjezd servisního vozidla

CENA

výjezd po Č. Budějovicích (včetně ujetých km)
výjezd mimo Č. Budějovice
cena za 1 km

847,2045,29,-

DALŠÍ NABÍDKA SERVISU

CENA

hodinová sazba - vícepráce 1 hodina

600,-

Likvidace pneu - osobní + VAN pneu + 4x4

40,-

V souladu se zákonem č.185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů a s prováděcími předpisy k tomuto
zákonu , zajišťujeme zpětný odběr opotřebovaných pneumatik zakoupených u nás.
U pneumatik zakoupených u nás je likvidace opotřebených pneumatik ZDARMA.

Uvedené ceny jsou stanoveny jako smluvní v Kč včetně DPH za kus / kolo.
O ceně servisních prací je nutno se informovat před předáním zakázky, respektive před započetím prací. Cena práce může být dohodou
mezi zákazníkem a poskytovatelem služby.
Platnost ceníku od 21.3.2022
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CENÍK SERVISNÍCH PRACÍ A SLUŽEB PRO MOTOCYKLY
DÍLENSKÉ ÚKONY
kompletní montáž pneu z osy včetně vyvážení
montáž pneu ráfek / ráfek včetně vyvážení - bez osy
vyvážení pneu
BZD ventil
huštění pneu plynem
oprava duše moto - bez použitého materiálu

MOTO
402,207,109,52,34,48,-

CENÍK SERVISNÍCH PRACÍ A SLUŽEB PRO ZAHRADNÍ TECHNIKU
DÍLENSKÉ ÚKONY
demontáž kola z osy
montáž kola na osu
demontáž kola z ráfku
montáž kola na ráfek
demontáž duše / BZD ventil
montáž duše / BZD ventil
čištění náboje, dosedací plochy kola

ZAHRA. TECH.
25,25,41,41,8,8,13,-

oprava duše zahradní techniky - bez použitého materiálu

34,-

oprava průpichu - tyčinkou / nýtem - bez použitého materiálu

69,-

oprava BZD vložkou - bez použitého materiálu

98,-

oprava vulkanizací - bez použitého materiálu

242,-

DALŠÍ NABÍDKA SERVISU

CENA

hodinová sazba – vícepráce 1 hodina

600,-

Likvidace pneu – moto + zahradní technika

40,-

V souladu se zákonem č.185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů a s prováděcími předpisy k tomuto
zákonu , zajišťujeme zpětný odběr opotřebovaných pneumatik zakoupených u nás.
U pneumatik zakoupených u nás je likvidace opotřebených pneumatik ZDARMA.

Uvedené ceny jsou stanoveny jako smluvní v Kč včetně DPH za kus / kolo.
O ceně servisních prací je nutno se informovat před předáním zakázky, respektive před započetím prací.
Cena práce může být dohodou mezi zákazníkem a poskytovatelem služby.
Platnost ceníku od 21.3.2022
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CENÍK SERVISNÍCH PRACÍ A SLUŽEB PRO NÁKLADNÍ, EM PLÁŠTĚ,
ZEMĚDĚLSKÉ STROJE + VZV
NÁKLADNÍ VOZY
DÍLENSKÉ ÚKONY

ráfek
17,5“ + AVIA

ráfek
19,5"

ráfek
22,5“ + návěs 19,5“

demontáž kola z osy

76,-

95,-

124,-

montáž kola na osu

76,-

95,-

124,-

demontáž kola z ráfku

122,-

138,-

188,-

122,-

138,-

188,-

základní vyvážení závažím (do 150g)

282,-

282,-

312,-

čištění náboje, dosedací plochy kola

od 59,-

od 72,-

od 88,-

KOMPLETNÍ SLUŽBY

579,-

668,-

910,-

(včetně demont. duše, vložky, ventilu)

montáž kola na ráfek
(včetně demont. duše, vložky, ventilu)

MOŽNOST VYVÁŽENÍ PNEU VYVAŽOVACÍM GRANULÁTEM – 80 KČ/100G.

ZEMĚDĚLSKÉ STROJE

DÍLENSKÉ ÚKONY
do 20“

do 38"

nad 38"

demontáž kola z osy

67,-

148,-

222,-

montáž kola na osu

67,-

148,-

222,-

demontáž kola z ráfku

118,-

236,-

443,-

118,-

236,-

443,-

od 115,-

od 140,-

od 194,-

485,-

908,-

1524,-

(včetně demont. duše, vložky, ventilu)

montáž kola na ráfek
(včetně demont. duše, vložky, ventilu)

čištění náboje, dosedací plochy kola

KOMPLETNÍ SLUŽBY

EM PLÁŠTĚ

DÍLENSKÉ ÚKONY

VZV - šroubované

do 20“

nad 20“

demontáž kola z osy

160,-

181,-

58,-

montáž kola na osu

160,-

181,-

58,-

demontáž kola z ráfku

466,-

599,-

95,-

466,-

599,-

95,-

demontáž duše

132,-

200,-

22,-

montáž duše

132,-

200,-

22,-

1514,-

1961,-

348,-

(včetně demont. duše, vložky, ventilu)

montáž kola na ráfek
(včetně demont. duše, vložky, ventilu)

KOMPLETNÍ SLUŽBY

DM SERVIS CB s.r.o.
Dobrovodská 2284, 370 06 České Budějovice
prodejna:
731 103 232
pneuservis:
605 230 852
autoservis:
739 412 675
emise:
739 004 551
pobočka Okružní: 734 259 452
e-mail: dmserviscb@dmserviscb.cz
www.dmserviscb.cz

PROŘEZÁNÍ PNEU (bez použitého
materiálu)

ráfek
17,5“ + AVIA
424,605,600,-

ráfek
19,5"
424,605,600,-

ráfek
22,5“ + návěs 19,5“
666,666,600,-

ráfek
17,5“ + AVIA

ráfek
19,5"

ráfek
22,5“ + návěs 19,5“

545,600,-

968,600,-

1331,600,-

vodící pneumatiky
záběrové pneumatiky
hodinová sazba - vícepráce 1 hodina

OPRAVA PNEU TERMOPRESEM
(bez použitého materiálu)
hodinová sazba - vícepráce 1 hodina

DALŠÍ NABÍDKA NÁKL. SERVISU
(bez použitého materiálu)

ráfek
17,5“ +
AVIA

ráfek
19,5"

ráfek
22,5“ +
návěs
19,5“

EM
pláště

zemědělské

VZV

oprava duše

od 49,-

od 61,-

od 73,-

od 124,-

od 95,-

od 85,-

od 128,-

dle ventilu

dle ventilu

dle ventilu

dle ventilu

dle ventilu

od 196,-

od 217,-

od 233,-

od 312,-

od 312,-

od 287,-

od 220,-

od 256,-

od 263,-

od 508,-

od 363,-

od 336,-

200,-

250,-

300,-

výměna nákladního šroub. ventilu včetně
ventilplátu
oprava pláště/průpich, pryžovým nýtem
(nutná demont.pneu)

oprava pláště BZD vložkou
huštění pneu plynem

MOBILNÍ SERVIS - výjezd servisního vozidla
00

00

CENA

výjezd 7, - 18. (v pracovní době)
výjezd 18,00- 7,00 (mimo pracovní dobu, víkendy a svátky)
cena za 1 km

2178,3630,29,-

Likvidace pneu - lehké nákladní pneu
Likvidace pneu - nákladní pneu
Likvidace pneu - zemědělské pneu
Likvidace pneu - EM plaště
Likvidace pneu - VZV pneu

182,303,242,545,182,-

V souladu se zákonem č.185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů a s prováděcími předpisy k tomuto
zákonu , zajišťujeme zpětný odběr opotřebovaných pneumatik zakoupených u nás.
U pneumatik zakoupených u nás je likvidace opotřebených pneumatik ZDARMA.

Uvedené ceny jsou stanoveny jako smluvní v Kč včetně DPH za kus / kolo.
O ceně servisních prací je nutno se informovat před předáním zakázky, respektive před započetím prací. Cena práce může být dohodou
mezi zákazníkem a poskytovatelem služby.
Platnost ceníku od 21.3.2022

