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Hinnasto ja rahoitus
Tutustu edullisiin hintoihimme sekä kätevään rahoitukseen

Kaikki hinnat sisältävät ALV 24%.

Rengastyöt

Huom. yhteistyökumpanimme   renkaatvaihtoon.fi  hinnasto on sivun alareunassa.

Renkaiden vaihto    1-4 renkaat

      35 €/ auto  alle 17 tuuma,   40 €/auto  17 tai yli 17 tuumainen

      klo 17 jälkeen renkaidenvaihto  lisätään 15 euroa iltäkorvaus 

       Pakettiautot/Maasturit  ja city maasturit 50 €/ auto

       Asuntoauto, Isot maasturit, korkeat pakettiautot       70 € /auto

      Aukioloajat ulkopuolilla tai erikois tilaus     80 €/ auto

      *** Jälkikiristys kustantaa on ilmainen. 

Renkaiden asennustyöt (sis. tasapainotus ja uudet venttiilit)

Vannekoko 16" asti, 15 €/kpl, jos vain 1 kpl 20 €            59 €/sarja
Vannekoko 17"-18", 17,50 €/kpl, jos vain 1 kpl 22,50 €  69 €/sarja
Vannekoko 19"-20", 20 €/kpl, jos vain 1 kpl 25 €           79 €/sarja
Vannekoko 21"-22", 25 €/kpl, jos vain 1 kpl 30 €           99 €/sarja
Vannekoko yli 22", 30 €/kpl, jos vain 1 kpl 35 €            120 €/sarja
Run on flat -renkaat, lisätään 20 €/sarja tai 5 €/kpl

Renkaiden tasapainotus

Irtona alle 16" vanne, 5 €/kpl, jos vain 1 kpl 10€              20 €/sarja       
Irtona 17"-19" vanne, 7,50 €/kpl, jos vain 1 kpl 15€         30 €/sarja
Irtona 20"-24" vanne, 10 €/kpl, jos vain 1 kpl 20€            40 €/sarja
Renkaat auton alta lisätään renkaiden vaihtohinta

Renkaiden säilytys

Kaikki renkaat muu kuin isot koot, 59 €/kausi
Isot koot (  enemmän kuin 235 mm leveät renkaat), 69 €/kausi

Renkaiden paikkaus

Irtorengas, alk. 25 €/kpl
Auton alta, alk. 35 €/kpl

Renkaiden poisto vanteilta, sis kierrätys
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Kaikki autot 17" asti, 5 €/kpl
Yli 17", 7,50 €/kpl
Run on flat -renkaat (RF), 10 €/kpl

Huolto- ja korjaustyöt

Huolto ja korjaus, 85 €/h , jos meiltä varaosia asiakas saada noin 12% alennus työstä eli 75 €/h.
Sähkötyö, 75 €/h
Moottoriöljyn vaihto, alk. 35 €
Öljynvaihto hinta on autokohtainen öljyn kulutuksen ja suodattimen hinnan mukaan.
Ilmastointihuolto/vuosihuolto 70 €  sis  100 gm öljy, UV aineet ja työt. lisä kylmäaine 20€/ 100
gm.

Katsastuspalvelu

Täyskatsastus bensa, 82 €
Täyskatsastus diesel, 92 €
Päästö- ja OBD-mittaus bensa, 29 €
Päästö ja OBD-mittaus diesel 39 €
Jälkikatsastus 29 €

Polttimonvaihto

Tavallinen polttimo, alkaen 16 €
Xenon-polttimo, alkaen 50 €
Minimiveloitus 15 minuuttia

Jarruhuolto

Jarrupalojen vaihto, työn osuudelta 65 €/akseli,  erikois tai sähköinen jarrusatula  80€/akseli
Jarrunesteen vaihto, 59 €
Muut työt vian mukaan

Pyöränkulmien säätö/nelipyöräsäätö

Tarkastus ja säätö, 89 €
Vaikea tapaus, 90 €/h

Huom. asiakas on velvollinen noutaa hänen auto enentään  5 päivää korjauksen jälkeen. Veloitamme
20 euroa/ päivä parkkimaksu mikäli ei noudettu.
Renkaatvaihtoon.fi hinnasto ja ehdot
- Rengastyö hinta ja alle laitto on hinnastomme mukan lisäksi perimme 20 € käsittelymaksun.
- Säilytämme renkaita 7 vrk jonka jälkeen jokaiselta alkavalta vuorokaudelta peritään 2 €.
-Toimitettu meille valmiina vanteille asennettu renkaita peritään 30€ käsittelymaksun.
hinta voimassa 18.10.2019 alkaen.

Rahoitus ja osamaksu

Rahoitus on joustavampi tapa maksaa ostokset. Voit maksaa ostosi kätevästi osissa ja valita itse
kuukausierän suuruuden. Käytämme Mash-maksupalvelua. 

Tutustu Mash-laskuun ja -osamaksuun!

https://www.mash.com/fi/kuluttajille

