
Zvýhodněné roční údržby - CENÍK

Rotační sekačka bez pojezdu

Vyčištění, výměna vzduchového filtru, předfiltru

Výměna oleje

Broušení + vyvážení nože

Zkouška motoru, seřízení otáček vč.ohřátí

Očištění stroje

Olej motorový 4T 0,6l

Běžná cena Zvýhodněná cena

Cena údržby: 408,00 Kč 271,00 Kč

Rotační sekačka s pojezdem

Vyčištění, výměna vzduchového filtru, předfiltru

Výměna oleje

Broušení + vyvážení nože

Promazání pastorků a uložení pojezdových kol

Seřízení lanovodu, klínového řemenu pojezdu

Zkouška motoru, seřízení otáček vč.ohřátí

Očištění stroje

Olej motorový 4T 0,6l

Běžná cena Zvýhodněná cena

Cena údržby: 553,00 Kč 394,00 Kč

Bubnové sekačky

Vyčištění, výměna vzduchového filtru, předfiltru

Výměna oleje

Výměna nebo otočení žabek

Seřízení kl. řemenu pohonu bubnu, popř. výměna

Seřízení a promazání ovládacích prvků

Zkouška motoru, seřízení otáček vč.ohřátí

Očištění stroje

Olej motorový 4T 0,6l

Běžná cena Zvýhodněná cena



Cena údržby: 669,00 Kč 493,00 Kč

Řetězové pily

Vyčištění - výměna vzduchového filtru

Vyčištění - výměna palivového filtru

Údržby lišty vč. montáže

Broušení řetězu

Zkouška motoru, seřízení otáček vč.ohřátí

Očištění stroje

Motorový olej Divinol 2T, 100ml

Běžná cena Zvýhodněná cena

Cena údržby vč. 100ml 2T oleje DIVINOL!!! 404,00 Kč 309,00 Kč

Křovinořezy, vyžínače

Vyčištění - výměna vzduchového filtru

Vyčištění - výměna palivového filtru

Kontrola, promazání úhlového převodu/náhonu

Kontrola a dotažení šroubových spojů

Zkouška motoru, seřízení otáček vč.ohřátí

Očištění stroje

Motorový olej Divinol 2T, 100ml

Běžná cena Zvýhodněná cena

Cena údržby vč. 100ml 2T oleje DIVINOL!!! 359,00 Kč 271,00 Kč

Ridery

Vyčištění, seřízení nebo výměna zapalovací svíčky

Vyčištění - výměna vzduchového filtru, předfiltru

Výměna oleje, případně výměna olejového filtru

Seřízení, promazání ovládacích prvků

Broušení + vyvážení nože

Zkouška motoru, seřízení otáček vč.ohřátí

Očištění stroje



Olej motorový 4T 0,6l

Běžná cena Zvýhodněná cena

Cena údržby bez / vč. olejové náplně !!! 859,00 Kč 654,00 Kč

Zahradní traktory

Vyčištění - výměna vzduchového filtru, předfiltru

Vyčištění - výměna palivového filtu

Výměna oleje, případně výměna olejového filtru

Seřízení, promazání ovládacích prvků

Broušení + vyvážení nožů

Seřízení ovládacích prvků a řemenových převodů

Základní promazání

Zkouška motoru, seřízení otáček vč.ohřátí

Očištění stroje

Olej motorový 4T 1,2l

Běžná cena Zvýhodněná cena

1 402,00 Kč 1040,00 Kč

Pokud není uvedeno jinak, uvedená cena Zvýhodněné roční údržby neobsahuje cenu případně 
použitých náhradních dílů.

  Zvýhodněné roční údržby jsou prováděny v období 15. října - 15. března.
    V tomto období je poskytována sleva až 20%* na provedené servisní úkony.

Případné další slevy nelze sčítat.
Ke strojům se spalovacím motorem obdrží zákazník motorový olej ZDARMA.

V Dobřanech 1.2.2015                                                                                                      SZT Dobřany

*Sleva 20% bude poskytnuta majitelům Bonusové karty SZT Dobřany.


