ПРАЙС-ЛИСТ
на основні види робіт по ремонту Nissan Leaf

📞+38 (097) 550 50 40 📞+38 (095) 550 50 40 📞+38 (093) 550 50 40
🌐 https://checkauto.com.ua/
✓ Точну вартість ремонту уточнюйте у наших менеджерів
✓ Діагностика завжди у подарунок при ремонті на нашому сервісі

ЕЛЕКТРОМОТОР ТА ХОДОВА ЧАСТИНА
Діагностика ходової частини
Заміна оливи в редукторі (з оливою та фільтром)
Заміна редуктора
Зняття/установка підрамника переднього
Заміна стійки стабілізатора
Заміна стійки переднього амортизатора
Заміна стійки амортизатора заднього
Заміна важелів підвіски
Ремонт кермових рейок
Заміна кульових опор (1 шт)
Заміна підшипника ступиці (1 шт)
Заміна сайлентблоків (1 важіль)
Повна заміна гальмівної рідини (з рідиною)
Заміна гальмівних дисків (1 вісь)
Заміна гальмівних колодок на дисках (1 вісь)
Заміна гальмівних колодок на барабанах (1 вісь)
Проточка гальмівних дисків (1 вісь)
Заміна кермового наконечника
Заміна кермової тяги
Антискрип передніх півосей (усунення стуку)
Розвал-сходження коліс
Шиномонтаж шин/дисків R 16
Шиномонтаж шин/дисків R 17
Зберігання шин колесо/1 місяць

580 грн.
1575 грн.
7500 грн.
7000 грн.
375 грн.
1050 грн.
450 грн.
500 грн.
від 3600 грн.
750 грн.
950 грн.
750 грн.
1000 грн.
1200 грн.
750 грн.
975 грн.
1230 грн.
375 грн.
750 грн.
850 грн.
750 грн.
140 грн.
170 грн.
25 грн.

КУЗОВ ТА САЛОН
Заміна фільтру кондиціонера салону (з фільтром)
Повна заміна охолодної рідини (з антифризом)
Заміна радіатора охолодження
Зняття/установка/прибирання переднього бампера
Зняття/установка/прибирання заднього бампера
Установка захисту (кольчуги)
Встановлення та заміна автоскла
Видалення вм'ятин без фарбування кузова
Виправлення геометрії кузова
Рихтувальні роботи
Фарбування всіх типів кузовів
Відновлення та фарбування дисків (4 шт)
Відновлення безпеки (AirBag )
Відновлення безпеки (ремінь)
Полірування всього кузова
Полірування фар
Хімчистка автосалону

600 грн.
1410 грн.
1875 грн.
750 грн.
750 грн.
750 грн.
від 1500 грн.
від 1000 грн.
від 16000 грн.
від 2100 грн.
від 7200 грн.
від 4500 грн.
від 4150 грн.
1800 грн.
від 4500 грн.
від 700 грн.
від 2800 грн.

Дезінфекція автокондиціонера та салону

800 грн.

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ
Русифікація автомагнітоли Leaf 24kWt (Навігація, ФМ
радіо, рус.меню )

4150 грн.

Русифікація автомагнітоли Leaf 30kWt (Навігація, ФМ
радіо, рус.меню )

6900 грн.

Русифікація автомагнітоли Leaf 40kWt (Навігація, ФМ
радіо, рус. меню)

8280 грн.

Зняття NO SDCard "синій екран" Leaf 24-30kWt
Переклад англійською з японської панелі приладів на Leaf
Japan

1380 грн.

Прошивка CarPlay + Android Auto на Leaf 30kWt

8280 грн.

Встановлення GPS антени (з антеною)

1500 грн.

Звіт з використання батареї

375 грн.

Комп'ютерна діагностика

375 грн.

Діагностика системи кондиціювання

900 грн.

Заправка системи кондиціювання

від 1200 грн.

250 грн.

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ ТА ОБЛАДНАННЯ
Сертифікація Leaf із США

від 5000 грн.

Перша реєстрація Leaf у ТСЦ МВС у м. Києві

від 3500 грн.

Встановлення автосигналізації з автозапуском GSM

від 13800 грн.

Установка автосигналізації SLAVE

від 5000 грн.

Установка іммобілайзера

від 5000 грн.

Встановлення ксенону в Leaf

від 3000 грн.

Встановлення відеореєстратора у Leaf

від 3000 грн.

Встановлення камери заднього виду (з камерою)
Збільшення кліренсу (встановлення проставки) передня
вісь
Збільшення кліренсу (встановлення проставки) задня вісь

6900 грн.

Установка автономних обігрівачів Webasto

від 12000 грн.

Установка фаркопа (з фаркопом)

4400 грн.

1125 грн.
800 грн.

