Wieluitlijning

Prijslijst

-Voorwiel uitlijning
-Vierkant wieluitlijning

Bandenhotel & -wissel

APK
-APK keuring voor personenauto’s
-APK keuring voor campers & oldtimers
-Meerprijs roetmeting, indien van toepassing
-Afmeld kosten

€ 29,95
€ 38,95
€ 24,50
€ 6,45

Snelservice
-H4 lamp, incl. montage & afstellen *
€ 17,00
-H7 lamp, incl. montage & afstellen *
€ 22,50
* 2e lampje voor ½ prijs. Excl. U+I aanvullende delen.
-Accu, banden, wisserbladen vervangen
P.O.A.
-Uitlaat-, remreparatie
P.O.A.

Totaal onderhoud
-Doorsmeer onderhoudsbeurt
vanaf € 88,-Kleine onderhoudsbeurt
vanaf € 120,-Jaarlijkse onderhoudsbeurt
vanaf € 149,-Grote onderhoudsbeurt
-Remvloeistof verversing standaard
-Remvloeistof verversing ABS/ESP
-Koelvloeistof verversing
-Versnellingsbakolie verversing

P.O.A.
P.O.A.
P.O.A.
P.O.A.
€ 47,00
€ 65,00
P.O.A.
P.O.A.

A t/m Z reparaties
-Distributie vervangen
-Koppeling vervangen
-Laswerkzaamheden aan carrosserie
-Schokdempers vervangen
-Overige reparaties

€ 59,90
€ 98,00

P.O.A.
P.O.A.
P.O.A.
P.O.A.
P.O.A.

-4 wielen wisselen
Ba
-4 wielen wisselen & balanceren, staal
-4 wielen wisselen & balanceren, LM
-4 banden wisselen & balanceren, staal
-4 banden wisselen & balanceren, LM
-Opslag 4 banden of wielen, ½ jaar *
-Opslag 4 wielen, incl. reinigen LM velgen, ½ jaar *
* i.c.m. balanceren, opslag ½ prijs

€ 30,00
€ 52,50
€ 63,00
€ 75,50
€ 86,00
€ 26,00
€ 35,00

Aircoservice
-Airco-inspectie
-Airco verdamper reiniging
-Airco onderhoud, excl. koudemiddel
-Airco totaal-onderhoud, excl. koudemiddel
-Koudemiddel: R-134A of HFO-1234YF

€ 19,95
€ 45,00
€ 90,00
€135,00
P.O.A.

Motorreiniging
-Engine flush reiniging
-Overige motorreinigingen

€ 24,90
P.O.A.

Diagnose
-Uitlezen & resetten storingmelding
-Diagnose eenvoudige storing
-Diagnose complexe storing *
* Excl. de-/montage onderdelen

vanaf

€ 28,00
€ 16,00
€115,00

Accessoires
-Audio, carkit, parkeerhulp,
trekhaak & verzwaarde- of hulpveren

P.O.A.

Zomer-/winter inspectie
-Zomer-/winter inspectie

€ 19,95

-Bovag pechhulp
vanaf € 40,Ba
-Pechhulp verlening H’wijk & Ermelo excl. A28

Aankoop keuring
-Aankoop keuring

Mobiliteitsservice
P.O.A.
€ 65,00

€155,00

Vervangend vervoer
Banden service
-Banden diverse merken, levering & montage
-Los wiel balanceren, stalen velg
-Los wiel balanceren, lichtmetalen velg
-Wiel U+I & balanceren, stalen velg
-Wiel U+I & balanceren, lichtmetalen velg
4 wielen balanceren, voor de prijs van 3
-Band de-/montage op velg < 16”
-Band de-/montage op velg 17” tot 18”
-Band de-/montage op velg 19’’> & RF
-Ventiel
-Band vullen met stikstof.
-Band (nood) reparatie, excl. wiel U+I
-Band de-/montage & reparatie
vanaf

P.O.A.
€ 7,50
€ 11,00
€ 17,00
€ 20,50
€ 5,75
€ 8,50
€ 11,50
€ 2,45
€ 3,75
€ 12,75
€ 35,50

-Vervangende auto *
*Prijs per dag, excl. brandstof
-Leenfiets

€ 19,95
Gratis

Werkplaatstarief
-Uurtarief, excl. BTW

€ 64,00

Genoemde prijzen zijn incl. 21% BTW, tenzij anders vermeld.
Op al onze leveranties zijn de algemene voorwaarden van de
BOVAG van toepassing.

Auto Drielanden
P.O.A.= Prijs op aanvraag
Tel.nr: 0341-460550

Zuiderbreedte 16B
3845 MC Harderwijk

