OÜ Troost Auto juhataja

Käskkiri nr. 94
24.10.2016
Käesolevaga käsin:
1. Kehtestada OÜ Troost Autos alates 24.10.2016 järgnev remonditööde hinnakiri:
(Hinnad sisaldavad käibemaksu 20 %)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

HT: Sõiduautode hooldus- ja remonditööd_____________________________________
HTK: Sõiduautode hooldus- ja remonditööd kliendi varuosadega___________________
HTS: Pakiautode ja maasturite hooldus- ja rem.-tööd ning tehnilise seisukorra kontroll__
HTSK: Pakiautode ja maasturite hooldus- ja rem.-tööd kliendi varuosadega__________
TH1 ja TH2: Sõiduautode väike ja suur kilometraazijärgne tehnohooldus ____________
TH1K ja TH2K: Väike ja suur kilometraazijärgne tehnohooldus kliendi varuosadega __
KT: Keevitustööd tunnitasu_________________________________________________
ET: Elektri- ja diagnostikatööde tunnitasu _____________________________________
AET: Elektroonikatööde tunnitasu___________________________________________
EKU: Mooduli remont kokkuleppel kliendiga olenevalt keerukusest ja töömahust.
PROG: Pogrammeerimine tunnitasu_________________________________________
KIIRTEST: VIGADE LUGEMINE/KUSTUTAMINE _________________________
VO: Veaotsing tunnitasu __________________________________________________
DEF: Sõiduautode tehnilise seisukorra kontroll (defekteerimine) tunnitasu _________
SRT: Sildade reguleerimistööd (geomeetria)___________________________________
KKT: Konditsioneeride ja kliimaseadmete kontroll, hooldus ja remont tunnittasu _____
KOND: Konditsioneeri täitmine/kontrolltööd _________________________________
ÕV: Õlivahetus OÜ Troost Autost ostetud õli puhul tunnitasu alusel ________________
ÕVK: Õlivahetus kliendi enda poolt soetatud õliga tunnitasu alusel ________________

39.- €/h
55.- €/h
42.- €/h
55.- €/h
39.- €/h
55.- €/h
39.- €/h
39.- €/h
55.- €/h
48,0 €/h
20,0 €/kord
39.- €/h
39.- €/h
45.- €/h
39.- €/h
39.- €/h
39.- €/h
45.- €/h

2. Kehtestada OÜ Troost Autos alates 24.10.2016 järgnev rehvitööde hinnakiri:
(Hinnad sisaldavad käibemaksu 20 %)

1. RT4xV: Komplektne rehvitöö 4 velge (ratta vahetus + rehvi vahetus + tasakaalustamine)
mõõduga kuni 16´´_______________________________________________________ 40.- €/kmpl
2. RT4xS: Komplektne rehvitöö 4 velge (ratta vahetus + rehvi vahetus + tasakaalustamine)
velje mõõduga alates 17´´___________________________________________________ 45.- €/kmpl
3. RTB: Ratta balansseerimine (tasakaalustamine) üksiktööna________________________ 7.- €/tk
4. Ratta vahetus, rehvi vahetus, rehvi kiirparandus nööriga – üksitööna - tunnitasuga _____ 39.- €/h
5. VPA : vargapoldi avamine _________________________________________________ 15.- €/tk
6. RT: Rehvi parandus seenega ____________________________________________ 20.- €/tk

TEADMISEKS KLIENDILE:
-

mistahes teenuse minimaalne arvestuslik aeg on 0,25 tundi .
Troost Auto OÜ ei vastuta kliendi poolt autosse jäetud esemete säilivuse eest
NB! Peale teostatud töid, kui pidi demonteerima auto rattaid tuleb kliendil kontrollida
( vajadusel pingutada) rattapolte peale 100km läbimist .

Madis Troost
Juhataja

