
   Ceník služeb pneuservisu HL propan s.r.o.  
Ceny jsou uvedeny vč. DPH         Platnost ceníku od 1. 1. 2022 

STANDARD – AUTO (do Ø ráfku 16" včetně) 
kód služby: Úkony: Cena 

PS01 Přezutí pneumatik 4ks: 
         V ceně zvednutí, demontáž kola z osy, demontáž pneu z ráfku, nasazení 
pneu, foukání, vyvážení, olovo, likvidace staré pneu, montáž na osu a kontrola 
rezervy (dofoukání) 

650Kč / celé auto – 4ks 

PS02 Příplatek za 4ks dojezdové pneumatiky 100 Kč / celé auto – 4ks 

PS03 Přezutí kol na discích 4ks 
        V ceně zvednutí, demontáž kola z osy, montáž, foukání, vyvážení a olovo 

280Kč / celé auto – 4ks 

 

SUV, dodávky, atypické (Ø ráfku 17" a více) 
PS11 Přezutí pneumatik 4ks: 

         V ceně zvednutí, demontáž kola z osy, demontáž pneu z ráfku, nasazení 
pneu, foukání, vyvážení, olovo, likvidace staré pneu, montáž na osu a kontrola 
rezervy (dofoukání). 

800Kč / celé auto – 4ks 

PS12 Příplatek za 4ks dojezdové pneumatiky 100 Kč / celé auto – 4ks 

PS13 Přezutí kol na discích 4ks: 
         Zvednutí, Demontáž kola z osy, montáž, foukání, vyvážení a olovo v ceně 

350 Kč / celé auto – 4ks 

 

Uskladnění  
PS21 STANDART – AUTO (cena za 4ks) 100Kč / ks / sezónu 

PS22 SUV, dodávky, atypické (cena za 4ks) 120Kč / ks / sezónu 

 

Jednotlivé úkony 
 Úkon: STANDART   /    SUV 

PS31 
PS35 kód SUV 

Přezutí pneumatiky 1ks: 
         Zvednutí, demontáž kola z osy, demontáž pneu z ráfku, montáž, 
foukání, likvidace staré pneu, vyvážení a olovo v ceně 

200 Kč          /  250 Kč 

PS32 
PS36 kód SUV 

Přezutí pneumatiky na disku: 
          Demontáž pneu, montáž pneu, vyvážení a olovo v ceně 

80 Kč            /  120 Kč 

PS33  
PS37 kód SUV 

Zvednutí / Demontáž z osy / Sundání pneu / Nasazení pneu / Foukání / 
Vyvážení / Montáž na osu / Příplatek za dojezdovou pneu /  

30 Kč            / 40 Kč za ks 

PS34   
PS38 kód SUV 

Mytí kol 50 Kč            / 80 Kč za ks 

 

Oprava defektu 
PS41 Při sundání kola z osy 230 Kč / ks  

PS42 Na vozidle 100 Kč / ks 

 

Oprava větší 
PS51 Cena za hodinu práce 550 Kč / hod  

 

Další ceny 
PS61 Olovo 15 Kč / ks 

PS62 Výměna ventilku 20 Kč / ks 

 


