
Predpok. cena DPH cena 
čas bez DPH 20% s DPH

1 hod. 25,00 € 5,00 € 30,00 €

1 hod.

1 hod.

2 hod.

10 hod.

10 hod

12 hod.

2 hod.

5 hod.

1 hod.

1 hod.

1 hod.

2 hod.

2 hod.

7 hod.

2 hod.

2 hod.

6 hod.

6 hod.

2 hod.

AUTOSERVIS CENNÍK

Názov položky

Cena práce (účtuje sa každá začatá hodina)

MOTOR

Výmena chladiacej kvapaliny

vrátane kontroly tesnosti chladiaceho okruhu vozidla

Obsahuje:

Demontáž sania 

Čistenie sania, EGR ventilu,Klapky

Čistenie sania

Výmena oleja a filtrov

Obsahuje:

Výmena oleja a jeho likvidácia

Výmena olejoveho a vzduchového filtra

Výmena kabínového filtra

Výmena prevodového oleja v manuálnej prevodovke

Výmena prevodového oleja v automatickej prevodovke

BRZDY

Výmena predných platničiek

Výmena zadných platničiek

Montáž sania

PREVODOVKA - SPOJKA

Demontáž/montáž prevodovky

Výmena spojkovej sady

Demontáž/montáž prevodovky,výmena spojkovej sady

Výmena zadných platničiek

Výmena brzdovej kvapaliny

Výmena predných brzdových kotúčov

Výmena zadných brzdových kotúčov

NÁPRAVY

Výmena brzdovej kvapaliny

Výmena predných brzdových kotúčov

Výmena zadných brzdových kotúčov

Zvýhodnený balík BRZDY (cena práce)

Obsahuje:

Výmena predných platničiek

Výmena čapov riadenia prednej nápravy ²  

Výmena spodných ramien prednej nápravy ² 

Výmena vrchných dorazov tlmiča ² 

Výmena tlmiča ² 

Výmena vzpery stabilizátora

Cenník je platný pre motorové vozidlá do 3,5 t



Predpok. cena DPH cena
čas bez DPH 20% s DPH

10 hod.

2 hod.

6 hod.

2 hod.

6 hod.

10 hod.

62,50 € 12,50 € 75,00 €

Názov položky

Generálna oprava prednej nápravy ² 

Obsahuje:

AUTOSERVIS CENNÍK

Výmena spodných ramien zadnej nápravy ² 

Výmena vrchných dorazov tlmiča zadnej nápravy ² 

Výmena vzpery stabilizátora zadnej nápravy

Výmena tlmiča zadnej nápravy ² 

Výmena spodných ramien prednej nápravy ² 

Výmena čapov riadenia prednej nápravy ²  

Výmena vrchných dorazov tlmiča ² 

Výmena vzpery stabilizátora prednej nápravy

Výmena tlmiča prednej nápravy ² 

Výmena tlmiča zadnej nápravy ² 

Karoséria

Výmena čelného alebo zadného skla

(demontáž, čistenie a montáž skla)

Generálna oprava zadnej nápravy

Obsahuje:

Výmena spodných ramien zadnej nápravy ² 

Výmena vrchných dorazov tlmiča zadnej nápravy ² 

Výmena vzpery stabilizátora zadnej nápravy

Cenník je platný pre motorové vozidlá do 3,5 t



Predpok. cena DPH cena 
čas bez DPH 20% s DPH

1 hod. 33,33 € 6,67 € 40,00 €

1 ks 4,17 € 0,83 € 5,00 €

0,5 hod. 20,83 € 4,17 € 25,00 €

cca 1 hod. 41,67 € 8,33 € 50,00 €

1 hod.

1 hod.

1 hod.

(cena práce, bez materiálu)

Autodiagnostika

Autodiagnostika a počítačom riadená

regenerácia DPH filtra

Kontrola osvetlenia vozidla s následnou

výmenou žiaroviek

Názov položky

Cena práce

Výmena žiarovky do 10 min.

AUTO-ELEKTRO SERVIS CENNÍK

Kontrola / výmena autobatérie

Oprava transparentu taxi

Predpokladané trvanie iných montáží a opráv

elektropríslušenstva vozidiel vypracujeme na požiadanie

4 M.jedn. /predpokladaný čas

Cenník je platný pre motorové vozidlá do 3,5 t



Predpok. cena DPH cena 
čas bez DPH 20% s DPH

25,00 € 5,00 € 30,00 €

29,16 € 5,84 € 35,00 €

33,33 € 6,67 € 40,00 €

16,67 € 3,33 € 20,00 €

16,67 € 3,33 € 20,00 €

16,67 € 3,33 € 20,00 €

5,00 € 1,00 € 6,00 €

5,00 € 1,00 € 6,00 €

8,33 € 1,67 € 10,00 €

ks 4,16 € 0,84 € 5,00 €

ks 4,16 € 0,84 € 5,00 €

ks 8,33 € 1,67 € 10,00 €

ks 4,16 € 0,84 € 5,00 €

ks 4,16 € 0,84 € 5,00 €

ks 8,33 € 1,67 € 10,00 €

ks 8,33 € 1,67 € 10,00 €

ks 8,33 € 1,67 € 10,00 €

ks 16,67 € 3,33 € 20,00 €

1 gram 0,08 € 0,02 € 0,10 €

ks 0,83 € 0,17 € 1,00 €

ks 4,16 € 0,84 € 5,00 €

1 hod. 25,00 € 5,00 € 30,00 €

Názov položky

Prezutie pneumatík

DO  17"

OD  18"-19""

PNEUSERVIS CENNÍK

OD  18"-19""

OD  20" a viac

(zahŕňa demontáž, prezutie diskov a vyvážanie do 50g

závažia a montáž 4ks pneumatík v cene je 100g závažia) 3

OD 20" a viac

(zahŕňa demontáž, prezutie diskov a vyvážanie do 50g

závažia a montáž 4ks pneumatík v cene je 100g závažia) 3

Výmena pneumatík

DO  17"

V cene je 30g závažia

Príplatky

PNEU TYP „C"   DO  17"

OD  18"-19""

Vyváženie jedného kolesa

DO  17"

OD  18"-19""

OD  20" a viac

OD  20" a viac

Nízko profilová PNEU DO  17"

OD  18"-19""

Závažie naviac

Výmena ventilu

Výmena TPMS (bez snímača )
Iné opravy (každá začatá hodina)

3 Ceny sú identické pri plechových aj AL diskoch (elektrónoch).

OD  20" a viac

Runflat PNEU

Ostatné služby

Oprava jedného defektu  KNOT

Oprava jedného defektu  HRÍBIK

Cenník je platný pre motorové vozidlá do 3,5 t



Predpok. cena DPH cena 
čas bez DPH 20% s DPH

30 min 8,33 € 1,67 € 10,00 €

1 hod. 25,00 € 5,00 € 30,00 €

3 hod. 83,33 € 16,67 € 100,00 €

5 hod. 116,67 € 23,33 € 140,00 €

8,33 € 1,67 € 10,00 €

1 hod. 41,67 € 8,33 € 50,00 €

3 hod. 66,67 € 13,33 € 80,00 €

1 hod. 41,67 € 8,33 € 50,00 €

3 hod. 66,67 € 13,33 € 80,00 €

zahŕňa kompletné vysávanie (koberčeky, sedadlá,

gumených rohoží a batožinového priestoru); čistenie

plastov, okien, gumených rohoží a batožinového priestoru

vozidla

Hĺbkové čistenie interiéru

zahŕňa demontáž sedadiel* (aby sme sa dostali naozaj

všade); vysávanie sedadiel, gumených rohoží,

batožinového priestoru, priečinkov a koberčekov; čistenie

Clean - SERVIS CENNÍK

Názov položky

Interiér

plastov, priečinkov, okien; hĺbkové vysávanie kobercov a

sedadiel rotačnou kefou; detailné vyčistenie plastov

Vysávanie vozidla

zahŕňa vysávanie sedadiel, koberčekov, gumených rohoží,

batožinového priestoru

Čistenie interiéru vozidla

 zahŕňa demontáž sedadiel* (aby sme sa dostali naozaj

všade); vysávanie sedadiel, gumených rohoží,

batožinového priestoru, priečinkov a koberčekov; čistenie

plastov, priečinkov, okien; hĺbkové vysávanie kobercov a

sedadiel rotačnou kefou; tepovanie sedadiel, kobercov a

batožinového priestoru (pre odstránenie špiny a zápachu);

pomocou štetcov a chémie (aj tých najskrytejších kútov);

nanesenie ochranného prípravku na plasty (pre oživenie

plastov a svieži vzhľad); vyčistenie podlahy kufra (miesto

pod kobercom, kam okrem špiny nik často nechodí);

aplikácia pohlcovača zápachu a vône; Montáž sedadiel*;

Hĺbkové čistenie interiéru s tepovaním

sedadiel*;

Tepovanie 1 sedadla

zahŕňa vysávanie 1 sedadla; tepovanie 1 sedadla

Tepovanie sedadiel vozidla

(max. 5 miestne vozidlo)

zahŕňa vysávanie sedadiel; tepovanie sedadiel

detailné vyčistenie plastov pomocou štetcov a chémie (aj

tých najskrytejších kútov); nanesenie ochranného

prípravku na plasty (pre oživenie plastov a svieži vzhľad);

dekontaminácia plastov parou; vyčistenie podlahy kufra

(miesto pod kobercom, kam okrem špiny nik často

nechodí); aplikácia pohlcovača zápachu a vône; Montáž

zahŕňa vysávanie sedadiel; hĺbkové čistenie a impregnácia kože

Hĺbkové tepovanie sedadiel vozidla

(max. 5 miestne vozidlo)

zahŕňa vysávanie sedadiel; tepovanie sedadie

Čistenie kožených sedadiel s impregnáciou

zahŕňa vysávanie sedadiel; čistenie a impregnácia kože

Hĺbkové čistenie kožených sedadiel s impregnáciou

Cenník je platný pre motorové vozidlá do 3,5 t



Predpok. cena DPH cena 
čas bez DPH 20% s DPH

5 hod. 116,67 € 23,33 € 140,00 €

12,50 € 2,50 € 15,00 €

62,50 € 12,50 € 75,00 €

20,83 € 4,17 € 25,00 €

16,67 € 3,33 € 20,00 €

25,00 € 5,00 € 30,00 €

8,33 € 1,67 € 10,00 €

16,67 € 3,33 € 20,00 €

8,33 € 1,67 € 10,00 €

16,67 € 3,33 € 20,00 €

Hĺbkové čistenie interiéru s čistením kože

zahŕňa demontáž sedadiel* (aby sme sa dostali naozaj

všade); vysávanie sedadiel, gumených rohoží,

batožinového priestoru, priečinkov a koberčekov; čistenie

plastov, priečinkov, okien; hĺbkové vysávanie kobercov

Clean - SERVIS CENNÍK

Názov položky

Interiér

vyčistenie podlahy kufra (miesto pod kobercom, kam

okrem špiny nik často nechodí); aplikácia vône,montáž sedadiel

Parné čistenie 1 sedadla

zahŕňa vysávanie 1 sedadla rotačnou kefou; parné čistenie

Parné čistenie sedadiel vozidla

max 5 miestne vozidlo

rotačnou kefou; hĺbkové čistenie kože; impregnácia kože;

tepovanie kobercov a batožinového priestoru (pre

odstránenie špiny a zápachu); detailné vyčistenie plastov

pomocou štetcov a chémie (aj tých najskrytejších kútov);

nanesenie ochranného prípravku na plasty (pre oživenie

plastov a svieži vzhľad); dekontaminácia plastov parou;

znečisteného vozidla

(zvratky, exkrementy, zvieracia srsť, pleseň  a pod.

Príplatok za čistenie batožinového priestoru

biologicky znečisteného vozidla

(zvratky, exkrementy, zvieracia srsť,plesen  a pod.)

Príplatok za čistenie nadmerne znečisteného 1

zahŕna vysávanie sedadiel rotačnou kefou,

parné čístenie sedadiel

Dekontaminácia klimatizácie parou

Príplatok za čistenie 1 sedadla/miesta biologicky

sedadla/miesta (blato, piesok, slama a pod. )

Príplatok za čistenie nadmerne znečisteného

batožinového priestoru (blato, piesok, slama a pod. )

Vysávanie batožinového priestoru

Tepovanie batožinového priestoru

Cenník je platný pre motorové vozidlá do 3,5 t



Predpok. cena DPH cena 
čas bez DPH 20% s DPH

20,83 € 4,17 € 25,00 €

125,00 € 25,00 € 150,00 €

12,50 € 2,50 € 15,00 €

8,33 € 1,67 € 10,00 €

125,00 € 25,00 € 150,00 €

16,67 € 3,33 € 20,00 €

zahŕňa základné umytie vozidla; ručné doutieranie vozidla;

ošetrenie vonkajších plastov a ručnú aplikáciu leštiacej

pasty s voskom

Čistenie už demontovaných a vyzutých diskov vozidla 1ks

Lokálne leštenie

(odstránenie jemných škrabancov alebo hmyzu) cena

Umytie exteriéru vozidla

Exterier - PRIPRAVUJEME

Názov položky

Clean - SERVIS CENNÍK

zahŕňa základné umytie vozidla; ručné doutieranie

vozidla; ošetrenie vonkajších plastov

Umytie exteriéru vozidla a aplikácia

leštiacej pasty s voskom

dohodou v závislosti od rozsahu čistenia

Strojové leštenie laku celého vozidla zahŕňa umytie,

dekontamináciu laku, leštenie a vosk

Aplikácia tekutých stieračov

*iba v prípade sedadiel, ktoré nie sú elektronicky ovládané

Cenník je platný pre motorové vozidlá do 3,5 t



Predpok. cena DPH cena 
čas bez DPH 20% s DPH

41,67 € 8,33 € 50,00 €

25,00 € 5,00 € 30,00 €

100,00 € 20,00 € 120,00 €

8,33 € 1,67 € 10,00 €

8,33 € 1,67 € 10,00 €

25,00 € 5,00 € 30,00 €

20,83 € 4,17 € 25,00 €

Predpok. cena DPH cena 
čas bez DPH 20% s DPH

8,33 € 1,67 € 10,00 €

8,33 € 1,67 € 10,00 €

zdarma

125,00 € 25,00 € 150,00 €

166,67 € 33,33 € 200,00 €

41,67 € 8,33 € 50,00 €

(trvanie výjazdu do 1hod. od príchodu k zákazníkovi , zahŕňa

možnosti: naštartovanie vozidla, oprava 1 defektu na mieste, 

pomoc pri vypĺňaní tlačív pri dopravnej nehode)

Každá ďalšia začatá hodina výjazdu servisného vozidla

Základný výjazd servisného vozidla + 

odťah vozidla do 3,5t v rámci Bratislavy

Základný výjazd servisného vozidla

Názov položky

VÝJAZD SERVISNÉHO VOZIDLA - CENNÍK

Balíček 24/7 pohotovosť - výjazd servisného vozidla

(paušálny mesačný poplatok za 1 vozidlo s viazanosťou na 12
mesiacov) 6

6 Balíček obsahuje 12 výjazdov servisného vozidla v trvaní do 1hod. od príchodu k

zákazníkovi za obdobie 12 mesiacov na jedno vozidlo za účelom: naštartovanie vozidla, oprava 1

Príplatok – Doplnenie paliva do 5l

(vrátane paliva )

Príplatok – Doplnenie Ad-Blue do 10l

Príplatok - odčerpanie nepsrávne natankovaného paliva

z nádrže + likvidácia znehodnoteného paliva

SLUŽBY PRE FIRMY A TAXI

PRÍPRAVA VOZIDLA NA TECHNICKÚ A EMISNÚ KONTROLU

Príprava vozidla na technickú a emisnú kontrolu s následnou

realizáciou 1 (termín podľa dispozícií servisu) 2

Príprava vozidla na technickú a emisnú kontrolu s následnou

 realizáciou 5 do 24 hodín 6 

defektu na mieste, doplnenie paliva do 5 lit., doplnenie AD Blue do 10lit., pomoc pri vypĺňaní tlačív

pri dopravnej nehode (čas nad rámec balíčka je spoplatnený v zmysle platného cenníka)

Vyzdvihnutie vozidla u zákazníka (v rámci Bratislavy)

Odovzdanie vozidla u zákazníka   (v rámci Bratislavy)

Odvoz zákazníka po odovzdaní vozidla na servis do 10km

Názov položky

Ostatné služby - CENNÍK

6/ Spoločnosť PROMP, spol. s r. o. negarantuje výsledok technickej a emisnej kontroly.

Kontrola vozidla pred technickou a emisnou kontrolou 6 

5/ Následná realizácia = zabezpečenie termínu technickej a emisnej kontroly, pristavenie vozidla

na stanicu technickej a emisnej kontroly a jeho následné vyzdvihnutie (vyzdvihnutie od zákazníka 

/odovzdanie vozidla zákazníkovi na inom mieste ako v prevádzke spoločnosti je spoplatnené viď.

Ostatné služby).

Cenník je platný pre motorové vozidlá do 3,5 t



Predpok. cena DPH cena 

čas bez DPH 20% s DPH

Cena práce počas soboty +50%

Cena práce počas nedele / sviatkov +100%

Cena práce mimo štandardný pracovný čas v pracovné dni +50%

Názov položky

INÉ PRÍPLATKY - CENNÍK

Cenník platný od 1.10.2021

spol. zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I odd. Sro, vl.č. 36933/B

www.promp.sk

tel. č.: +421 903 421 999

IČO: 35 947 080

DIČ: 2022042990

IČ DPH: SK2022042990

PROMP, spol. s r.o.

sídlo: Húščavova 1150/1, 841 01 Bratislava

prevádzka: Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava

email: promp.servis@promp.sk

bankové spojenie: Tatra banka a.s.

IBAN: SK6611000000002947084744, SWIFT: TATRSKBX

Cenník je platný pre motorové vozidlá do 3,5 t

http://www.promp.sk/
http://www.promp.sk/
http://www.promp.sk/
http://www.promp.sk/
http://www.promp.sk/
http://www.promp.sk/
http://www.promp.sk/
http://www.promp.sk/
http://www.promp.sk/
http://www.promp.sk/


Cenník je platný pre motorové vozidlá do 3,5 t



Cenník je platný pre motorové vozidlá do 3,5 t


