FIXNÍ CENY SERVISNÍCH PROHLÍDEK LAND ROVER
FREELANDER 2 MR11
2,2 TD4
3,2 i6

26.000 km

52.000 km

78.000 km

104.000 km

130.000 km

156.000 km

24.000 km

48.000 km

72.000 km

96.000 km

120.000 km

144.000 km

nebo 12 měsíců nebo 24 měsíců
Náklady na údržbu všech bodů podle plánu údržby, které zahrnují m. j. následující práce

Výměna motorového oleje a olejového filtru


Kontrola stavu brzdových destiček


Kontrola brzdových třmenů a kotoučů

Výměna vložky vzduchového filtru


Výměna pylového filtru

Výměna palivového filtru (pouze diesel)

Vypuštění odkalovací komory palivového filtru (pouze diesel)

Kontrola/doplnění hladiny brzdové kapaliny, kapaliny posilovače řízení


a kapaliny spojky
Doplnění stavu kapaliny v ostřikovači skel


Vizuální kontrola motorového prostoru a podvozku vozidla



Kontrola stavu hnacího řemene příslušenství

Kontrola stavu a bezpečnosti sedadel a bezpečnostních pásů


Kontrola hladiny a hustoty chladicí kapaliny


Kontrola funkce osvětlovacího a signalizačního zařízení

Kontrola funkce stěračů a ostřikovačů čelního a zadního skla


a stav břitů stírátek.

Kontrola stavu a tlaku vzduchu v pneumatikách

Namontování kol vozidla na opačnou stranu stejné nápravy

(Ne u vozidel se směrem otáčení pneumatik)
Kontrola stavu akumulátoru, popř. doplnění hladiny elektrolytu v


akumulátoru vozidla
Kontrola kulových kloubů spojovacích tyčí řízení

Kontrola výfukového systému

Kontrola funkce ruční brzdy


Výměna zapalovacích svíček (pouze benzin)
Kontrola elektrických svazků a kabeláže, zda jsou správně vedené,


zajištěné a zda nejsou vystavené odírání
Kontrola funkce zámků dveří, zámku kapoty, bezpečnostní západky zámku

na kapotě, víka otvoru palivové nádrže a jeho zámku a mazání zámků dveří
Provedení zkušební jízdy


Kontrola, zda vozidlo nespadá do nějaké servisní nebo svolávací akce 

2,2 Diesel: Náklady na údržbu včetně materiálu, prac. času, DPH 12.001 Kč
14.480 Kč
3,2 i6: Náklady na údržbu včetně materiálu, prac. času, DPH
13.614 Kč
13.816 Kč

nebo 36 měsíců

nebo 48 měsíců

nebo 60 měsíců

nebo 72 měsíců


























































































12.001 Kč
13.614 Kč




14.480 Kč
13.816 Kč
















12.001 Kč
15.795 Kč




14.480 Kč
13.816 Kč

Další údržby:

DISCOVERY 4
2,7 TDV6
3,0 TDV6

24.000 km

48.000 km

72.000 km

96.000 km

120.000 km

144.000 km

26.000 km

52.000 km

78.000 km

104.000 km

130.000 km

156.000 km

nebo 12 měsíců nebo 24 měsíců nebo 36 měsíců nebo 48 měsíců nebo 60 měsíců
Náklady na údržbu všech bodů podle plánu údržby, které zahrnují m. j. následující práce
Výměna motorového oleje a olejového filtru









Kontrola stavu brzdových destiček





Kontrola brzdových třmenů a kotoučů

Výměna vložky vzduchového filtru
pouze 3,0 TDV6 pouze 2,7 TDV6 pouze 3,0 TDV6




Výměna pylového filtru


Výměna palivového filtru

Vypuštění odkalovací komory palivového filtru





Kontrola/doplnění hladiny brzdové kapaliny, kapaliny posilovače řízení





a kapaliny spojky
Doplnění stavu kapaliny v ostřikovači skel





Vizuální kontrola motorového prostoru a podvozku vozidla





Kontrola stavu hnacího řemene příslušenství






Kontrola stavu a bezpečnosti sedadel a bezpečnostních pásů





Kontrola hladiny a hustoty chladicí kapaliny





Kontrola funkce osvětlovacího a signalizačního zařízení

Kontrola funkce stěračů a ostřikovačů čelního a zadního skla





a stav břitů stírátek.




Kontrola stavu a tlaku vzduchu v pneumatikách

Namontování kol vozidla na opačnou stranu stejné nápravy





(Ne u vozidel se směrem otáčení pneumatik)

Kontrola kulových kloubů spojovacích tyčí řízení





Kontrola výfukového systému

Kontrola funkce elektrické ruční brzdy





Výměna oleje v rozdělovací převodovce a v samosvorném diferenciálu

Kontrola elektrických svazků a kabeláže, zda jsou správně vedené,


zajištěné a zda nejsou vystavené odírání
Kontrola funkce zámků dveří, zámku kapoty, bezpečnostní západky zámku




na kapotě, víka otvoru palivové nádrže a jeho zámku a mazání zámků dveří 
Kontrola stavu laku a koroze vozidla





Provedení zkušební jízdy





Kontrola, zda vozidlo nespadá do nějaké servisní nebo svolávací akce 




2,7 TDV6: Náklady na údržbu včetně materiálu, prac.času, DPH
12.105 Kč 15.584 Kč
13.157 Kč
15.986 Kč
15.695 Kč
13.212 Kč
17.541 Kč
13.413 Kč
17.541 Kč
16.754 Kč
3,0 TDV6: Náklady na údržbu včetně materiálu, prac.času, DPH

nebo 72 měsíců



















16.635 Kč
17.541 Kč

Další údržby:
(nejsou zahrnuty v tabulárním rozpisu fixních cen servisních služeb)

(nejsou zahrnuty v tabulárním rozpisu fixních cen servisních služeb)

Výměna brzdové kapaliny
Výměna hnacího řemene
příslušenství
Výměna oleje a filtru v manuální/
automatické převodovce
Výměna oleje v zadním diferenciálu









Benzin
každé 3 roky
každých 168.000 km
10 let n.
240.000 km
10 let n.
240.000 km

Diesel
každé 3 roky
240.000 km
10 let n.
240.000 km
10 let n.
240.000 km

Benzin
Výměna chladící kapaliny
každých 10 let
Výměna hnacího řemene vačkového
hřídele (přední a zadní)
10 let n.
Výměna oleje v samosvorném
diferenciálu
240.000 km
Výměna všech brzdových hadic každých 6 let

Diesel
každých 10 let
240.000 km
10 let n.
240.000 km
každých 6 let

DEFENDER
2,2 l a 2,4 l Diesel

Výměna brzdové kapaliny
Výměna hnacího řemene
příslušenství
Výměna oleje a filtru v
manuální převodovce
Výměna oleje a filtru v
automatické převodovce

20.000 km 40.000 km 60.000 km
nebo
nebo
nebo
12 měsíců 24 měsíců 36 měsíců
Náklady na údržbu všech bodů podle plánu údržby, které zahrnují m. j. následující práce
Výměna motorového oleje a olejového filtru



Kontrola stavu brzdových destiček



Kontrola brzdových třmenů a kotoučů



Výměna brzdové kapaliny

Výměna vložky vzduchového filtru

Výměna palivového filtru

Vypuštění odkalovací komory palivového filtru



Kontrola/doplnění hladiny brzdové kapaliny, kapaliny posilovače



řízení a kapaliny spojky
Doplnění stavu kapaliny v ostřikovači skel



Vizuální kontrola motorového prostoru a podvozku vozidla



Kontrola stavu hnacího řemene příslušenství



Kontrola stavu a bezpečnosti sedadel a bezpečnostních pásů



Kontrola funkce osvětlovacího a signalizačního zařízení



Kontrola funkce stěračů a ostřikovačů čelního a zadního skla



Kontrola stavu a tlaku vzduchu v pneumatikách



Kontrola stavu akumulátoru, popř. doplnění hladiny elektrolytu



v akumulátoru vozidla
Výměna baterií dálkového ovládání

Kontrola funkce ruční brzdy



Kontrola/doplnění stavu oleje v přední a zadní nápravě a v



přídavné převodovce, seřízení ventilové vůle
Kontrola a seřízení převodovky řízení

Kontrola elektrických svazků a kabeláže, zda jsou správně vedené,



zajištěné a zda nejsou vystavené odírání
Kontrola těsnosti a účinnosti tlumičů



Kontrola stavu zavěšení kol přední a zadní nápravy



Kontrola stavu laku a koroze vozidla



Provedení zkušební jízdy



Kontrola, zda vozidlo nespadá do nějaké servisní nebo svolávací akce 


2,2 a 2,4 Diesel: Náklady na údržbu včetně materiálu, prac. času, DPH 13.206 Kč 17.947 Kč 13.810 Kč

2,7 TDV6
každé 3 roky

3,0 TDV6
každé 3 roky

240.000 km
10 let nebo
240.000 km

260.000 km

240.000 km

234.000 km

Výměna chladící kapaliny

2,7 TDV6

3,0 TDV6

každých 10 let

každých 10 let

Výměna hnacího řemene vačkového
hřídele (přední a zadní)
168.000 km

182.000 km

Výměna brzdových hadic

každých 6 let

každých 6 let

Výměna oleje v diferenciálu přední a zadní náprava

10 let nebo
240.000 km

10 let nebo
260.000 km

80.000 km 100.000 km 120.000 km 140.000 km
nebo
nebo
nebo
nebo
48 měsíců 60 měsíců 72 měsíců 84 měsíců

























































































21.613 Kč







13.206 Kč







18.551 Kč







13.206 Kč







Další údržby:
(nejsou zahrnuty v tabulárním rozpisu fixních cen servisních služeb)

Výměna hnacího řemene příslušenství
Výměna oleje a filtru v manuální převodovce

Diesel 2,4 l
200.000 km
200.000 km

Výměna chladící kapaliny

Diesel 2,4 l
200.000 km

Land Rover – Fixní ceny servisních prohlídek od modelového roku 2005
Uvedené položky údržby jsou doporučené pro používání vozidla za normálních provozních, pracovních a klimatických podmínek. Častější pozornost se musí věnovat vozidlu, které je
vystavené častému zastavení a rozjezdu, extrémním teplotám, jízdě v prachu, v terénu nebo častému tahání přívěsů. Změny obsahu služeb a cen způsobené tiskovými chybami jsou vyhrazeny.

Stav: květen 2013

