Prisliste værkstedsarbejde
Serviceeftersyn:
Gaseftersyn incl. gasattest og ny standard slange

kr.

695,00

Fugttest (Obs! Vogn skal være tilgængelig alle steder i skabe magasiner)

kr.

625,00

Vask af vogn:
Ved vogn med 1 aksel
Ved vogn med 2 aksler

kr. 995,00
kr. 1.200,00

Kontrol af bremser incl. prøvekørsel
adskillelse, rensning, justering og smøring af bremser
Ved vogn med 1 aksel (incl. nye møtrikker)
Ved vogn med 2 aksler (incl. nye møtrikker)

kr. 1.550,00
kr. 2.295,00

Lille service eftersyn:
Smøring og justering af bremser, kontrol af dæk, lufttryk, lejeslør,
kørelys og smøring af evt. mover. Afsluttes med prøvekørsel af vogn

kr. 1.500,00

Stor service eftersyn:
Trykprøvning og gastest af vogn. Opstart og kontrol af varme, køl og kog.
Smøring og jystering af bremser, kontrol af dæk, lufttryk, lejeslør og kørelys.
Prøvekørsel. Kontrol af 12-220 V samt batteri og lader. Kontrol af vandinstallation, samt fugttest.

kr. 2.995,00

LMC fugtgarantieftersyn: (årligt i 5 år) Incl. Garantispray.
Kontrol go fugtmåling af vognen.

kr.

980,00

OBS ! Garantieftersyn og anden garantiarbejde udføres kun på nye vogne købt hos os.

Monteringer:
Udvendige dele:
Serviceklap 30 x 70 monteret med et nøgle system
i vogn med blæsevarme

kr. 2.200,00

Serviceklap stor 00 x 00 monteret med et nøgle system
i vogn med blæsevarme

kr. 2.750,00

Serviceklap stor 00 x 00 monteret med et nøgle system
i vogn med centralevarme

kr. 2.995,00

Montering af cykelholder på træk (excl. Cykelholder)

kr.

Mini Heki monteret i ekst. Taglugehul

kr. 1.795,00

695,00

Mini Heki monteret med udskæring til tagluge

kr. 2.295,00

Heki 2 monteret

kr. 4.995,00

Montering af ekstra teltskinne ovenpå eksisterende teltskinne
til posemarkise

kr. 1.495,00

Montering af tagmarkise manuel (excl. Markise og tagskinner)

kr. 2.995,00

Montering af tagmarkise 12 V (excl. Markise og tagskinner)

kr. 3.995,00

Gas/vand/varme:
Ultra-Heat monteret (Incl. Ultra-Heat)
Fjernføler til Ultra-Heat monteret

kr. 3.695,00
kr. 995,00

Gasstikdåse monteret i vognside ved gaskasse

kr. 2.095,00

Truma Secomotion slangebrudssikring mont.incl.regulatro og gasslanger

kr. 2.495,00

Truma Duo Comfort CS gasflaskeomskifter mont.incl. regulator og slange

kr. 3.695,00

Alde rør håndklædetørre monteret på eksisterende rør
incl. kåndklædetørrer

kr. 2.495,00

Montering af gasbageovn i LMC under køkkenbord (excl. Ovn)

kr. 3.695,00

Truma vandtanks CPV- og batterimåler CPW monteret

kr. 2.995,00

Udskiftning af glukol og udluftning af system i vogne med Alde
Centralvarme og 1 Aksel.

kr. 1.450,00

Udskiftning af glukol og udluftning af system i vogne med Alde
Centralvarme og 2 Aksler.

kr. 1.995,00

(Alde anbefaler at glukolen på centralvaremanlægget udskiftes hvert 2. år)

Elektronik:
Udvendig kombistik med 12 V, 230 V og antennestik monteret

kr. 1.595,00

Digitalantenne TRIAX monteret incl. 5 volt strømforsyning incl. mast

kr. 2.695,00

Ekstra antenneledning ført til tv-skab

kr.

750,00

Standard montering af tv-holder incl. vægforstærkning (excl.tv-arm)

kr.

795,00

Mont. Af antennestikdåse og 220 volt stikdåser til fladskærmsmontering

kr. 1.495,00

(incl. stikdåser)

Radio monteret (excl. Radio og højtalere, incl. forbrugsmaterialer)

kr. 2.995,00

12 volt anlæg incl. 100 Amp Batteri + Lader mont.til eksist. Anlæg

kr. 4.450,00

Mont. Af Dometic Aircondition B 2200 i ekstisterende hul

kr. 2.595,00

(excl. Aircondition/specialkit)

Mont. Af Dometic Aircondition B 2200 med udskæring i tag

kr. 3.595,00

(excl. Aircondition/specialkit)

Montering af ATC Trailerkontrol. Excl. Trailerkontrol

kr. 1.995,00

Timeløn incl. moms (der faktureres min. 1 arbejdstime)
Miljøomkostninger af fakturabeløb
Kørsel pr. km (excl. Timeløn)

kr.

600,00
2%
kr.
3,95

Vi gør opmærksom på at alle priser på montering er baseret på at vognen er tømt de relevante steder …

