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ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ СТО АІС

ПРАЙС-ЛИСТ  
НА ПОСЛУГИ СТО АІС Харків

СТО АІС Харків

https://sto.kharkov.ais.ua
м. Харків, вул. Озерянська, 3
тел.: 050 300 58 59

Розклад роботи:

Пн-Пт: 9:00-18:30
Сб: 9:00-15:00
Нд: вихідний

Регламентне  
технічне обслуговування

Заміна моторної  
та трансмісійної олії

Діагностика  
та заміна  
технічних рідин

Продаж,  
встановлення  
та ремонт ГБО

Діагностика та ремонт  
ходової частини

Продаж  
оригінальних  
та неоригінальних  
запчастин

Діагностика та ремонт  
паливної системи

Діагностика та ремонт 
електрообладнання

Діагностика  
та ремонт  
кондиціонування

Діагностика та ремонт  
системи запалювання

Перевірка та регулювання 
геометрії кутів 
встановлення коліс

Шиномонтажні  
роботи

Діагностика  
та ремонт  
гальмівної системи

Діагностика  
та ремонт двигуна

Продаж  
та встановлення  
додаткового  
обладнання

Діагностика  
та ремонт трансмісії

Проведення  
антикорозійної  
обробки

Тонування  
скла

*У зв’язку з військовим станом, розклад роботи може бути змінено. Деталі за телефоном

*
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Обслуговування двигуна
Вартість грн.,  
з ПДВ

Зняття та встановлення захисту піддону картера двигуна 120

Заміна моторної оливи та фільтру 282

Заміна моторної оливи та фільтру з промивкою двигуна 366

Заміна повітряного фільтру двигуна 84

Обслуговування паливноЇ системи
Вартість грн.,  
з ПДВ

Заміна паливного фільтру-відстійника 150

Заміна зовнішнього паливного фільтру тонкої очистки 168

Заміна дизельного паливного фільтру 252

Зняття та всановлення, промивка на стенді форсунок інжектора(двигун 4 циліндровий) 1 140

Технічні рідини - діагностика та заміна
Вартість грн.,  
з ПДВ

Перевірка рівнів та діагностування стану технічних рідин 138

Заміна рідини гідропідсилювача керма 414

Заміна рідини охолодження двигуна(автомобіль 4 циліндра без ГБО ) 504

Заміна рідини охолодження двигуна з промивкою системи охолодження 
(автомобіль без ГБО) 858

Заміна гальмівної рідини 480

Прокачування гальмівної системи 360

Діагностування ходової частини 318

Обслуговування трансмісії та ходової частини
Вартість грн.,  
з ПДВ

Діагностування ходової частини на стенді 0

Заміна стійки переднього стабілізатора поперечної стійкості, за 1 од. 210

Заміна стійки заднього стабілізатора поперечної стійкості, за 1 од. 210

Заміна внутрішньої втулки переднього стабілізатора поперечної стійкості, за 2 од. 420

Заміна зовнішньої втулки переднього стабілізатора поперечної стійкості, за 2 од. 360

Заміна внутрішньої втулки заднього стабілізатора поперечної стійкості, за 2 од. 420

Заміна зовнішньої втулки заднього стабілізатора поперечної стійкості, за 2 од. 384

Заміна наконечника рульової тяги 276

Заміна переднього амортизатора 408

Заміна опори переднього амортизатора 474

Заміна заднього амортизатора 348

Заміна опори заднього амортизатора 408

Заміна передньої амортизаційної стійки 792
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Заміна опори передньої амортизаційної стійки 738

Заміна задньої амортизаційної стійки 738

Заміна опори задньої амортизаційної стійки 672

Зняття та встановлення захисту картера МКПП/АКПП 132

Заміна оливи  МКПП 282

Заміна оливи переднього моста 204

Заміна оливи заднього моста 204

Заміна оливи роздавальної коробки 252

Обслуговування гальмівної системи
Вартість грн.,  
з ПДВ

Діагностика гальмівної системи 234

Заміна передніх гальмівих колодок (диск) 402

Заміна задніх гальмівих колодок (диск) 468

Заміна передніх гальмівих колодок (барабан) 744

Заміна задніх гальмівих колодок (барабан) 822

Заміна обох передніх гальмівних дисків 564

Заміна обох задніх гальмівних дисків 630

Заміна обох передніх гальмівних барабана 516

Заміна обох задніх гальмівних барабана 630

Діагностика та регулювання стояночного гальма(один трос) 210

Геометрія кутів встановлення коліс
Вартість грн.,  
з ПДВ

Перевірка геометрії кутів встановлення коліс 594

Перевірка та регулювання геометрії кутів встановлення коліс 822

Обслуговування системи запалювання та керування двигуном 
Вартість грн.,  
з ПДВ

Зчитування кодів несправностей блоку електронного керування двигуном 402

Заміна свічок запалювання (дроти високовольтні), за 4 од. 248

Заміна свічок запалювання (котушки), за 4 од. 348

Заміна всіх котушок запалювання 270

Заміна всіх високовольтних дротів 138

Обслуговування системи кондиціонування повітря
Вартість грн.,  
з ПДВ

Діагностування справності та перевірка герметичності системи кондиціонування повітря 432

Заправка холодогентом систему кондиціонування повітря 702

Дезінфекція та антибактеріальна обробка системи кондиціонування повітря 378

Заміна повітряного фільтру салону 132

Обслуговування трансмісії та ходової частини (продовження)
Вартість грн.,  
з ПДВ
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Обслуговування електричного обладнання
Вартість грн.,  
з ПДВ

Діагностика акумуляторної батареї  120

Заміна акумуляторної батареї  168

Регулювання кута нахилу світла передніх фар (обидві) 234

Шиномонтаж / балансування коліс
Вартість грн.,  
з ПДВ

Шиномонтаж / балансування 4 коліс R13-15 722

Шиномонтаж / балансування 4 коліс R16-17 890

Шиномонтаж / балансування 4 коліс R18-19 1 058

Встановлення додаткового обладнання
Вартість грн.,  
з ПДВ

Встановлення сигналізаціЇ з одностороннім зв'язком 2 688

Встановлення сигналізації з двостороннім зв'язком 3 096

Встановлення сигналізації з модулями GSM 4 032

Встановлення сигналізації з модулями GPS/GSM 4 368

Встановлення дистанційного запуску двигуна 1 344

Встановлення турботаймера 1 008

Встановлення парктроніка переднього 2 016

Встановлення парктроніка заднього 2 352

Встановлення парктроніка переднього та заднього 4 032

Встановлення замку центрального на 2-і двері 2 688

Встановлення замку центрального на 4-и двері 4 032

Встановлення камери заднього огляду 1 680

Встановлення фаркопу 3 024

Встановлення захисут піддона картера двигуна 450

Встановлення захисту картера коробки перемикання передач 450

Наведена мінімальна вартість послуг для легкових автомобілів без урахування витратних матеріалів і додаткових операцій таких як: очищення 
деталей, відновлення рухомих сполук, зняття установка додаткового обладнання та ін. Вартість послуг може змінюватися в залежності 
від конструктивних особливостей автомобіля і його комплектації. Знижки за програмою лояльності та іншими акційними пропозиціями на 
послуги даного прайсу не поширюються. Послуги з вказаною вартістю не застосовуються при проведенні регламентного ТО для гарантійних 
автомобілів. Вказані ціни станом на 20.07.2020 р. Остаточну вартість послуг Ви можете уточнити у співробітників столу замовлень СТО.
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Постгарантійне регламентне технічне обслуговування (ТО) Вартість грн.,  
з ПДВ

ТО Постгарантійне «Стандарт»: 1 140

Заміна моторної оливи та фільтра

Перевірка лакофарбового покриття

Перевірка стану приводного ременя

Перевірка стану паливопроводу та з’єднань

Перевірка стану охолоджуючої рідини двигуна

Перевірка рівнів гальмівної рідини, течі

Візуальна перевірка передніх та задніх гальмівних колодок

Перевірка рівнів масла трансмісії

Перевірка стану підвіски (ходової частини), приводних валів та захисних кожухів

Перевірка рульового механізму, гідропідсилювача та рівень рідини

Перевірка працездатності зчеплення

Візуальна перевірка вихлопної системи

Перевірка роботи склоочисника та омивача

Перевірка роботи фар, світлової та звукової сигналізації, роботи приладів

Перевірка клем та стану АКБ

Перевірка ременів безпеки, пряжок та фіксаторів

Перевірка петель та замків капота

Візуальна перевірка пошкоджень електропроводки, трубок і шлангів

Перевірка тиску та стану шин, ступінь їх зносу

ТО Постгарантійне «Розширене»: 1 980

Заміна моторної оливи та фільтра

Перевірка лакофарбового покриття

Перевірка стану приводного ременя

Перевірка стану паливопроводу та з’єднань

Перевірка стану охолоджуючої рідини двигуна

Перевірка рівнів гальмівної рідини, течі

Візуальна перевірка передніх та задніх гальмівних колодок

Перевірка рівнів масла трансмісії

Перевірка стану підвіски (ходової частини), приводних валів та захисних кожухів

Перевірка рульового механізму, гідропідсилювача та рівень рідини.

Перевірка працездатності зчеплення

Візуальна перевірка вихлопної системи

Перевірка роботи склоочисника і омивача

Перевірка роботи фар, світлової та звукової сигналізації, робота приладів

Перевірка клем та стан АКБ

Перевірка ременів безпеки, пряжок та фіксаторів

Перевірка петель та замків капота

Візуальна перевірка пошкоджень електропроводки, трубок і шлангів

Перевірка тиску та стану шин, ступінь їх зносу, захисних кожухів

Перевірка роботи системи опалення та вентиляції, обігріву та обдування

Перевірка (при необхідності заміна) повітряного фільтра

Перевірка електронних систем електронного блоку управління на наявність кодів помилок за допомогою 
спеціального діагностичного приладу

Регулювання світла фар

Перевірка свічок запалювання на іскроутворення, наявність пробоїв на спеціалізованому стенді


