
1.5 TSI/110 кВт

1224,30
254,59
55,92

198,00
- - - -

924,00

2656,80 0,00 0,00 0,00 0,00

1224,30
254,59
615,95
628,32

- - - -
2322,18 -

55,92
198,00

- - - -
1716,00

7015,25 0,00 0,00 0,00 0,00

1224,30
254,59
615,95
628,32

- - - -
2322,18 -

55,92
659,79
66,00

198,00
- - - -

1518,00

7543,04 0,00 0,00 0,00 0,00

1224,30
254,59
615,95
628,32

- - - -
2322,18 -

55,92

2666,97 -
2010,27 -
480,23 -
659,79
500,18 -

2706,00 -
66,00

858,00 -
198,00

- - - -
1518,00

16764,70 0,00 0,00 0,00 0,00

- - -

- - - -

- - - -
- - - -

Перша заміна через 3 роки, потім кожні 2 роки:

3234,03
528,00

2171,01
528,00

** - Вартість запасних частин, матеріалів та робіт наведена без урахування можливих акцій чи знижки, станом на:  01.09.2020

713,28

*   - В залежності від виду захисту металевий або 
пластиковий, вартість ТО може бути зменьшена.

Гальмівні колодки передні
Гальмівні колодки передні - заміна
Гальмівні колодки задні 
Гальмівні колодки задні - заміна

Щітки переднього склоочисника (к-кт) 1290,07

Захист двигуна - зняти/встановити*

При необхідністі, в залежності від стану зношення:

Вартість робіт з ТО, в грн з ПДВ

Загальна вартість ТО, в грн з ПДВ

Додаткові роботи за тривалістю і по пробігу Вартість запасних частин, матеріалів та робіт в грн з ПДВ**
Кожні 60 000 км
Заміна мастила і масляного фільтру 6-ступінчастої КП DSG
Кожні 120 000 км
Заміна мастила 7-ступінчастої КП DSG
Кожні 3 роки:

Заміна мастила в муфті повного приводу 4Х4
Заміна мастила в механізмі диференціала передньої осі 4Х4

Заміна гальмівної рідини

Поліклиновий ремінь приводу генер/кондиціонер
Зубчастий ремінь приводу насоса ОР
Зубчастий ремінь приводу ГРМ - заміна
Поліклиновий ремінь приводу генер/кондиціонер - заміна
Зубчастий ремінь приводу насоса ОР - заміна

Вартість робіт з ТО, в грн з ПДВ

Загальна вартість ТО, в грн з ПДВ
Інспекційний сервіс з заміною моторної оливи та додатковим об’ємом (кожні 

120000км)
Вартість запасних частин, матеріалів та робіт в грн з ПДВ**

Масло Mobil
Фільтр масляний
Фільтр повітряний салону
Фільтр повітряний двигуна
Фільтр паливний дизельного двигуна

Фільтр паливний TDI (комплектація1A8) - заміна

Свічки запалення
Заглушка нарiзна 

Зубчастий ремінь приводу ГРМ
Натяжний ролик ГРМ
Ролик ГРМ

Фільтр паливний TDI (комплектація1A8) - заміна

Вартість запасних частин, матеріалів та робіт в грн з ПДВ**

Масло Mobil
Фільтр масляний
Фільтр повітряний салону
Фільтр повітряний двигуна
Фільтр паливний дизельного двигуна

Інспекційний сервіс з заміною моторної оливи та додатковим об’ємом, що 

відповідає пробігу автомобіля: 60000/180000км

Свічки запалення
Заглушка нарiзна 

Поліклиновий ремінь приводу генер/кондиціонер
Поліклиновий ремінь приводу - заміна
Захист двигуна - зняти/встановити*

Заглушка нарiзна 
Захист двигуна - зняти/встановити*
Фільтр паливний TDI (комплектація1A8) - заміна

Вартість робіт з ТО, в грн з ПДВ

Загальна вартість ТО, в грн з ПДВ

Свічки запалення

Захист двигуна - зняти/встановити*
Паливний фільтр TDI (комплектація1A8) - видалити воду

Вартість робіт з ТО, в грн з ПДВ

Загальна вартість ТО, в грн з ПДВ
Інспекційний сервіс з заміною моторної оливи та додатковим об’ємом, що 

відповідає пробігу автомобіля:30000/90000/150000км
Масло Mobil
Фільтр масляний
Фільтр повітряний салону
Фільтр повітряний двигуна
Фільтр паливний дизельного двигуна

Вартість запасних частин, матеріалів та робіт в грн з ПДВ**

Регламент\Двигун
Інспекційний сервіс з заміною моторної оливи, що відповідає пробігу 

автомобіля: 15000/45000/75000/105000/135000/165000км
Вартість запасних частин, матеріалів та робіт в грн з ПДВ**

Масло Mobil
Фільтр масляний
Заглушка нарiзна

ТОВ «Автоцентр Київ»                                                                                                                           
Україна, 03062,                                                                                                                                                           

м. Київ, пр. Перемоги, 67

Сервіс: +38 (044) 490 10 91

Відділ з/ч: +38 (044) 496 84 74

Графік роботи:

Сервіс:

Пн - Cб: 8.00-20.00

Нд: Вихідний
Відділ запасних частин:

Пн.  – Пн.:  9.00 - 18.00

Сб., Нд.: вихідний

ŠKODA Octavia A8
Регламент: SkodaAuto


