
CENNIK WYBRANYCH USŁUG ACG AUTO 
 

Poniżej przedstawiamy ceny wybranych usług w Serwisie Samochodowym ACG AUTO w 

Krakowie przy ul. Christo Botewa 1F. Zapraszamy do kontaktu, jeśli usterki, którą 

potrzebujesz naprawić, nie ma na liście. 

 

 
CZYNNOŚCI PODSTAWOWE 
 
wymiana oleju i filtra 
wymiana oleju i filtra + osłona silnika 
wymiana filtra paliwa 
wymiana filtra powietrza 
PAKIET A: 
wymiana oleju, filtra powietrza, filtra kabinowego  
PAKIET B: 
wymiana oleju, filtra powietrza, filtra kabinowego  
+ wymiana filtra paliwa 
 
HAMULCE 
 
wymiana płynu hamulcowego 
wymiana klocków hamulcowych przód/ tył 
naprawa zacisku hamulcowego, wymiana tłoka 
wymiana szczęk hamulcowych 
wymiana cylinderka hamulcowego 
wymiana linek hamulca ręcznego 
wymiana tarcz hamulcowych + klocków 
wymiana przewodu hamulcowego elastycznego 
wymiana przewodu hamulcowego centralnego 
wymiana łożyska koła przedniego 
wymiana łożyska koła tylnego 
 
SILNIK 
 
wymiana rozrządu 
wymiana pompy wodnej 
wymiana uszczelki pod miską olejową 
 
ELEKTRYKA 
 
wymiana żarówek 
wymiana paska alternatora 
wymiana paska alternatora + wspomagania 

 
 

od 50 zł/ netto 
od 60 zł/ netto 
od 45 zł/ netto 
od 25 zł/ netto 

 
od 120 zł/ netto 

 
od 150 zł/ netto 

 
 
 

 
od 120 zł/ netto 
od 120 zł/ netto 
od 120 zł/ netto 
od 150 zł/ netto 
od 80 zł/ netto 
od 60 zł/ netto 

od 170 zł/ netto 
od 60 zł/ netto 

od 120 zł/ netto 
od 120 zł/ netto 
od 120 zł/ netto 

 
 
 

od 550 zł/ netto 
od 100 zł/ netto 
od 120 zł/ netto 

 
 
 

od 10 zł/ netto 
od 40 zł/ netto 
od 60 zł/ netto 



wymiana świecy zapłonowej 
wymiana przewodów zapłonowych 
ładowanie akumulatora 
test akumulatora pod obciążeniem 
pomiar ładowania akumulatora 
w/z alternatora lub rozrusznika 
diagnostyka komputerowa 
 
SPRZĘGŁO 
 
wymiana sprzęgła 
wymiana sprzęgła + odkręcenie belki zawieszenia 
wymiana przegubu zewnętrznego półosi 
wymiana przegubu wewnętrznego półosi 
 
ZAWIESZENIE I UKŁAD KIEROWNICZY 
 
wymiana amortyzatora w kolumnie McPhersona 
wymiana amortyzatora bez kolumny 
wymiana wahacza 
wymiana sworznia wahacza na śruby 
wymiana sworznia wahacza na nity 
wymiana łącznika stabilizatora 
wymiana gumy stabilizatora 
wymiana tulei wahacza 
 
UKŁAD KLIMATYZACJI 
 
obsługa klimatyzacji + cena czynnika 
odgrzybianie 
ozonowanie 
 

od 15 zł/ netto 
od 35 zł/ netto 
od 35 zł/ netto 
od 60 zł/ netto 
od 70 zł/ netto 

od 120 zł/ netto 
 
 
 
 

od 500 zł/ netto 
od 600 zł/ netto 
od 120 zł/ netto 
od 150 zł/ netto 

 
 
 

od 100 zł/ netto 
od 70 zł/ netto 
od 70 zł/ netto 
od 30 zł/ netto 

od 100 zł/ netto 
od 40 zł/ netto 
od 50 zł/ netto 

od 100 zł/ netto 
 
 
 

od 120 zł/ netto 
od 60 zł/ netto 
od 60 zł/ netto 

 

 
 

Jeśli szukasz w Krakowie pewnego i sprawdzonego serwisu samochodowego, 
dobrze trafiłeś. Mamy nowoczesne narzędzia do przeprowadzenia każdej 
naprawy i jesteśmy profesjonalistami. W Google średnia opinii naszych klientów. 
to 4,8 na 5. Mamy nadzieję, że od Ciebie również będziemy mogli otrzymać 
wysoką notę. 
 

Zapraszamy do kontaktu, jeśli na liście nie ma usterki, 
którą potrzebujesz naprawić 

 


