
Plnění klimatizace od 399Kč 
chladivo R134a 

Plnění klimatizace od 990Kč 
chladivo R1234yf 
Nabízíme plnění a čištění autoklimatizací za příznivé ceny 
 

Plnění klimatizace: 

Úkony, které automaticky provádí servisní přístroj při plnění, vždy jako jeden celek. 

- kontrola tlaku chladiva v okruhu 

- odsátí starého chladiva a jeho recyklace 

- odsátí zbytku oleje a nečistot 

- likvidace vlhkosti v chladícím okruhu 

- vakuování chladícího okruhu – zběžná kontrola těsnosti 

- naplnění nového oleje do okruhu 

- plnění chladivem R134a, množství navíc (chybějící chladivo) 1g/2.50Kč 

- plnění chladivem R-1234yf, množství navíc (chybějící chladivo) 1g/5Kč 

- kontrola funkčnosti chlazení 

 

Čistění klimatizace: 

- dezinfekce a čistění vzduchového okruhu pomocí O3 - 200Kč 

- výměna pylového filtru od 50Kč - 300Kč dle obtížnosti 

(Při výměně pylového filtru jej přineste sebou nebo nás kontaktujte předem pro jeho zajištění) 

Na přání zákazníka: 

- přidání UV barviva pro zjištění případné netěsnosti systému - 200Kč 

Nová služba v pneuservisech K & K PNEU !!! 
Odsátí chladiva z auta a jeho uchovaní do 30-ti dnů. 

Pokud se chystáte do autoservisu a hrozí vypuštění klimatizační náplně, můžete si chladivo u nás 

do 30-ti dnů uchovat a to zcela zdarma.  

Po opravě vozu pak u nás naplníme klimatizační okruh Vašim chladivem (postup je zcela shodný 

se službou plnění klimatizace) za cenu 399Kč u chladiva R134a nebo 990Kč u chladiva 

R1234yf.  Chladivo, které bude dodáno do okruhu nad množství, které jste si u nás nechali 

uchovat, je zpoplatněno dle ceníku plnění klimatizace R134a – 2.50Kč/1g, R1234yf – 5Kč/1g. 

Vy tak ušetříte za náplň, kterou jste měli před servisem vašeho vozu.    

Více na www.rajpneu.cz 
nebo  info@rajpneu.cz  jsme také na Facebooku @rajpneu.cz  

Uvedené ceny jsou vč. DPH  

 K & K PNEU s.r.o. 
Hlavní 1610, 739 34 Šenov 
Tel.: 596 887 448, 604 750 150 

K & K PNEU s.r.o. 
Česká 3145/51, 700 30 Ostrava 
Tel.: 596 784 413, 603 580 580 

http://www.rajpneu.cz/

