
Servisa centrs Rīga
Abrenes iela 5, Rīga, LV-1003
Tālr.: (+371) 67 099 888

Servisa centrs Daugavpils
1. Pasažieru iela 4, Daugavpils, LV-5401
Tālr.: (+371) 65 427 027

www.mercedes-benz.lv
www.domenikss.lv 

 

Darba normstundu izcenojumi
Normstundu izcenojumi Domenikss servisa centros, EUR bez PVN (spēkā no 07.03.2018)

Kravas un mikroautobusu serviss

Automobiļa veids

Mercedes-Benz 
vieglie automobiļi 

Automobiļa vecums pakalpojuma 
pasūtīšanas dienā 
(gados no pirmās reģistrācijas)

Pakalpojuma veids Servisa centrs 
Rīga

Servisa centrs
Daugavpils

Automobiļa veids

Mercedes-Benz automobiļi, 
FUSO Canter un citu marku automobiļi

no 2 līdz 4 gadiem

Rūpnīcas garantijas laikā Visi servisa pakalpojumi 55.00 52.00

Krāsošanas un virsbūves remonta darbiem

Rūpnīcas garantijas laikā Visi servisa pakalpojumi – 52.00

–
–

37.00

37.00

no 2 līdz 4 gadiem

no 2 līdz 4 gadiem

55.00 42.00

vairāk kā 4 gadi

vairāk kā 4 gadi

Elektroiekārtas diagnostika

55.00 42.00
no 2 līdz 4 gadiem 44.00 37.00Pārējie servisa pakalpojumi, ieskaitot 

elektroiekārtas remonta darbus

Pārējie servisa pakalpojumi mikroautobusiem, 
ieskaitot elektroiekārtas remonta darbus

37.00no 2 līdz 4 gadiem Pārējie servisa pakalpojumi kravas automobiļiem, 
ieskaitot elektroiekārtas remonta darbus

25.00
25.00

vairāk kā 4 gadi

vairāk kā 4 gadi

–
vairāk kā 4 gadi

Neatkarīgi no transportlīdzekļa vecuma Apkopes darbi, mehāniskie darbi, elektroinstalācijas 
remonts, vadu maiņa
Kvalificētie mehāniskie darbi (dzinēju, ātrumkārbu, 
tiltu remonts)

39.00 25.00

Komerctransporta serviss Abrenes
Mercedes-Benz kravas automobiļi, autobusi, 
kravas un pasažieru mikroautobusi 
Mercedes-Benz Sprinter, FUSO Canter automobiļi.

Virsbūvju remonta darbiem ir piemērota īpaši izdevīga darba stundas izcenojuma likme - tikai EUR 25.00 bez PVN automobiļiem, kuri ir vecāki par 4 gadiem.

no 2 līdz 4 gadiem – 42.00Elektroiekārtas diagnostika

– 42.00Elektroiekārtas diagnostika

–
–

Pārējie servisa pakalpojumi mikroautobusiem, 
ieskaitot elektroiekārtas remonta darbus
Pārējie servisa pakalpojumi kravas automobiļiem, 
ieskaitot elektroiekārtas remonta darbus

42.00 –
Diagnostikas un elektriskie darbi, elektroinstalācijas 
diagnostika, elektrisko un vadības bloku maiņa 52.00 –

Elektroiekārtas diagnostika

Pārējie servisa pakalpojumi, ieskaitot 
elektroiekārtas remonta darbus

Servisa centrs Daugavpils
Mercedes-Benz mikroautobusi, autobusi. 
FUSO Canter un citi automobiļi.

Rūpnīcas garantijas laikā vecāki par 4 gadiem

36.00 32.00 25.00


