
2020   Prijzen Service & Onderhoud 4-Takt Suzuki buitenboordmotoren

PK 
winterklaar maken 

icm beurt

eerste                                  

20 uren beurt

100 vaaruren                     

of 12 maanden

200 vaaruren                     

of 24 maanden

300 vaaruren                     

of 36 maanden

toeslag bij motor       

in een bun

2.5 / 4 / 5 / 6 19,00€                   159,00€                162,00€                199,00€                x

8 / 9.9 / 15 / 20 19,00€                   199,00€                215,00€                265,00€                285,00€                25,00€                   

25 / 30 22,00€                   219,00€                235,00€                295,00€                310,00€                30,00€                   

40 / 50 / 60 22,00€                   239,00€                259,00€                310,00€                330,00€                30,00€                   

70 / 90 26,00€                   279,00€                299,00€                359,00€                375,00€                30,00€                   

100 26,00€                   289,00€                309,00€                369,00€                389,00€                30,00€                   

115 / 140 26,00€                   309,00€                339,00€                410,00€                430,00€                40,00€                   

150 / 175 / 200 26,00€                   339,00€                365,00€                429,00€                449,00€                50,00€                   

250 / 300 / 350 29,00€                   365,00€                395,00€                465,00€                489,00€                50,00€                   

  Boegies x controleren vervangen (meerprijs) vervangen (meerprijs)

  Motor olie vervangen vervangen vervangen vervangen

  Olie filter vervangen x vervangen vervangen

  Staartstuk olie vervangen vervangen vervangen vervangen

  Vet nippels smeren uitvoeren uitvoeren uitvoeren uitvoeren

  Anodes vervangen x controleren controleren vervangen (meerprijs)

  Accu x controleren controleren controleren

  Brandstof fliter x controleren vervangen vervangen

  Koeling controle uitvoeren uitvoeren uitvoeren uitvoeren

  Distributie riem x x controleren vervangen (meerprijs)

  Impeller kit  (incl. dèmonteren van staartstuk) x x controleren vervangen (meerprijs)

  Branstof leiding controleren controleren controleren controleren

  Onluchtingsslang indien motor in bun controleren controleren controleren controleren

  Propellor, moer en borgpen controleren controleren controleren controleren

  Schakel meganisme controleren controleren controleren controleren

  Proefdraaien en stagionair afstellen uitvoeren uitvoeren uitvoeren uitvoeren

  Algehele visuele check uitvoeren uitvoeren uitvoeren uitvoeren

Wij rekenen bij ieder uitgevoerde onderhoudsbeurt een milieu bijdrage van € 4,95 (afvoer olie enz.) 

Haal en breng service : € 1,- per gereden kilometer met als startpunt Grindzuigerstraat 35 Almere

Genoemde prijzen van het onderhoud zijn exclusief boegies, impeller kit, distributie riem, accu en anodes. 

Als deze gecontroleerd zijn en vervangen dienen te worden, gelt hiervoor een meerprijs.

Prijzen kunnen afwijken bij extreem achterstallig onderhoud en/of ouderdom van de motor. Dit zal altijd vooraf besproken worden.

Ons werkplaats uur tarief bedraagt € 69,- inclusief btw

FlevoNautica BV behoud zich het recht voor om wijzigingen in specificatie en prijzen door te voeren. 

Genoemde prijzen zijn inclusief btw af Almere. Wijzigingen en/of druk fouten voorbehouden


