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 بالقسط والتخسرو الميزان واقيموالوزن

 مکنيد. یو نادرست یکم فروش يزانعدل و انصاف بسنجيد و هيچ در م یرا به ترازو يزو هر چ

 
 

 

 خدمات انواع خودروهای سنگیننرخنامه          خدمات انواع خودروهای سوارینرخنامه                 

 شرح خدمات ردیف
باز و بست 

 استارت

تعمير 

 استارت
باز و بست 

 دینام

تعمير 

 دینام

 

 شرح خدمات ردیف
باز و بست 

 استارت

تعمير 

 استارت
باز و بست 

 دینام

تعمير 

 دینام

 022222 022222 022222 022222 خاور )بادسان( -بنز  بوس مينی 1 022222 022222 022222 022222 پيکان –آردی  –روا  1

 002222 002222 002222 022222 کاویان  –فتون  0 002222 002222 022222 022222 تيبا –پراید  0

 002222 002222 002222 022222 جک –هيوندا  -ایسوزو  0 002222 022222 022222 002222 پژو پارس –سمند  – 020پژو  0

 022222 022222 002222 022222 هيوندای مينی بوس 0 002222 توافقی 022222 002222 دنا – EF7سمند  0

 002222 022222 022222 022222 بنز ده تن 0 002222 022222 022222 022222 زانتيا – ELXپژو پارس  0

 N . N10 . N12 002222 022222 002222 002222ولوو قدیم  0 002222 022222 022222 022222 رانا – 020 – 020پژو  0

 002222 002222 1022222 022222 کوماتسو –کاترپيالر  0 002222 توافقی 022222 022222 02تندر  0

 022222 022222 002222 022222 کمباین–فرگوسن–بالروس–تراکتور رمانی 0 002222 022222 022222 002222 ریو 0

 002222 002222 022222 002222 کاویان –آميکو  –ایویکو  0 022222 توافقی 022222 002222 ماکسيما 0

 022222 002222 022222 002222 آتکو –اکتروس  MVM110 022222 022222 022222 002222 12 –دوو ماتيز  12

 022222 022222 002222 002222 اینترناش  –ماک  11 022222 022222 022222 002222 سواری و شاسی بلند MVMانواع  11

 022222 002222 022222 022222 رنو پرميوم –وفاو  –رنو ميدالم  10 022222 022222 022222 002222 جک-چری-ليفان-انواع جيلی 10

 022222 022222 022222 022222 اسکانيا معمولی –ولوو  10 022222 002222 022222 002222 0مزدا  – 0مزدا  - 000مزدا  10

 1122222 002222 022222 002222 اتوبوس –مارال  –اسکانيا  10 022222 002222 022222 002222 پيکاب –ویتارا  –مگان  10

 022222 022222 022222 022222 مان –رنو ایليارد  – 000اتوبوس  10 002222 022222 002222 022222 0222مزدا وانت -زامياد-نيسان سایپا 10

 022222 002222 022222 002222 ولوو جدید -کاميون اسکانيا  10 002222 022222 022222 022222 نيسان دیزل 10

 FM 002222 022222 002222 022222و  002و  FH 002 10 022222 توافقی 002222 توافقی و شاسی بلند BMWانواع بنز سواری و  10

 022222 022222 022222 002222 اکسور –ایویکواستراليس  10 002222 002222 002222 002222 انواع هيوندای سواری و شاسی بلند 10

 1022222 022222 1222222 1222222 اتوبوس هيوندا 10 002222 002222 022222 002222 انواع کيا موتور سواری و شاسی بلند 10

 002222 002222 022222 002222 دانگ فنگ –هوو  02 002222 002222 022222 002222 انواع تویوتا سواری و شاسی بلند 02

 022222 022222 022222 002222 کاميون -داف  –مان  01 022222 002222 022222 002222 انواع ون و پروتون 01

 سنگیننرخ خدمات باطری  نرخ خدمات باطری سواری

 قیمت )ریال( شرح خدمات ردیف قیمت )ریال( شرح خدمات ردیف

 0222 شارژ هر آمپر هزینه 00 0222 شارژ هر آمپر هزینه 00

 022222 اجرت روشن نمودن خودروهای سنگين در محل واحد صنفی 00 122222 در محل واحد صنفی سواریاجرت روشن نمودن خودروهای  00

 توافقی اجرت روشن نمودن خودروهای سنگين خارج از محل واحد صنفی 00 توافقی خارج از محل واحد صنفی سواریاجرت روشن نمودن خودروهای  00

 022222 اجرت نصب هر عدد باطری خودروهای سنگين 00 102222 سواریاجرت نصب هر عدد باطری خودروهای  00

 توافقی اجرت نصب باطری خارج از محل واحد صنفی 00 توافقی صنفیاجرت نصب باطری خارج از محل واحد  00

 022222 اجرت تست و تعيين نقص فنی )باطری ، استارت ، دینام( 00 102222 اجرت تست و تعيين نقص فنی )باطری ، استارت ، دینام( 00
 

 

 ۲۴۲۳۲۲۱۱تلفن:  یا یسازمان بازرس ۴۲۱توانند با تلفن  یم یانفوق الذکر متقاض ینرخ ها یت: در صورت عدم رعاتذکر

 .یندنما یگیریسازان تماس حاصل و پ یصنف باطر یهاتحاد ۲۲۱۲۳۴۴۴تلفن  یا یو نظارت مجامع امور صنف بازرسی

 :یحاتتوض 

 نرخنامه فاقد اعتبار است.  ینا یفتوکپ -١

 شما از اهم امور است. یحفظ امانت برا یهمکار گرام -۲

 است یالزام ینشماست در برخورد با مراجع یتکه معرف شخص یاخالق اسالم یترعا -٣ 

 باشد. یم یگیریفوق خالف محسوب و قابل پ یتخلف از نرخ ها -

 یو امضا واحد صنف هرم                

 مدیر واحد صنفی  .................................... ........................................... یخدمات واحد صنف نرخ

 ..............به شماره عضویت 

 . استارت. دینام باطری یرکارانصنف سازندگان و فروشندگان و تعم

1/8/79تاریخ :   1درجه  نرخنامه واحد صنفی      

       


