
   

Specialisto iškvietimas į namus: 
Vilniaus rajone atvykimas -  15 € 

Kitose miestuose  kilometro kaina – 0,50 €/km 
 

 
 

MECHANINIO VEŽIMĖLIO REMONTO DARBŲ KAINININKAS 
 

 
Bendri darbai: 
Vežimėlio balanso reguliavimas (valandinis įkainis) – 50 €/val. 
Kasmetinė tech. apžiūra (varžtų suveržimas, jungčių sutepimas, stabdžių reguliavimas, guolių keitimas) - 50 €* 
 
Ratai (vienos pusės): 
Padangos montavimas, kameros keitimas - 15 €* 
Nepučiamų padangų montavimas - 20 €* 
Priekinio rato guolių keitimas - 15 €* 
 
Stabdžiai (vienos pusės): 
Stabdžių sistemos keitimas - 20 €* 
Stabdžių dalių keitimas - 15 €* 
Stabdžių reguliavimas (vienos pusės) - 10 €* 
 
Šakutės: 
Šakutės keitimas - 25 €* 
Šakutės guolių keitimas - 15 €* 
 

 
 

 
ELEKTRINIO VEŽIMĖLIO REMONTO DARBŲ KAINININKAS 

 
Valdymo modulio pakeitimas - 15 €* 
Variklio keitimas/tvarkymas (valandinis įkainis) – 50 €/val. 
Amortizatorių keitimas - 40 €* 
Padangų pakeitimas - 25 €/vnt.* 
Baterijos pakeitimas - 20 €* 
Kasmetinė techninė apžiūra - 80 €* 
Individualus elektrinio vežimėlio pritaikymas, programavimas  (valandinis įkainis) – 50 €/val. 
 
 
Techninio aptarnavimo paslaugų rinkinys mechaniniam vežimėliui (vežimėlio būklės įvertinimas ir gedimų 
nustatymas) - 50 € + detalės** 
Į rinkinį įeina: 

- Guolių patikra/keitimas; 
- Stabdžių reguliavimas/keitimas; 
- Šakių patikra; 
- Šakučių patikra; 
- Ratų patikra (kamerų, padangų, stipinų tvarkymas/keitimas); 
- Varžtų priveržimas; 
- Korozijos pažeistų dalių valymas. 

 
Techninio aptarnavimo paslaugų rinkinys elektriniam vežimėliui (vežimėlio būklės įvertinimas ir gedimų 
nustatymas) - 80 € + detalės** 
Į rinkinį įeina: 



   

- Guolių patikra/keitimas; 
- Elektronikos diagnostika; 
- Variklių patikra; 
- Stabdžių patikra; 
- Ratų patikra (kamerų, padangų tvarkymas/keitimas); 
- Amortizatorių patikra/keitimas; 
- Akumuliatorių patikra/keitimas; 
- Korozijos pažeistų dalių valymas; 
- Varžtų priveržimas. 

 
 
* Pateiktos kainos neapima detalių kainų, klientas už detales susimoka atskirai. 
Esant nenumatytiems darbams: korozijos pažeisti, nužysti varžtai, esant dideliam purvo kiekiui, paslaugai atlikti 
reikia papildomų įrankių (grąžtų, pjūklų ir pan.), taikomas valandinis mokestis – 50 €/val. 
 
Papildomi darbai: 
Sėdynės medžiagos valymas 
Rėmo plovimas nuo purvo 
Ratukų nuo apsivertimo keitimas/taisymas 
Rankenų stūmimui medžiagos keitimas 
Sėdynės medžiagos keitimas 
Galinio rato guolių keitimas 
Stūmimosi lanko keitimas (tvirtinimas iš išorės)  
Stūmimosi lanko keitimas (tvirtinimas iš vidaus) 

 
**Vežimėlio valymas, plovimas – nemokamai (perkant bet kurį techninio aptarnavimo rinkinį). 
 


