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SZERVIZSZOLGÁLTATÁSI ÁRAINK 2022. július 1-től

A tájékoztatás nem teljes körű, bővebb felvilágosításért kérjük forduljanak a területileg illetékes ügyfélkapcsolati vezető kollégáinkhoz! 
Elérhetőségük https://www.axial.hu/munkatarsak/ugyfelkapcsolati-vezetok oldalon megtalálható!Az árak nem tartalmazzák az ÁFA-t és a következő árváltozásig érvényesek! 

TERVEZÉS  
ÉS PARTNERSÉG
A felkészülés kezdő fázisa a tavaszi vetésre, a kalászos növények 
betakarítására, az előző évre tehető. Ha befejezték arra az esz-
tendőre, az adott géppel a munkákat, a friss tapasztalatok alap-
ján össze kell állítani egy hibajegyzéket – ez elsősorban a gépkezelő, 
esetleg a műszaki vezető hatásköre és feladata. Ekkor kell átgondolni további opciók, hatékonyságnövelő 
beruházások igényét (pl. precíziós eszközök beszerzése), mert beépítésük időigényes.

Azon gépek felkészítését, amelyeket folyamatosan felügyelnek szervizszerelő kollégáink, többnyire konkrét 
javaslatokkal tudjuk segíteni. Átalánydíjas partnereinknek térítésmentes az állapotfelmérés, de szerző-
dés híján is érdemes elvégeztetni. A felmérés ismeretében van módunk ajánlatot tenni a javításra, annak 
elfogadása esetén időpontot egyeztetni, az anyagokat előrendeléssel megvásárolni. Annak ellenére, hogy az 
országban a legnagyobb a műhelykapacitásunk, alapos szervezést igényel annak maximális kihasználása. 
Ebben Önökre, partnereinkre is számítunk! Ha időben tudomásunk van a ránk váró feladatokról, nagyobb 

számú géppel lesz módunk foglalkozni. Ez közös érdekünk, hiszen tapasztaljuk minden évben, hogy az 
indulást megelőző hetekben nagyságrendekkel megnő a megkeresések száma, de kapacitásunk ilyenkor 
már véges a lekötött munkák miatt.

Szolgáltatási áraink rendszerét is úgy építettük fel, hogy támogassa az együtt- és előre gondolkodást, a 
rendszeres márkaképviseleti felügyeletet, az AXIÁL Kft. infrastruktúrájának használatát. Mindenki össze-
állíthatja a neki leginkább megfelelő csomagot, mi azon leszünk, hogy az abban vállalt feltételek szerint 
lássuk el az adott gépparkot.

A gazdasági és társadalmi folyamatok, a technikai fejlődés rohamos tempója közismert, és ezek a mi 
mindennapjainkra is kihatással vannak. A munkaerőpiaci helyzet, az átlagbérek és a járulékos költségek 
növekedése, az egyre bonyolultabb gépek, az ehhez kapcsolódó képzési- és eszközigény, sajnos mind a 
mérleg költségoldali serpenyőjébe kerülnek, kihatva az egyensúlyra is.

Mindezek ismeretében alakítottuk ki 2022. július 1-től érvényes árlistánkat, feltüntetve benne a lehetsé-
ges szolgáltatási alternatívák díjazását.

vevőszolgálat -
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MŰHELY ÓRADÍJ

Telephelyi szervizműhelyünkben 
végzett szolgáltatás. A korszerű, 
technikailag megfelelően felszerelt 
szakműhelyben lehetőség nyílik a 
magasabb színvonalú, alaposabb 
és hatékonyabb javítások 
elvégzésére, mint esetleg a 
szántóföldön.

23.200 Ft /munkaóra

Előre nem tervezett beavatkozások, 
javítások a szántóföldön vagy az 
ügyfél telephelyén szolgáltatási 
szerződés nélkül.

Munkaidőn túli munkavégzés 
esetén kerülhet felszámításra,
az eltöltött munkaórák alapján.

39.000 Ft /munkaóra

Szervizmérnöki helyszíni 
szaktanácsadás, ügyfél által 
megrendelt eseti javítások, 
felmérések, gépkezelői 
szaktanácsadás. 

14.900 Ft 
A napi karbantartások mellett a 
gépek műszaki állapotának 
megőrzése érdekében a gyártók 
időszakos felülvizsgálatokat írnak 
elő, mint például kenőanyagcsere, 
különböző beállítások elvégzése, a 
gép teljes átellenőrzése. A kötelező 
szerviz elmulasztása garancia- és 
szavatosságvesztéssel jár. 

295 Ft 
A legközelebbi AXIÁL telephelytől, 
illetve oda-vissza megtett 
távolság alapján kalkulált érték. 
Tartalmazza az utazás által 
eltöltött időt is, ez külön nem 
kerül felszámításra.

/km23.900 Ft /munkaóra

Klímaberendezések átvizsgálása, 
szezon közbeni eseti javítása, 
hűtőközeg pótlása, melyeket 
megfelelő engedélyekkel, 
végzettséggel és felszereléssel 
rendelkező kollégáink látnak el. 
Átalánydíj kötésére is lehetőséget 
biztosítunk.

4.300 Ft /munkaóra

Törekvésünk, hogy a jövő szerelői 
mihamarabb közvetlen 
tapasztalatokat szerezzenek 
tapasztalt kollégáink 
támogatásával, így esetenként a 
szerelési folyamatban tényleges 
segítséget tudnak nyújtani.

14.300 Ft /munkaóra

Szerelői létszámunk 
folyamatosan bővül, az érkezők 
próbaidővel kezdik a 
beilleszkedést, de ezen időszak 
alatt is hozzá tudnak járulni a 
javítási munkák hatékonyabb 
elvégzéséhez.

/munkaóra4.500 Ft /alkalom

Amennyiben a javítás során 
szükséges diagnosztikai 
eszköz(ök) használata, javítási 
folyamatonként egyszeri 
alkalommal kerülhet 
felszámításra.

egyedi árképzés
Előzetes szerződésben rögzített 
feltételekkel elvégzett, előre nem 
tervezett beavatkozások, javítások 
a szántóföldön vagy az ügyfél 
telephelyén.

egyedi árképzés
Az előre kalkulálható költség 
mellett nagy előnye, hogy kizárólag 
az általánydíjas szerződés alá vont 
gépek esetében telefonos 
szaktanácsadás is kérhető, ami 
lerövidítheti az állásidőt, továbbá a 
szerződéstől függően akár 24 órán 
belül megkezdjük a javítást. 


