
شرح فرآیندردیف
 نرخ خدمات  فنی

(ریال ) 

300,000سوراخ کردن گلگیر1

300,000نصب یا تعویض شیر پر کن، قاب پر کن2

800,000نصب یا تعویض لوله زیر3

200,000آب بندی فیتینگ مخزن هر عدد4

1,000,000تعویض شیر مخزن تکی5

1,350,000تعویض شیر مخزن دو قلو6

300,000نصب یا تعویض لوله از شیر پرکن به شیر مخزن7

300,000تعویض کلید یا اموالتور بدون دسته سیم8

590,000نصب یا تعویض کلید با دسته سیم9

400,000نصب یا تعویض اموالتور پراید، پژو و سمند10

590,000نصب یا تعویض اموالتور وانت پیکان و وانت مزدا11

300,000نصب یا تعویض میکسر با تنظیم12

600,000(کارگاهی) دارABSنصب یا باز و بسته کردن رگالتور سمند 13

400,000(میکسری)نصب یا باز و بست کردن رگوالتور14

15
بدون تعویض )سرویس و شستشوی رگوالتور گاز و باز و بست 

(کارگاهی)(قطعه
800,000

700,000(جهت مسافرت مشتری)باز و بسته کردن مخازن تک و آب بندی16

1,100,000(جهت مسافرت مشتری)باز و بسته کردن مخازن دو قلو و آب بندی 17

1,100,000تنظیم پراید میکسری نسل دو و انژکتور با نرم افزار18

300,000تنظیم خودروهای کارگاهی19

1,000,000سرویس و شستشوی ریل سوخت سمند، پژو و پراید20

1,200,000سرویس و شستشوی ریل سوخت نیسان، مزدا و وانت21

300,000سرویس و شستشوی نازل های سر سیلندر هر عدد22

100,000تعویض فیلتر گاز23

300,000(میکسری)تعویض شیلنگ آب رگوالتور هر عدد24

600,000تعویض پایه مخزن25

1,200,000باز کردن سیستم کامل کیت گازسوز26

نرخ نامه خدمات فنی خودروهای گاز سوز 

(شهرستان ها )نرخ نامه خدمات فنی خودروهای گاز سوز 



300,000تعویض گیج فشار قوی27

300,000بازدید شمع و وایر شمع28

600,000عیب یابی با دستگاه29

3,880,000(سواری)تبدیل و مونتاژ کیت نسل یک 31

4,000,000(وانت ) 1تبدیل و مونتاژ کامل کیت نسل 32

800,000  گازECUدانلود33

1,500,000(4 و 3نسل )تعمیر و باز و بست رگالتور کارخانه ای34

4,800,000(1)تبدیل و مونتاژ کامل کیت خودروهای تیبا، ون و پیکاپ نسل 35

800,000 گاز و تنظیم با دستگاهECUتعویض 36

200,000(مخزن بازشده)باز و بست هر عدد شیر مخزن    37

1,600,000باز و بست مخازن وانت جفت مخزن با باز و بست کاور38

400,000تعویض هرعدد مهره و ممگی با نشت یابی39

500,000نصب قاب پرکن وپرکن پراید، سمند و وانت کارخانه ای40

SD800,000-206)پژو )تعویض پرکن 41

500,000(کارخانه ای)تعویض پر کن نیسان42

SD1,700,000-206سرویس و یا تعویض انژکتور گاز  پژو43

500,000تعویض و تنظیم گیج مدادی کارخانه ای44

1,350,000تعویض شلنگهای بخاری پژو45

1,500,000تعویض لوله زیرنیسان پیکاپ ومزدا46

1,200,000( 4و3نسل  )تعویض انژکتورهای پراید زیمنس و بوش 47

670,000نصب شیر برقی قبل از رگالتور48

590,000نصب قطع کن پمپ بنزین49

590,000نصب رله تقویتی50

300,000تعویض سه راهی آب پژو هر عدد51

750,000نصب قطع کن سنسور اکسیژن52

1,000,000جرم گیری و سرویس مسیر آب رگالتور کارخانه ای53

EF.71,600,000تعویض انژکتورهای گاز54

300,000تعویض نازلهای پژو    هر عدد55

400,000تعویض شیر داخل موتور56



500,000نصب سه راهی گیج57

300,000هر عدد  (روآ، وانت،پیکان)تعویض سه راه آب58

670,000تعویض سه راه آب نیسان   هر عدد59

300,000تعویض نازل نیسان هرعدد60

670,000 خودرو تک مخزنCNGباز و بست مخزن 61

950,000 خودرو جفت مخزنCNGباز و بست مخزن 62

1,180,000لیتر50خدمات آزمون هیدرواستاتیک مخازن بزرگتر از 63

950,000لیتر50خدمات آزمون هیدرواستاتیک مخازن کوچکتر از 64

1,000,000تخلیه روغن ، بازدید فنی و شستشوی داخل مخزن تک مخزن65

1,350,000تخلیه روغن ، بازدید فنی و شستشوی داخل مخزن جفت مخزن66

4,550,000(سواری  ) 2تبدیل و مونتاژ کامل کیت  نسل 67

4,900,000(وانت  ) 2تبدیل و مونتاژ کامل کیت  نسل 68

6,000,000(4یا3) و سمند نسل 405تبدیل و مونتاژ کامل کیت پژو 69

7,000,000(4 یا3)وانت و مزدا  نسل ,تبدیل و مونتاژ کامل کیت نیسان 70

2,000,000باز و بست سر سیلندر بابت سوراخ کاری71

72
4سوراخ کاری منیفولد  یا سرسیلندر برای تبدیل نسل 

(به ازای هرسیلندر ) 
750,000

توافقیتنظیم و برنامه ریزی نرم افزار گاز و راه اندازی آن73

500,000نصب و یا تعویض مجرای تهویه جهت عبور لوله فوالدی74

250,000نصب و یا تعویض لوله خرطومی تهویه هر عدد75

420,000اجرت امحائ مخزن   هر عدد76

80,000اجرت امحائ شیر مخزن   هر عدد77

100,000اجرت امحائی رگوالتور هرعدد78

2,000,000اجرت برشکاری کفی وانت جهت نصب مخزن79

2,500,000باز و بست اتاق وانت80

650,000خدمات شستشو استپر موتور و دریچه گاز81

800,000و تنظیم با دستگاه ECUخدمات جابجایی 82

450,000خدمات کارواش موتورشویی و زیرشویی83

600,000دیاگ بنزین وتست کمپرس موتور84

1,500,000باز کردن باک بنزین پراید وانت جهت نصب مخزن85



توافقی206 و یا EF7تعمیر رگالتور 86

EUC2,000,000دانلود نرم افزار 87

توافقیعیب یابی سیم کشی خودرو88

330,000سوراخ کردن گلگیر1

330,000نصب یا تعویض شیر پر کن، قاب پر کن2

840,000نصب یا تعویض لوله زیر3

200,000آب بندی فیتینگ مخزن هر عدد4

1,100,000تعویض شیر مخزن تکی5

1,500,000تعویض شیر مخزن دو قلو6

330,000نصب یا تعویض لوله از شیر پرکن به شیر مخزن7

330,000تعویض کلید یا اموالتور بدون دسته سیم8

640,000نصب یا تعویض کلید با دسته سیم9

400,000نصب یا تعویض اموالتور پراید، پژو و سمند10

640,000نصب یا تعویض اموالتور وانت پیکان و وانت مزدا11

330,000نصب یا تعویض میکسر با تنظیم12

640,000(کارگاهی)دار ABSنصب یا باز و بسته کردن رگالتور سمند 13

420,000(میکسری)نصب یا باز و بست کردن رگوالتور14

15
سرویس و شستشوی رگوالتور گاز و باز و بست 

(کارگاهی)(بدون تعویض قطعه)
840,000

840,000(جهت مسافرت مشتری)باز و بسته کردن مخازن تک و آب بندی16

1,250,000(جهت مسافرت مشتری)باز و بسته کردن مخازن دو قلو و آب بندی 17

1,250,000تنظیم پراید میکسری نسل دو و انژکتور با نرم افزار18

350,000تنظیم خودروهای کارگاهی19

1,000,000سرویس و شستشوی ریل سوخت سمند، پژو و پراید20

1,350,000سرویس و شستشوی ریل سوخت نیسان، مزدا و وانت21

350,000سرویس و شستشوی نازل های سر سیلندر هر عدد22

100,000تعویض فیلتر گاز23

330,000(میکسری)تعویض شیلنگ آب رگوالتور هر عدد24

641,250تعویض پایه مخزن25

(مراکز استانها و کالن شهرها)نرخ نامه خدمات فنی خودروهای گاز سوز 



1,350,000باز کردن سیستم کامل کیت گازسوز26

330,000تعویض گیج فشار قوی27

330,000بازدید شمع و وایر شمع28

650,000عیب یابی با دستگاه29

3,800,000(سواری) 1تبدیل و مونتاژ کامل کیت نسل 31

4,000,000(وانت) 1تبدیل و مونتاژ کامل کیت نیسان، وانت، مزدا نسل 32

840,000 گاز ECUدانلود33

1,600,000(4 و 3نسل )تعمیر و باز و بست رگالتور کارخانه ای34

4,800,000(1)تبدیل و مونتاژ کامل کیت خودروهای تیبا، ون و پیکاپ نسل 35

840,000 گاز و تنظیم با دستگاهECUتعویض 36

200,000(مخزن بازشده)باز و بست هر عدد شیر مخزن    37

1,600,000باز و بست مخازن وانت جفت مخزن با باز و بست کاور38

420,000تعویض هرعدد مهره و ممگی با نشت یابی39

540,000نصب قاب پرکن وپرکن پراید، سمند و وانت کارخانه ای40

SD840,000-206)پژو )تعویض پرکن 41

540,000(کارخانه ای)تعویض پر کن نیسان42

SD1,600,000-206سرویس و یا تعویض انژکتور گاز  پژو43

540,000تعویض و تنظیم گیج مدادی کارخانه ای44

1,400,000تعویض شلنگهای بخاری پژو45

1,600,000تعویض لوله زیرنیسان پیکاپ ومزدا46

1,350,000( 4و3نسل  )تعویض انژکتورهای پراید زیمنس و بوش 47

700,000نصب شیر برقی قبل از رگالتور48

590,000نصب قطع کن پمپ بنزین49

590,000نصب رله تقویتی50

330,000تعویض سه راهی آب پژو هر عدد51

840,000نصب قطع کن سنسور اکسیژن52

1,000,000جرم گیری و سرویس مسیر آب رگالتور کارخانه ای53

EF.71,600,000تعویض انژکتورهای گاز 54

330,000تعویض نازلهای پژو    هر عدد55



420,000تعویض شیر داخل موتور56

540,000نصب سه راهی گیج57

330,000هر عدد  (روآ، وانت،پیکان)تعویض سه راه آب58

750,000تعویض سه راه آب نیسان   هر عدد59

330,000تعویض نازل نیسان هرعدد60

700,000 خودرو تک مخزنCNGباز و بست مخزن 61

1,000,000 خودرو جفت مخزنCNGباز و بست مخزن 62

1,180,000لیتری50خدمات ازمون هیدرواستاتیک بزرگتر از 63

توافقیتنظیم و برنامه ریزی نرم افزار گاز و راه اندازی آن 950,000لیتری50خدمات ازمون هیدرواستاتیک کوچکتر از 64

1,000,000تخلیه روغن ، بازدید فنی و شستشوی داخل مخزن تک مخزن65

1,350,000تخلیه روغن ، بازدید فنی و  شستشوی داخل مخزن جفت مخزن66

4,550,000(سواری) 2تبدیل و مونتاژ کامل کیت  نسل 67

4,900,000(وانت) 2تبدیل و مونتاژ کامل نسل 68

6,000,000(سواری ) 4 و 3تبدیل و مونتاژ کامل کیت نسل 69

7,000,000(وانت ) 4 و 3تبدیل و مونتاژ کامل کیت نسل 70

2,000,000باز و بست سر سیلندر بابت سوراخ کاری71

72
 4سوراخ کاری منیفولد یا سرسیلندر برای تبدیل نسل 

(به ازای هرسیلندر )
750,000

توافقیتنظیم و برنامه ریزی نرم افزار گاز و راه اندازی آن73

500,000نصب و یا تعویض مجرای تهویه جهت عبور لوله فوالدی74

250,000نصب و یا تعویض لوله خرطومی تهویه هر عدد75

420,000اجرت امحائ مخزن   هر عدد76

80,000اجرت امحائ شیر مخزن   هر عدد77

100,000اجرت امحائ رگوالتور  هر عدد78

2,000,000اجرت برشکاری کفی وانت جهت نصب مخزن79

2,500,000باز و بست اتاق وانت80

650,000خدمات شستشو استپر موتور و دریچه گاز81

800,000و تنظیم با دستگاه ECUخدمات جابجایی 82

450,000خدمات کارواش موتورشویی و زیرشویی83

600,000دیاگ بنزین وتست کمپرس موتور84



1,500,000باز کردن باک بنزین پراید وانت جهت نصب مخزن85

توافقی206 و یا EF7تعمیر رگالتور 86

EUC2,000,000دانلود نرم افزار 87

توافقیعیب یابی سیم کشی خودرو88

درصد کل افزایش


