
زانتیاسایناریوتیباپرایدشرح خدماتردیف

650,000400,000500,000500,000500,000(خواندن و پاک کردن کدهای خطا  )تست دیاگ 1

800,000800,0001,900,000950,0001,100,000(تعویض یا آب بندی پولک  )تعمیر دریچه گاز 3

750,000800,000900,000800,0001,300,000(بازدید شمع و وایر+ سرویس استپر  )تنظیم موتور 4

300,000300,000300,000300,000400,000 (تست هر عدد + شستشو با دستگاه اولتراسونیک  )شستشوی سوزن 5

200,000300,000250,000300,000250,000(هر عدد)تست سوزن با دستگاه بدون شست و شو 6

200,000200,000200,000200,000200,000تعویض فیلتر سوزن هر عدد7

550,000550,000950,000550,000550,000باز و بست ریل سوخت جهت تعویض سوزن انژکتور8

550,000550,000950,000550,000550,000باز و بست ریل سوخت جهت تعویض اویل رینگ سوزن9

550,000550,000550,000550,000550,000تعویض کوئل10

750,000750,000750,000750,000750,000تعویض سنسور میل بادامک یا میل سوپاپ11

400,000400,000400,000400,000750,000تعویض سنسور دور موتور12

200,000750,000750,00001,050,000 (کیلومتر  )تعویض سنسور سرعت 13

550,000550,000550,000550,000800,000تعویض سیم گاز 14

200,000000200,000تعویض رله دوبل15

200,000300,0001,100,000300,0001,900,000تعویض مپ سنسور16

400,000000500,000(هرعدد)تعویض سنسور دمای آب پشت سرسیلندر 17

500,000400,000400,000400,000550,000(هر عدد)تعویض سنسور دمای آب  جلو موتور 18

350,000350,00000550,000تعویض سنسور دمای آب  سوزنی19

:شماره تلفن های رسیدگی به شکایات 

: محل مهر

124: سازمان بازرگانی استان تهران   

85543200 – 85543201: اتاق اصناف تهران   

77531723: اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو تهران 

بسمه تعالی

اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو تهران

فهرست نرخ تون آپ خودروهای داخلی

2

بازدید  )باز و بست و سرویس دریچه گاز 

+ آب بندی پولک + عملکرد استپر موتور 

(شست و شو 

700,000700,0001,550,000800,000950,000

1401/01/15: تاریخ اعتبار



زانتیاسایناریوتیباپرایدشرح خدماتردیف

300,000550,0001,050,000550,0001,050,000تعویض سنسور دریچه گاز20

350,000500,000500,000500,000700,000(بدون بازکردن محفظه  )تعویض استپر موتور درجا 21

750,000750,000750,000750,000750,000تعویض سنسور اکسیژن باال زیمنس و ساژم22

41,450,0001,450,00001,450,0001,100,000تعویض سنسور اکسیژن باال یورو23

4400,000400,0000400,0000تعویض سنسور اکسیژن پایین یورو24

700,000700,000700,000700,0000(باز و بست صندلی عقب  )  عقب هر طرف ABSتعویض سیم 25

700,000700,000700,000700,0000(باطری  )  جلو سمت چپ ABSتعویض سیم 26

700,000700,000700,000700,0000  جلو سمت راستABSتعویض سیم 27

500,000500,000500,000500,000550,000 فقط دیاگABSعیب یابی سیستم 28

UCH0000550,000عیب یابی سیستم 29

500,000500,000700,000500,000550,000عیب یابی ایربگ با دستگاه30

ECU700,000700,0000700,0000ریست و برنامه ریزی 31

ECU700,000700,0000700,0000فلش کردن 32

500,000500,000500,000500,000750,000تست پمپ بنزین33

800,000800,000800,000800,0001,100,000باز و بست یا تعویض پمپ بنزین کامل34

1,050,0001,050,0001,050,0001,050,0001,450,000تعویض درجه داخل باک35

1,050,0001,050,0001,050,0001,050,0001,450,000باز و بست+ تعویض مغزی پمپ بنزین 36

1,050,0001,050,0001,050,0001,050,0001,450,000باز و بست+ تعویض شلنگ رابط مغزی پمپ بنزین 37

300,000300,000700,000300,000550,000تعویض صافی بنزین38

500,000700,000800,000700,0001,100,000تعویض شلنگ رابط از باک تا صافی بنزین39

:شماره تلفن های رسیدگی به شکایات 

بسمه تعالی

اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو تهران

فهرست نرخ تون آپ خودروهای داخلی

: محل مهر

124: سازمان بازرگانی استان تهران   

85543200 – 85543201: اتاق اصناف تهران   

77531723: اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو تهران 

1401/01/15: تاریخ اعتبار



زانتیاسایناریوتیباپرایدشرح خدماتردیف

350,000350,000001,450,000تعویض شلنگ رابط از صافی بنزین تا ریل سوخت40

VALUE#تعویض رگالتور سوخت41 !1,050,0001,050,0001,050,0001,050,000

800,000800,000800,000800,0000تعویض حباب گیر بنزین 42

150,000150,000150,000150,000300,000بازدید یا تعویض شمع هر هدد43

300,000300,000300,000300,000400,000(یک دست یا یک عدد  )تعویض وایر 44

1,100,0001,100,0001,350,0001,100,0001,100,000(باز و بست رادیاتور  )تعویض موتور فن هر عدد 45

200,000200,0000200,0000تعویض مقاومت فن 46

200,000300,000300,000300,000700,000(دور تند یا دور کند  )تعویض رله فن 47

250000از250000از250000از250000از250000از

400000تا400000تا400000تا400000تا400000تا

350000از350000از350000از350000از350000از

550000تا550000تا550000تا550000تا550000تا

3850000از3850000از3850000از3850000از3850000از

6100000تا6100000تا6100000تا6100000تا6100000تا

:شماره تلفن های رسیدگی به شکایات 

فهرست نرخ تون آپ خودروهای داخلی

: محل مهر

124: سازمان بازرگانی استان تهران   

85543200 – 85543201: اتاق اصناف تهران   

77531723: اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو تهران 

هر عدد سیم جدا محاسبه  )تعویض انواع سوکت ها 

بسته به ) عایق بندی با نوار چسب         (می شود 

(جای سوکت تا حداکثر مبلغ 

48

بسمه تعالی

اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو تهران

49

هر عدد سیم جدا محاسبه  )تعویض انواع سوکت ها 

بسته به ) عایق بندی با وارنیش حرارتی  (می شود 

(جای سوکت تا حداکثر مبلغ 

50

تعویض سیم کشی کامل داخل موتور نسبت به مدل های 

مختلف و دوگانه سوز یا تک سوز توافقی بین   و حداکثر و 

+ اجرت دوگانه سوز  )بدون اجرت باز و بست داشبورد 

( مبلغ فوق 25%

1401/01/15: تاریخ اعتبار



زانتیاسایناریوتیباپرایدشرح خدماتردیف

350,000350,000350,000500,000500,000عیب یابی سیستم51

950,000950,0000950,000950,000(برنامه فابریک خودرو  )دانلود 52

500,000500,000500,000500,000700,000(هر سیم از کامپیوتر تا سنسور  )تست سیم کشی سنسورها 53

(بدون قطعه) موم دار ECUتعمیر 54
 2750000از

4300000تا

 2750000از

4300000تا

 3850000از

5400000تا

 2750000از

4300000تا

 2750000از

6200000تا

(بدون قطعه)  موم دار ECUرفع ایراد 55
 2300000از

3850000تا

 2300000از

3850000تا

 3850000از

4600000تا

 1550000از

3850000تا

 2750000از

6200000تا

(بدون قطعه) بدون موم ECUتعمیر 56
 2300000از

3850000تا

 2300000از

3850000تا

 3300000از

4600000تا

 2750000از

4300000تا

 2750000از

6200000تا

(بدون قطعه)  موم دار ECUرفع ایراد 57
 1550000از

3100000تا

 1550000از

3100000تا

 3300000از

4600000تا

 1550000از

3100000تا

 2750000از

6200000تا

1,300,0001,300,00001,300,0000( OBDاز  )  جهت اصالح دمای آّب ECUریمپ 58

1,300,0001,300,00001,300,0000( OBDاز  )  جهت کالیبراسیون سنسورها ECUریمپ 59

60
از  )  جهت کالیبراسیون نسبت سوخت به هوا ECUریمپ 

OBD )
1,900,0001,900,00001,900,0000

61
  جهت کالیبراسیون سوخت به هوا به کمک واید ECUریمپ 

( OBDاز  )بند 
3,450,0003,450,00003,450,0000

4,350,0004,350,0006,200,0004,350,0006,200,000( شامل تمام موارد باال OBDار  )  پک کامل ECUریمپ 62

5,400,0005,400,0005,400,0005,400,0005,400,000(هزینه جیتک  ) را ندارند OBDموارد ریمپ که قابلیت برنامه از 63

2,050,0002,050,00002,050,0000(هزینه کاتک  ) را ندارند OBDموارد ریمپ که قابلیت برنامه از 64

1,900,0001,900,0003,100,0001,900,0001,900,000(با رعایت تمام هشدارهای نیروی انتظامی  ) ECUدکد کردن 65

:شماره تلفن های رسیدگی به شکایات 

77531723: اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو تهران 

بسمه تعالی

اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو تهران

فهرست نرخ تون آپ خودروهای داخلی

: محل مهر

124: سازمان بازرگانی استان تهران   

85543200 – 85543201: اتاق اصناف تهران   

ECUشرح تعمیرات 

1401/01/15: تاریخ اعتبار



EF7سمند سمندمگانساندرو90تندر شرح خدماتردیف

700,000700,000800,000700,000700,000(خواندن و پاک کردن کدهای خطا  )تست دیاگ 1

1,050,0001,050,0001,100,000800,000800,000(بازدید شمع و وایر+ سرویس دریچه گاز درجا  )تنظیم موتور 3

550,000550,000700,000550,000550,000 (تست هر عدد + شستشو با دستگاه اولتراسونیک  )شستشوی سوزن 4

500,000500,000550,000500,000500,000(هر عدد)تست سوزن با دستگاه بدون شست و شو 5

200,000200,000200,000200,000200,000(بدون جنس)تعویض فیلتر سوزن هر عدد 6

1,550,0001,550,0001,550,000750,0001,550,000باز و بست ریل سوخت جهت تعویض سوزن انژکتور7

1,550,0001,550,0001,550,000750,0001,550,000باز و بست ریل سوخت جهت تعویض اویل رینگ سوزن8

500,000500,000500,000900,000900,000تعویض کوئل9

001,300,000350,000350,000تعویض سنسور میل بادامک 10

1,300,0001,300,0001,300,000550,000550,000تعویض سنسور دور موتور11

800,00000900,000900,000 (کیلومتر  )تعویض سنسور سرعت 12

800,00000800,000800,000تعویض سیم گاز 13

000200,000200,000تعویض رله دوبل14

500,000500,000500,000400,000400,000تعویض مپ سنسور15

950,0001,100,0001,300,000900,000900,000تعویض سنسور دمای آب پشت سرسیلندر16

1,050,0001,200,0001,350,000550,000950,000تعویض سنسور دریچه گاز17

700,00000350,000350,000(تمیز کردن محفظه  )تعویض استپر موتور 18

1,300,0001,300,0001,300,000700,000700,000تعویض سنسور اکسیژن باال19

:شماره تلفن های رسیدگی به شکایات 

بسمه تعالی

اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو تهران

فهرست نرخ تون آپ خودروهای داخلی

2

بازدید  )تعویض یا تعمیر یا سرویس دریچه گاز 

+ اویل رینگ + آببندی پولک + عملکرد استپر موتور 

(شست و شو و بدون جنس 

2,350,0002,350,0003,100,0001,100,000800,000

: محل مهر

124: سازمان بازرگانی استان تهران   

85543200 – 85543201: اتاق اصناف تهران   

77531723: اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو تهران 

1401/01/15: تاریخ اعتبار



EF7سمند سمندمگانساندرو90تندر شرح خدماتردیف

1,100,0001,100,0001,100,000550,000550,000تعویض سنسور اکسیژن پایین20

950,000950,000950,000950,000950,000(باز و بست صندلی عقب  )  عقب هر طرف ABSتعویض سیم 21

1,100,0001,200,0001,300,00000هر طرف (باطری  )  جلو سمت چپ ABSتعویض سیم 22

1,050,0001,050,0001,050,000950,000950,000  جلو سمت راستABSتعویض سیم 23

500,000500,000500,000550,000550,000 با دیاگABSعیب یابی سیستم 24

UCH500,000500,000500,000400,000400,000عیب یابی سیستم 25

BM34350,000350,000500,00000عیب یابی سیستم 26

350,000350,000500,000400,000400,000عیب یابی ایربگ با دیاگ27

ECU700,000700,000700,000400,000400,000ریست و برنامه ریزی 28

ECU000350,000350,000فلش کردن 29

700,000700,000800,000550,000550,000تست پمپ بنزین30

950,0001,100,0001,300,0001,050,0001,050,000باز و بست یا تعویض پمپ بنزین کامل31

1,900,0001,900,00001,050,0001,050,000تعویض درجه داخل باک32

1,900,0001,900,00001,050,0001,050,000باز و بست+ تعویض مغزی پمپ بنزین 33

1,900,0001,900,00001,050,0001,050,000باز و بست+ تعویض شلنگ رابط مغزی پمپ بنزین 34

550,000550,000750,000350,000350,000تعویض صافی بنزین35

1,450,0001,550,0002,350,0001,100,0001,100,000تعویض شلنگ رابط از باک تا صافی بنزین36

1,500,0001,750,0002,850,0001,450,0001,450,000تعویض شلنگ رابط از صافی بنزین تا ریل سوخت37

12000001,300,000 تا750000از 1,900,0001,900,0001,900,000تعویض رگالتور سوخت38

3,100,0003,100,0003,100,0003,100,0003,100,000تعویض کنیستر بنزین 39

:شماره تلفن های رسیدگی به شکایات 

اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو تهران

فهرست نرخ تون آپ خودروهای داخلی

: محل مهر

124: سازمان بازرگانی استان تهران   

85543200 – 85543201: اتاق اصناف تهران   

77531723: اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو تهران 

بسمه تعالی

1401/01/15: تاریخ اعتبار



EF7سمند سمندمگانساندرو90تندر شرح خدماتردیف

550,000550,000750,000200,000550,000بازدید یا تعویض شمع40

500,000500,000500,000350,000500,000تعویض وایر ها41

2,200,0002,200,0002,200,0001,100,0001,100,000(باز و بست رادیاتور  )تعویض موتور فن 42

550,000550,000000تعویض مقاومت فن 43

200,000200,000300,000500,000500,000(دور تند یا دور کند  )تعویض رله فن 44

400000از400000از400000از400000از400000از

600000تا600000تا600000تا600000تا600000تا

450000از 450000از 450000از 450000از 450000از 

800000تا800000تا800000تا800000تا800000تا

:شماره تلفن های رسیدگی به شکایات 

تعویض سیم کشی کامل داخل موتور نسبت به مدل های 

مختلف و دوگانه سوز یا تک سوز توافقی بین   و حداکثر و 

+ اجرت دوگانه سوز  )بدون اجرت باز و بست داشبورد 

( مبلغ فوق 25%

4,650,0004,650,0004,650,0004,650,0004,650,000

46

هر عدد سیم جدا محاسبه  )تعویض انواع سوکت ها 

بسته به ) عایق بندی با وارنیش حرارتی  (می شود 

(جای سوکت تا حداکثر مبلغ 

اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو تهران

فهرست نرخ تون آپ خودروهای داخلی

: محل مهر

124: سازمان بازرگانی استان تهران   

85543200 – 85543201: اتاق اصناف تهران   

77531723: اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو تهران 

47

45

هر عدد سیم جدا محاسبه  )تعویض انواع سوکت ها 

بسته به ) عایق بندی با نوار چسب         (می شود 

(جای سوکت تا حداکثر مبلغ 

بسمه تعالی

1401/01/15: تاریخ اعتبار



EF7سمند سمندمگانساندرو90تندر شرح خدماتردیف

500,000500,000700,000500,000500,000عیب یابی سیستم48

1,450,0001,450,0002,350,000950,000950,000(برنامه فابریک خودرو  )دانلود 48

500,000550,000700,000500,000500,000(هر سیم از کامپیوتر تا سنسور  )تست سیم کشی سنسورها 50

(بدون قطعه) موم دار ECUتعمیر 51
 2300000از

5400000تا

 3850000از

6900000تا

 5400000از

11000000تا

 1550000از

3850000تا

 1550000از

4600000تا

(بدون قطعه)  موم دار ECUرفع ایراد 52
 2750000از

6100000تا

 4600000از

7700000تا

 6100000از

12400000تا

 2300000از

4600000تا

 2300000از

3500000تا

(بدون قطعه) بدون موم ECUتعمیر 53
 2200000از

6400000تا

 3100000از

6100000تا

 4600000از

11000000تا

 1550000از

3100000تا

 1550000از

4600000تا

(بدون قطعه)  موم دار ECUرفع ایراد 54
 2750000از

5400000تا

 2750000از

4900000تا

 3850000از

11000000تا

 1550000از

3850000تا

 1550000از

4600000تا

1,550,0001,550,0002,350,0001,300,0001,300,000( OBDاز  )  جهت اصالح دمای آّب ECUریمپ 55

1,550,0001,550,0002,350,0001,300,0001,300,000( OBDاز  )  جهت کالیبراسیون سنسورها ECUریمپ 56

2,200,0002,200,0002,350,0001,300,0001,300,000( OBDاز  )  جهت کالیبراسیون نسبت سوخت به هوا ECUریمپ 57

3,750,0003,750,0003,750,0001,550,0001,550,000( OBDاز  )  جهت کالیبراسیون سوخت به هوا به کمک واید بند ECUریمپ 58

4,950,0004,950,0004,950,0003,100,0003,100,000( شامل تمام موارد باال OBDار  )  پک کامل ECUریمپ 59

5,900,0005,900,0005,900,0003,100,0003,100,000(هزینه جیتک  ) را ندارند OBDموارد ریمپ که قابلیت برنامه از 60

2,350,0002,350,00001,550,0001,550,000(با رعایت تمام هشدارهای نیروی انتظامی  ) ECUدکد کردن 61

2,350,0002,350,00001,550,0001,550,000(با رعایت تمام هشدارهای نیروی انتظامی  ) ECUدکد کردن 62

:شماره تلفن های رسیدگی به شکایات 

: محل مهر

124: سازمان بازرگانی استان تهران   

85543200 – 85543201: اتاق اصناف تهران   

77531723: اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو تهران 

اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو تهران

فهرست نرخ تون آپ خودروهای داخلی

بسمه تعالی

ECUشرح تعمیرات 

1401/01/15: تاریخ اعتبار



پیکانپژو روآوانت آریساندناراناشرح خدماتردیف

500,000500,000550,000500,000400,000(خواندن و پاک کردن کدهای خطا  )تست دیاگ 1

900,000800,000700,000700,000700,000(بازدید شمع و وایر+ بازدید دریچه گاز  )تنظیم موتور 3

400,000400,000400,000400,000400,000 (تست هر عدد + شستشو با دستگاه اولتراسونیک  )شستشوی سوزن 4

350,000350,000350,000350,000350,000(هر عدد)تست سوزن با دستگاه بدون شست و شو 5

200,000200,000200,000200,000200,000(بدون جنس)تعویض فیلتر سوزن هر عدد 6

1,300,000950,000750,000750,000750,000باز و بست ریل سوخت جهت تعویض سوزن انژکتور7

1,300,000950,000750,000750,000750,000باز و بست ریل سوخت جهت تعویض اویل رینگ سوزن8

00700,000700,000700,000تعویض غالف کیلومتر9

400,000200,000700,000700,000700,000تعویض کوئل10

0750,000750,000750,000750,000تعویض سنسور میل بادامک 11

950,000700,000400,000400,000400,000تعویض سنسور دور موتور12

00400,000400,000400,000 (کیلومتر  )تعویض سنسور سرعت 13

800,000800,000700,000700,000500,000تعویض سیم گاز 14

0350,000350,000350,000350,000تعویض رله دوبل15

400,000400,000200,000200,000200,000تعویض مپ سنسور16

750,000750,000400,000400,000400,000تعویض سنسور دمای آب پشت سرسیلندر17

00400,000400,000400,000تعویض سنسور دمای آب  جلو موتور18

550,000950,000550,000550,000550,000تعویض سنسور دریچه گاز19

:شماره تلفن های رسیدگی به شکایات 

: محل مهر

124: سازمان بازرگانی استان تهران   

85543200 – 85543201: اتاق اصناف تهران   

77531723: اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو تهران 

بسمه تعالی

اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو تهران

فهرست نرخ تون آپ خودروهای داخلی

2
بازدید عملکرد استپر  )سرویس دریچه گاز 

(شست و شو + آببندی پولک + موتور 
750,000750,000800,000750,000750,000

1401/01/15: تاریخ اعتبار



پیکانپژو روآوانت آریساندناراناشرح خدماتردیف

700,000700,000500,000500,000500,000(تمیز کردن محفظه  )تعویض استپر موتور 20

700,000750,000750,000750,000750,000تعویض سنسور اکسیژن باال21

800,000900,000900,00000تعویض سنسور اکسیژن پایین22

700,000700,000700,000700,000700,000(باز و بست صندلی عقب  )  عقب هر طرف ABSتعویض سیم 23

800,000800,000800,000800,000800,000(باطری  )  جلو سمت چپ ABSتعویض سیم 24

700,000700,000700,000700,000700,000  جلو سمت راستABSتعویض سیم 25

550,000550,000550,000550,000550,000 با دیاگABSعیب یابی سیستم 26

BSI400,000400,000000عیب یابی سیستم 27

400,000400,000400,00000عیب یابی ایربگ با دیاگ28

ECU700,000700,000700,000700,000700,000ریست و برنامه ریزی 29

ECU700,000700,000700,000700,000700,000فلش کردن 30

550,000550,000700,000700,000700,000تست پمپ بنزین31

1,200,0001,200,0001,200,0001,200,0001,200,000باز و بست یا تعویض پمپ بنزین کامل32

950,0001,100,0001,350,0001,350,0001,350,000تعویض درجه داخل باک بدون احتساب باز و بست پمپ بنزین33

950,0001,100,0001,350,0001,350,0001,350,000تعویض مغزی پمپ بنزین بدون باز و بست34

950,0001,100,0001,350,0001,350,0001,350,000تعویض شلنگ رابط مغزی پمپ بنزین بدون باز و بست35

350,000350,000400,000400,000400,000تعویض صافی بنزین زیر خودرو36

1,100,0001,100,000000تعویض شلنگ رابط از باک تا صافی بنزین37

1,450,0001,450,000000تعویض شلنگ رابط از صافی بنزین تا ریل سوخت38

1400000800,000800,000800,000داخل باک 1400000داخل باک تعویض رگالتور سوخت39

:شماره تلفن های رسیدگی به شکایات 

: محل مهر

124: سازمان بازرگانی استان تهران   

85543200 – 85543201: اتاق اصناف تهران   

77531723: اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو تهران 

بسمه تعالی

اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو تهران

فهرست نرخ تون آپ خودروهای داخلی

1401/01/15: تاریخ اعتبار



پیکانپژو روآوانت آریساندناراناشرح خدماتردیف

950,000350,000800,000800,000800,000تعویض کنیستر بنزین 40

350,000350,000200,000200,000200,000بازدید یا تعویض شمع 41

400000دست کامل 400000دست کامل 400000دست کامل 400000هر عدد 400000هر عدد تعویض وایر ها42

1,100,0001,100,0001,100,0001,100,000950,000(باز و بست رادیاتور  )تعویض موتور فن 43

700,0000000تعویض مقاومت فن 44

550,000200,000000(دور تند یا دور کند  )تعویض رله فن 45

300000از300000از300000از300000از300000از

400000تا400000تا400000تا550000تا550000تا

350000از350000از350000از400000از400000از

500000تا500000تا500000تا600000تا600000تا

:شماره تلفن های رسیدگی به شکایات 

48

تعویض سیم کشی کامل داخل موتور نسبت به مدل های 

مختلف و دوگانه سوز یا تک سوز توافقی بین   و حداکثر و 

+ اجرت دوگانه سوز  )بدون اجرت باز و بست داشبورد 

( مبلغ فوق 25%

2,350,000

46

هر عدد سیم جدا محاسبه  )تعویض انواع سوکت ها 

بسته به ) عایق بندی با نوار چسب         (می شود 

(جای سوکت تا حداکثر مبلغ 

47
هر عدد سیم جدا محاسبه می  )تعویض انواع سوکت ها 

بسته به جای ) عایق بندی با وارنیش حرارتی  (شود 

(سوکت تا حداکثر مبلغ 

124: سازمان بازرگانی استان تهران   

85543200 – 85543201: اتاق اصناف تهران   

77531723: اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو تهران 

بسمه تعالی

اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو تهران

فهرست نرخ تون آپ خودروهای داخلی

3,100,0002,350,0002,350,0002,350,000

: محل مهر

1401/01/15: تاریخ اعتبار



پیکانپژو روآوانت آریساندناراناشرح خدماتردیف

500,000500,000500,000350,000350,000عیب یابی سیستم49

950,0001,100,000950,000800,000800,000(برنامه فابریک خودرو  )دانلود 50

500,000500,000300,000300,000300,000(هر سیم از کامپیوتر تا سنسور  )تست سیم کشی سنسورها 51

(بدون قطعه) موم دار ECUتعمیر 52
 5400000از

8500000تا

 3850000از

6900000تا

 1550000از

4600000تا

 2750000از

4600000تا

 2750000از

4600000تا

(بدون قطعه)  موم دار ECUرفع ایراد 53
 5400000از

8500000تا

 3850000از

6900000تا

 1550000از

4600000تا

 2750000از

4600000تا

 2750000از

4600000تا

(بدون قطعه) بدون موم ECUتعمیر 54
 4600000از

7700000تا

 3850000از

6900000تا

 1550000از

3850000تا

 2300000از

3850000تا

 2300000از

3850000تا

(بدون قطعه)  موم دار ECUرفع ایراد 55
 5400000از

8500000تا

 3850000از

6900000تا

 1550000از

4600000تا

 2750000از

4600000تا

 2750000از

4600000تا

1,300,0001,300,0001,300,0001,300,0001,300,000( OBDاز  )  جهت اصالح دمای آّب ECUریمپ 56

1,300,0001,300,0001,300,0001,300,0001,300,000( OBDاز  )  جهت کالیبراسیون سنسورها ECUریمپ 57

1,900,0001,900,0001,900,0001,900,0001,900,000( OBDاز  )  جهت کالیبراسیون نسبت سوخت به هوا ECUریمپ 58

3,450,0003,450,0003,450,0003,450,0003,450,000( OBDاز  )  جهت کالیبراسیون سوخت به هوا به کمک واید بند ECUریمپ 59

4,350,0004,350,0004,350,0004,350,0004,350,000( شامل تمام موارد باال OBDار  )  پک کامل ECUریمپ 60

5,400,0005,400,0005,400,00000(هزینه جیتک  ) را ندارند OBDموارد ریمپ که قابلیت برنامه از 61

2,050,0002,050,0004,950,00000(هزینه کاتک  ) را ندارند OBDموارد ریمپ که قابلیت برنامه از 62

1,900,0001,900,0001,900,0001,900,0001,900,000(با رعایت تمام هشدارهای نیروی انتظامی  ) ECUدکد کردن 63

:شماره تلفن های رسیدگی به شکایات 

: محل مهر

124: سازمان بازرگانی استان تهران   

85543200 – 85543201: اتاق اصناف تهران   

77531723: اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو تهران 

بسمه تعالی

فهرست نرخ تون آپ خودروهای داخلی

ECUشرح تعمیرات 

1401/01/15: تاریخ اعتباراتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو تهران



RDپژو پژو پارس405پژو 207پژو 206پژو شرح خدماتردیف

700,000500,000700,000700,000400,000(خواندن و پاک کردن کدهای خطا  )تست دیاگ 1

800,000900,000800,000800,000700,000(بازدید شمع و وایر+ بازدید دریچه گاز  )تنظیم موتور 3

550,000400,000550,000550,000400,000 (تست هر عدد + شستشو با دستگاه اولتراسونیک  )شستشوی سوزن 4

400,000400,000400,000400,000400,000(هر عدد)تست سوزن با دستگاه بدون شست و شو 5

200,000200,000200,000200,000200,000تعویض فیلتر سوزن هر عدد6

باز و بست ریل سوخت جهت تعویض سوزن انژکتور7
 900000 2تیپ

1200000 5تیپ
1,300,000550,000550,000750,000

باز و بست ریل سوخت جهت تعویض اویل رینگ سوزن8
 900000 2تیپ

1200000 5تیپ
1,300,000550,000550,000750,000

0000700,000تعویض غالف کیلومتر9

تعویض کوئل10
 600000 2تیپ

900000 5تیپ
900,000900,000900,000700,000

00350,000350,000400,000تعویض سنسور میل بادامک 11

900,000900,000550,000550,000400,000تعویض سنسور دور موتور12

900,0000900,000900,000400,000 (کیلومتر  )تعویض سنسور سرعت 13

800,0000800,000800,000500,000تعویض سیم گاز 14

200,0000200,000200,000350,000تعویض رله دوبل15

400,000400,000400,000400,000200,000تعویض مپ سنسور16

00900,000900,0000(هر عدد)تعویض سنسور دمای آب پشت سرسیلندر 17

550,000550,000000تعویض سنسور دمای آب  جلو موتور18

750,000900,000550,000550,000550,000تعویض سنسور دریچه گاز19

:شماره تلفن های رسیدگی به شکایات 

: محل مهر

124: سازمان بازرگانی استان تهران   

85543200 – 85543201: اتاق اصناف تهران   

77531723: اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو تهران 

بسمه تعالی

اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو تهران

فهرست نرخ تون آپ خودروهای داخلی

750,0001,100,0001,100,000750,000 1,100,000 2
بازدید عملکرد استپر  )سرویس دریچه گاز 

(شست و شو + آببندی پولک + موتور 

1401/01/15: تاریخ اعتبار



RDپژو پژو پارس405پژو 207پژو 206پژو شرح خدماتردیف

700,0000350,000350,000350,000(بدون بازکردن محفظه  )تعویض استپر موتور 20

700,000700,000700,000700,000750,000تعویض سنسور اکسیژن باال21

550,000700,000550,000550,0000تعویض سنسور اکسیژن پایین22

700,000700,000700,000700,000700,000(باز و بست صندلی عقب  )  عقب هر طرف ABSتعویض سیم 23

800,000800,000800,000800,000800,000(باطری  )  جلو سمت چپ ABSتعویض سیم 24

700,000700,000700,000700,000700,000  جلو سمت راستABSتعویض سیم 25

550,000550,000550,000550,0000 با دیاگABSعیب یابی سیستم 26

400,000400,000000 با دیاگBSIعیب یابی سیستم 27

350,000350,000000 با دیاگBM34عیب یابی سیستم 28

400,000400,000400,000400,0000عیب یابی ایربگ با دیاگ29

ECU700,000700,000700,000700,000500,000ریست و برنامه ریزی 30

ECU700,000700,000700,000700,000500,000فلش کردن 31

550,000550,000550,000550,000700,000تست پمپ بنزین32

1,050,0001,050,0001,050,0001,050,0001,050,000باز و بست یا تعویض پمپ بنزین کامل33

1,200,0001,200,0001,200,0001,200,0001,200,000باز و بست+ تعویض درجه داخل باک 34

1,450,0001,450,0001,350,0001,350,0001,200,000باز و بست+ تعویض مغزی پمپ بنزین 35

1,200,0001,200,0001,200,0001,200,0001,200,000باز و بست+ تعویض شلنگ رابط مغزی پمپ بنزین 36

350,000350,000350,000350,000400,000تعویض صافی بنزین زیر خودرو37

1,100,0001,100,0001,100,0001,100,0001,100,000تعویض شلنگ رابط از باک تا صافی بنزین38

1,450,0001,450,0001,450,0001,450,0001,100,000تعویض شلنگ رابط از صافی بنزین تا ریل سوخت39

:شماره تلفن های رسیدگی به شکایات 

: محل مهر

124: سازمان بازرگانی استان تهران   

85543200 – 85543201: اتاق اصناف تهران   

77531723: اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو تهران 

بسمه تعالی

اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو تهران

فهرست نرخ تون آپ خودروهای داخلی

1401/01/15: تاریخ اعتبار



RDپژو پژو پارس405پژو 207پژو 206پژو شرح خدماتردیف

1,400,0001,400,000تعویض رگالتور سوخت40
 داخل 750000بیرون باک 

1400000باک 

 داخل 750000بیرون باک 

1400000باک 
800,000

950,000950,000250,000250,000800,000تعویض کنیستر بنزین 41

بازدید یا تعویض شمع هر عدد42
 300000 2تیپ

400000 5تیپ
350,000200,000200,000350,000

650,000650,000350,000350,000350,000تعویض وایر ها43

950,000950,000950,000950,000950,000(باز و بست رادیاتور  )تعویض موتور فن 44

0650,000000تعویض مقاومت فن 45

500,000550,000500,000500,0000هر عدد (دور تند یا دور کند  )تعویض رله فن 46

250000از250000از250000از400000از400000از

400000تا400000تا400000تا600000تا600000تا

300000از300000از300000از450000از450000از

550000تا550000تا550000تا600000تا600000تا

:شماره تلفن های رسیدگی به شکایات 

2,350,000 2,350,000

47

48

49

تعویض سیم کشی کامل داخل موتور نسبت به مدل های 

مختلف و دوگانه سوز یا تک سوز توافقی بین   و حداکثر و 

+ اجرت دوگانه سوز  )بدون اجرت باز و بست داشبورد 

( مبلغ فوق 25%

2,350,0002,350,0002,350,000

هر عدد سیم جدا محاسبه  )تعویض انواع سوکت ها 

بسته به ) عایق بندی با نوار چسب         (می شود 

(جای سوکت تا حداکثر مبلغ 

هر عدد سیم جدا محاسبه می  )تعویض انواع سوکت ها 

بسته به جای ) عایق بندی با وارنیش حرارتی  (شود 

(سوکت تا حداکثر مبلغ 

124: سازمان بازرگانی استان تهران   

85543200 – 85543201: اتاق اصناف تهران   

بسمه تعالی

اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو تهران

فهرست نرخ تون آپ خودروهای داخلی

77531723: اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو تهران 

: محل مهر

1401/01/15: تاریخ اعتبار



RDپژو پژو پارس405پژو 207پژو 206پژو شرح خدماتردیف

500,000500,000500,000500,000350,000عیب یابی سیستم50

950,000950,000950,000950,000800,000(برنامه فابریک خودرو  )دانلود 51

500,000500,000500,000500,000300,000(هر سیم از کامپیوتر تا سنسور  )تست سیم کشی سنسورها 52

(بدون قطعه) موم دار ECUتعمیر 53
 3850000از

8500000تا

 3850000از

6000000تا

 1550000از

4600000تا

 1550000از

4600000تا

 1550000از

4600000تا

(بدون قطعه)  موم دار ECUرفع ایراد 54
 3850000از

8500000تا

 3850000از

6000000تا

 1550000از

4600000تا

 1550000از

4600000تا

 1550000از

4600000تا

(بدون قطعه) بدون موم ECUتعمیر 55
 3100000از

7700000تا

 3300000از

5500000تا

 1550000از

3850000تا

 1550000از

3850000تا

 1550000از

3850000تا

(بدون قطعه)  موم دار ECUرفع ایراد 56
 3850000از

8500000تا

 3850000از

6000000تا

 1550000از

4600000تا

 1550000از

4600000تا

 1550000از

4600000تا

1,550,0001,550,0001,300,0001,300,0001,300,000( OBDاز  )  جهت اصالح دمای آّب ECUریمپ 57

1,550,0001,550,0001,300,0001,300,0001,300,000( OBDاز  )  جهت کالیبراسیون سنسورها ECUریمپ 58

2,200,0002,200,0001,300,0001,300,0001,300,000( OBDاز  )  جهت کالیبراسیون نسبت سوخت به هوا ECUریمپ 59

3,750,0003,750,0001,550,0001,550,0001,550,000( OBDاز  )  جهت کالیبراسیون سوخت به هوا به کمک واید بند ECUریمپ 60

4,950,0004,950,0003,100,0003,100,0003,100,000( شامل تمام موارد باال OBDار  )  پک کامل ECUریمپ 61

5,900,0005,900,0003,100,0003,100,0003,100,000(هزینه جیتک  ) را ندارند OBDموارد ریمپ که قابلیت برنامه از 62

001,550,0001,550,0001,550,000(هزینه کاتک  ) را ندارند OBDموارد ریمپ که قابلیت برنامه از 63

2,350,0002,350,0001,550,0001,550,0001,550,000(با رعایت تمام هشدارهای نیروی انتظامی  ) ECUدکد کردن 64

:شماره تلفن های رسیدگی به شکایات 

: محل مهر

124: سازمان بازرگانی استان تهران   

85543200 – 85543201: اتاق اصناف تهران   

77531723: اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو تهران 

بسمه تعالی

ECUشرح تعمیرات 

اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو تهران

فهرست نرخ تون آپ خودروهای داخلی

1401/01/15: تاریخ اعتبار


