
Lp. Rodzaj usługi netto VAT brutto

1.
przełożenie kompletu opon (4 szt.) z wyważeniem w rozmiarze do 16"                                              

(stawka VAT 23%)
73,17 zł 16,83 zł 90,00 zł

2.
przełożenie kompletu opon (4 szt.) z wyważeniem w rozmiarze od 17" do 18"                                                          

(stawka VAT 23%)
85,37 zł 19,64 zł 105,01 zł

3.
wymiana kompletu kół z oponami (4szt.) z wyważeniem w rozmiarze od 19"                             

(stawka VAT 23%)
97,56 zł 22,44 zł 120,00 zł

4.
wymiana kompletu kół z oponami (4szt.) z wyważeniem w rozmiarze do 16"                             

(stawka VAT 23%)
56,91 zł 13,09 zł 70,00 zł

5.
wymiana kompletu kół z oponami (4szt.) z wyważeniem w rozmiarze od 17" do 18"                                                  

(stawka VAT 23%)
65,04 zł 14,96 zł 80,00 zł

6.
wymiana kompletu kół z oponami (4szt.) z wyważeniem w rozmiarze od 19"                                                  

(stawka VAT 23%)
77,24 zł 17,77 zł 95,01 zł

7. wyważenie koła – felga stalowa (stawka VAT 23%) 12,19 zł 2,80 zł 14,99 zł

8. wyważenie koła – felga aluminiowa  (stawka VAT 23%) 15,45 zł 3,55 zł 19,00 zł

9. naprawa opony- 1szt (stawka VAT 23%) 20,32 zł 4,67 zł 24,99 zł

10. naprawa opony wraz z demontażem koła/opony (stawka VAT 23%) 36,58 zł 8,41 zł 44,99 zł

11. przełożenie kompletu opon (4 szt.) z wyważeniem typu RUNFLAT 105,69 zł 24,31 zł 130,00 zł

12.
przełożenie opony z wyważeniem 1 kpl. - pojazdy typu Bus, Van/Minibus, 

Terenowy, Pickup
97,56 zł 22,44 zł 120,00 zł

13. pompowanie opon - 4 szt. azotem samochody osobowe 19,51 zł 4,49 zł 24,00 zł

14.
pompowanie opon - 4 szt. azotem samochody typu Bus, Van/Minibus, Terenowy, 

Pickup
22,76 zł 5,23 zł 27,99 zł

15.
mycie koła z oponą (stawka VAT 23 %),                                                                                                                     

(przy skorzystaniu z uslugi wulkanizacyjnej)
6,50 zł 1,50 zł 8,00 zł

16. mycie kompletu kół z oponami - 4 szt. (stawka VAT 23 %),                                                                                                                  29,27 zł 6,73 zł 36,00 zł

17.

przechowywanie opon 1 okres  (okres zimowy/letni) za 1 komplet opon: stawka 

będzie miała zastosowanie dla klientów tylko przechowujących opony oraz dla 

klientów, którzy nie odbiorą opon w wyznaczonym terminie.

65,04 zł 14,96 zł 80,00 zł

18.
przechowywanie opon na 1 okres (zimowy/letni) za 1 komplet opon:                                                                                                      

przy skorzystaniu z uslugi wulkanizacyjnej.
32,52 zł 7,48 zł 40,00 zł

19. utylizacja opon - 1 szt. 12,20 zł 2,81 zł 15,01 zł

20. wymiana zaworu/wentyla koła wraz z demontażem koła/opony 1 szt. 26,02 zł 5,98 zł 32,01 zł

21. wymiana zaworu/wentyla koła w procesie przełożenia kompletu opon 5,28 zł 1,21 zł 6,49 zł

Ceny usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo ustala się w wysokości:

Cennik obowiązuje od dnia 01.02.2022r.


