
Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawnych i nie obejmuje 
np. utrudnień niezależnych od nas

Ceny zawierają podatek Vat 23 %

Koła stalowe
Przełożenie z wyważeniem 4szt  opon 13"-16" 98,00 zł (24,50 zł. / koło)
Demontaż – montaż opony 7,50 zł
Wyważanie koła 12,00 zł
Odkręcenie – przykręcenie koła 5,00 zł
Przełożenie z wyważeniem 4szt  opon dostawczych / SUV 170,00 zł (42,50 zł. / koło)
Demontaż – montaż opony 15,00 zł
Wyważanie koła 17,50 zł
Odkręcenie – przykręcenie koła 10,00 zł

Koła aluminiowe

Przełożenie z wyważeniem 4szt  opon 13"-14" 110,00 zł (27,5 zł. / koło)
Demontaż – montaż opony 10,00 zł
Wyważanie koła 12,50 zł
Odkręcenie – przykręcenie koła 5,00 zł
Przełożenie z wyważeniem 4szt  opon 15"-16" 128,00 zł (32 zł. / koło)
Demontaż – montaż opony 10,00 zł
Wyważanie koła 17,00 zł
Odkręcenie – przykręcenie koła 5,00 zł
Przełożenie z wyważeniem 4szt  opon  17" 140,00 zł (35 zł. / koło)
Demontaż – montaż opony 13,00 zł
Wyważanie koła 17,00 zł
Odkręcenie – przykręcenie koła 5,00 zł
Przełożenie z wyważeniem 4szt  opon  18" --> 19" 180,00 zł (45 zł. / koło)
Demontaż – montaż opony 20,00 zł
Wyważanie koła 20,00 zł
Odkręcenie – przykręcenie koła 5,00 zł
Przełożenie z wyważeniem 4szt  opon 20" i większe 220,00 zł (55 zł. / koło)
Demontaż – montaż opony 25,00 zł
Wyważanie koła 20,00 zł
Odkręcenie – przykręcenie koła 10,00 zł
Przełożenie z wyważeniem 4szt  opon SUV 16-18" 160,00 zł (40 zł. / koło) 
Demontaż – montaż opony 10,00 zł
Wyważanie koła 20,00 zł
Odkręcenie – przykręcenie koła 10,00 zł
Przełożenie z wyważeniem 4szt  opon SUV 19" 200,00 zł (50 zł. / koło) 
Demontaż – montaż opony 20,00 zł
Wyważanie koła 20,00 zł
Odkręcenie – przykręcenie koła 10,00 zł
Przełożenie z wyważeniem 4szt opon SUV 20" i większe 260,00 zł (65 zł. / koło) 
Demontaż – montaż opony 30,00 zł
Wyważanie koła 25,00 zł
Odkręcenie – przykręcenie koła 10,00 zł
Opony RUNFLAT     dopłata 15,00 zł ( zł. / koło)
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Koła rowerowe 

Demontaż – montaż opony 10,00 zł
Demontaż – montaż koła tylnego z roweru 15,00 zł
Demontaż – montaż koła przedniego z roweru 10,00 zł

Koła motocyklowe

Demontaż – montaż opony 20,00 zł
Demontaż – montaż opony cross 30,00 zł
Demontaż – montaż opony cross z blokadą 40 zł-50 zł
Wyważanie koła 30,00 zł
Odkręcenie – przykręcenie koła przedniego 20 zł do 50 zł
Odkręcenie – przykręcenie koła tylnego 50 zł do 150 zł

Koła ciężarowe

Demontaż – montaż opony 50,00 zł
Demontaż – montaż opony wózek widłowy 60,00 zł
Demontaż – montaż opony  koparka, budowlana 80,00 zł
Wyważanie koła – proszkowe 12oz 96,00 zł
Wyważanie koła – proszkowe 10oz 80,00 zł
Wyważanie koła – proszkowe 8oz 64,00 zł
Odkręcenie – przykręcenie koła 30,00 zł
Odkręcenie – przykręcenie koła bliźniaczego 50,00 zł
Uzupełnianie powietrza 10,00 zł
Nacinanie bieżnika – jeden rowek 25,00 zł

Naprawy – wkłady naprawcze

Opona osobowa   20 zł do 35 zł 
Opona dostawcza  20 zł do 45 zł
Opona ciężarowa  60 zł do 200 zł
Dętka rowerowa 8 zł do 15zł
Dętka osobowa  15 zł do 25 zł 
Dętka ciężarowa 30 zł do 70zł

Stalowe 120,00 zł

Prostowanie felg *
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Aluminiowe 15"-16" Od 150 zł
Aluminiowe 17" Od 160 zł
Aluminiowe 18" Od 190 zł
Aluminiowe 19" Od 210 zł

Pozostałe usługi

Pompowanie azotem 7,50 zł
Uzupełnianie powietrza 5,00 zł
Wymiana zaworu osobowego 5,00 zł
Wymiana zaworu dostawczego 10,00 zł
Wyważenie felgi nieprzelotowej 30,00 zł
Uszczelnianie felgi 10,00 zł
Utylizacja opony osobowej 10,00 zł
Utylizacja opony ciężarowej 60,00 zł
Przechowywanie opon  4szt. 80,00 zł
Przechowywanie kół  4szt. 90,00 zł
Dopłata – czyszczenie zabrudzonej opony  1 szt. od 5 do 10 zł 
Dopłata – obsługa koła z czujnikem TPMS   koło 2,50 zł koło
Dopłata – demontaż/montaż nakładek plastykowych, kołpak 2,50 zł koło
Worek do opon 2,50 zł

Diagnostyka drgań  zawieszenia

Samochód osobowy 100,00 zł
Samochód osobowy dostawczy, 4x4 140,00 zł

Wymiana pierścienia centrującego  1 koło 20,00 zł
Wymiana pierścienia centrującego  4 koła 40,00 zł
Wymiana pierścienia centrującego  4 koła SUV 50,00 zł

                     
- WYMIANA całe koła   13" - 17"  osobowe 30,00 zł

- WYMIANA całe koła  18">, Bus, SUV        40,00 zł

* ceny netto


	Sheet1

