
 

 

DZIAŁ TRANSPORTU 
cennik za usługi świadczone przez warsztat samochodowy 

 Działu Transportu LPEC S.A. 
Obowiązuje od 01.06.2022 roku 

 
Stawki na usługi w zakresie wulkanizacji opon: 

Lp. Rodzaj usługi Cena netto Jednostka Cena brutto 
(23% VAT) 

1 Naprawa opony – jedna łata 28,46 zł/szt. 35,00 

2 Naprawa opony – jedna łata 17”-19”(Bus) 39,02 zł/szt. 48,00 

3 Wyważenie koła – felga stalowa 9,76 zł/szt. 12,00 

4 Wyważenie koła – felga aluminiowa 19,51 zł/szt. 24,00 

5 Wymiana zaworu 4,07 zł/szt. 5,00 

6 Montaż, demontaż koła 4,88 zł/szt. 6,00 

7 Przełożenie opon – felga stalowa 17,89 zł/szt. 22,00 

8 Przełożenie opon – felga stalowa – komplet 61,79 zł/kpl. 76,00 

9 Przełożenie opon – felga stalowa 17”-19” 28,46 zł/szt. 35,00 

10 Przełożenie opon – felga stalowa 17”-19” – komplet  104,07 zł/kpl. 128,00 

11 Przełożenie opon – felga aluminiowa 26,83 zł/szt. 33,00 

12 Przełożenie opon – felga aluminiowa – komplet  99,19 zł/kpl. 122,00 

13 Przełożenie opon – felga aluminiowa 17”-19” 37,40 zł/szt. 46,00 

14 Przełożenie opon – felga aluminiowa 17”-19” komplet  130,08 zł/kpl. 160,00 

15 Przechowywanie kół, opon (sezon) 8,13 zł/szt. 10,00 

16 Worek na opony 1,22 zł/szt. 1,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stawki na usługi w zakresie klimatyzacji pojazdowej: 

Lp. Rodzaj usługi Cena netto Jednostka Cena brutto 
(23% VAT) 

1 Uzupełnienie czynnika klimatyzacji R134a 
(do 100 g czynnika w cenie usługi) 89,43 zł/szt. 110,00 

2 Każde kolejne 100 g czynnika R134a 9,76 zł/100 g 12,00 

3 Uzupełnienie czynnika klimatyzacji R1234yf 
(do 100 g czynnika w cenie usługi) 118,70 zł/szt. 146,00 

4 Każde kolejne 100 g czynnika R1234yf 28,46 zł/100 g 35,00 

5 Wymiana filtra kabinowego 37,40 zł/szt. 40,00 

6 Ozonowanie wnętrza pojazdu 48,78 zł/szt. 60,00 
Dla pracowników Spółki, którzy będą chcieli skorzystać z usług świadczonych przez warsztat 
samochodowy Działu Transportu w zakresie wulkanizacji opon albo klimatyzacji pojazdowej 
w pojazdach własnych przewidziany jest rabat w wysokości 30% ceny usługi. 

Stawki za usługi świadczone w warsztacie samochodowym: 

Lp. Rodzaj usługi Cena netto Jednostka Cena brutto 
(23% VAT) 

1 Prace mechaniczne nie wymagające użycia energii 
elektrycznej 61,79 zł/r-h 76,00 

2 Prace mechaniczne z użyciem energii elektrycznej 65,04 zł/r-h 80,00 

3 Prace spawalnicze 65,04 zł/r-h 80,00 

 

Zakres wykonywanych prac: - wymiana oleju i filtrów 
    - naprawy układów hamulcowych 
    - naprawy układów napędowych 
    - naprawy układów wydechowych 
    - naprawy blacharskie. 

Warsztat samochodowy LPEC S.A. wykonuje przeglądy eksploatacyjne, dokonuje napraw 
pojazdów i świadczy usługi w pierwszej kolejności dla własnych pojazdów służbowych. 

Warsztat samochodowy świadczy usługi w zakresie wulkanizacji opon, ozonowania i 
klimatyzacji pojazdowej oraz dokonuje napraw pojazdów na rzecz podmiotów zewnętrznych 
mających zarejestrowaną działalność gospodarczą, jak również na rzecz osób fizycznych, po 
wcześniejszym umówieniu możliwości wykonania usługi, terminu wykonania usługi i jej zakresu z 
Mistrzem warsztatu samochodowego, tel. 81-46 24 551. 

Koszty materiałów i części zamiennych użytych do napraw pojazdów oraz użytych w trakcie 
świadczonych usług, ponosi dany podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna zlecająca naprawę 
pojazdu albo usługę. 


