
SERWIS POJAZDÓW 

1. Naprawy bieżące  w  zakresie mechaniki i elektromechaniki. 
• Czynne od godziny 06:00-22:00. 
• Kontakt:   tel. 48 3855238, kom. 509225272. 
• Mail: naprawy@mpk.radom.pl 

   
ELEKTROMECHANIKA 

  Nazwa 
POJAZDY CIĘŻAROWE 

 I AUTOBUSY 
(zł brutto) 

1 Alternator - wymiana 150,00 zł 

2 Alternator – naprawa (alternator wymontowany z 
pojazdu) 300,00 zł 

3 Rozrusznik - wymiana 100,00 zł 

4 Rozrusznik – naprawa (rozrusznik wymontowany z 
pojazdu) 200,00 zł 

5 Akumulator – ładowanie regenerujące 100,00 zł 

6 Nadlanie czopa akumulatora 50,00 zł 

   
Narzut na części pobierane z magazynu na zlecenia 
zewnętrzne wynosi 10% 

    
UWAGA! Pozycje nieujęte w cenniku oraz operacje nietypowe należy rozliczyć 
wg kalkulacji wynikowej rzeczywiście zużytego czasu pracy mechaników. Stawka 
roboczogodziny na rzecz klientów zewnętrznych – 81,30 netto (100zł brutto). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Obsługi smarownicze 



• Czynne od godziny 06:00-22:00. 
• Kontakt:  tel. 48 3855240, kom. 533325794. 
• Mail: naprawy@mpk.radom.pl 

 
 

USŁUGI SMAROWNICZE 

  Nazwa 
POJAZDY CIĘŻAROWE 

 I AUTOBUSY 
(zł brutto) 

1 Olej silnikowy – wymiana (włącznie z wymianą filtrów) 200,00 zł 

2 Napełnienie układu Centralnego smarowania 3 kg 200,00 zł 

3 Napełnienie układu Centralnego smarowania 5 kg 300,00 zł 

4 Smarowanie podwozia 10,00zł od punktu 

 

Narzut na części pobierane z magazynu na zlecenia 
zewnętrzne wynosi 10% 
  
 
UWAGA! Pozycje nieujęte w cenniku oraz operacje nietypowe należy rozliczyć 
wg kalkulacji wynikowej rzeczywiście zużytego czasu pracy mechaników. Stawka 
roboczogodziny na rzecz klientów zewnętrznych – 81,30 netto (100zł brutto). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Serwis ogumienia 
• Czynne od godziny 07:00-15:00. 
• Kontakt:   tel. 48 3855240, kom. 535206985. 
• Mail: naprawy@mpk.radom.pl 

 

CENNIK 
za usługi wulkanizacyjne w Serwisie Ogumienia  



MPK w Radomiu Spółka z o.o. 
 

Naprawa dętek 

Lp. Nazwa Rodzaj naprawy 
Cena  

brutto w zł 

1 dętka rowerowa naprawa 1 otworu 5,00 

2 dętka do wymiaru 900 x 20 naprawa otworu 20,00 

3 dętka do wymiaru 900 x 20 obsadzenie wentyla 25,00 

4 dętka do wymiaru 1200 x 20 naprawa 1 otworu 20,00 

5 dętka do wymiaru 1200 x 20 obsadzenie wentyla 25,00 

6 dętka do wymiaru 1400 x 28 naprawa 1 otworu 30,00 

7 dętka do wymiaru 1400 x 28 obsadzenie wentyla 35,00 

8 Dętka samochodu dostaw. Napraw 1 otworu 9,00 

 
Naprawa opon 

Lp. Nazwa Rodzaj naprawy 
Cena  

brutto w zł 

1 opona samochodu osobowego naprawa uszkodzenia: do 5 cmb 15,00 

2 opona samochodu osobowego naprawa przebicia do 5 mm 7,00 

3 opona samochodu dostawczego naprawa uszkodzenia: do 5 cmb 20,00 

4 opona samochodu dostawczego naprawa przebicia do 5 mm 9,00 

5 opona do wymiaru 900 x 20 naprawa uszkodzenia:  

do 2 cmb 

do 3,5 cmb 

do 5 cmb 

 

40,00 

60,00 

80,00 

6 opona do wymiaru 900 x 20 naprawa przebicia do 10 mm 35,00 

7 opona do wymiaru 1400 x 28 naprawa uszkodzenia:   

do 2 cmb 

do 5 cmb 

do 8 cmb 

 

80,00 

100,00 

130,00 

8 opona do wymiaru 1400 x 28 naprawa przebicia do 10 mm 40,00 



9 opona do wymiaru 11 x 22,5 naprawa uszkodzenia:  

do 2 cmb 

do 5 cmb 

do 8 cmb 

 

60,00 

80,00 

100,00 

10 opona do wymiaru 11 x 22,5 naprawa przebicia do 10 mm 35,00 

11 opona do wymiaru 315/80 x 22,5 naprawa uszkodzenia:  

do 3 cmb 

do 7 cmb 

do 10 cmb 

 

70,00 

110,00 

130,00 

12 opona do wymiaru 315/80 x 22,5 naprawa przebicia do 10 mm 35,00 

13 opona do wymiaru 385/65 x 22,5 naprawa uszkodzenia:  

do 3 cmb 

do 7 cmb 

do 10 cmb 

 

80.00 

110,00 

150,00 

14 opona do wymiaru 385/65 x 22,5 naprawa przebicia do 10 mm 40,00 

 
Pozostałe usługi wulkanizacyjne 

 

Lp. Rodzaj naprawy 
Cena  

brutto w zł 

1 wymiana opony lub felgi sam. osobowego 6,00 

2 rozmontowanie lub montaż koła sam. osobowego 3,00 

3 wymiana opony lub felgi sam. dostawczego 7,00 

4 rozmontowanie lub montaż koła sam. dostawczego 4,00 

5 rozmontowanie i zmontowanie koła sam. ciężarowego do wym. 385/65 x 22,5 30,00 

6 rozmontowanie i zmontowanie koła nietypowego 70,00 

7 wyważenie koła sam. osobowego 6,00 

8 wyważenie koła sam. osobowego ALUM. 9,00 

9 wyważenie koła sam. dostawczego 10,00 

10 wyważanie koła sam. ciężarowego do wym. 315/80 x 22,5 30,00 



11 odkręcenie i przykręcenie koła sam osobowego 3,00 

12 odkręcenie i przykręcenie koła sam. dostawczego 4,00 

13 odkręcenie i przykręcenie koła sam. ciężarowego 20,00 

14 naprawa koła taczki z 1 otworem dętki 20,00 

15 koło sam. osobowego bezdętkowe – uszczelnienie 10,00 

16 koło sam. dostawczego bezdętkowe – uszczelnienie 12,00 

17 koło sam. ciężarowego bezdętkowe – uszczelnienie 30,00 

18 koło sam. osobowego bezdętkowe – wymiana wentyla 6,00 

19 koło sam. dostawczego bezdętkowe – wymiana wentyla 8,00 

20 koło sam. ciężarowego bezdętkowe – wymiana wentyla 25,00 

21 koło sam. ciężarowego rozmontowanie lub montaż do wym. 385/65 x 22,5 15,00 

22 koło nietypowe rozmontowanie lub montaż 35,00 

23 pogłębianie bieżnika opony sam. dostawczego 25,00 

24 pogłębianie bieżnika opony sam. ciężarowego do wym. 385/65 x 22,5 40,00 

 
Opłaty za usługi dotyczące małych samochodów dostawczych i naczep 

Lp. Rodzaj naprawy 

Cena 

brutto w zł 

1 rozmontowanie i montaż koła samochodu ciężarowego do 315/80x22,5 30,00 

2 rozmontowanie i montaż koła do 17,5II 20,00 

3 koło samochodu ciężarowego – rozmontowanie lub montaż do 315/80x22,5 15,00 

4 koło samochodu – rozmontowanie lub montaż do 17,5II 10,00 

5 pogłębienie bieżnika opony samochodu ciężarowego do 315/80x22,5 40,00 

6 pogłębienie bieżnika opony samochodu do 17,5II 30,00 

7 wyważenie koła samochodu do 17,5II 15,00 

8 odkręcenie i przykręcenie koła samochodu do 17,5II 15,00 

9 opona samochodu do 17,5II – naprawa przebicia do 5 mm 30,00 

10 opona samochodu do 17,5II – naprawa uszkodzenia do 3,5 cmb 50,00 

11 opona samochodu do 17,5II – naprawa uszkodzenia do 5 cmb 70,00 



 
Inne opłaty za usługi w Serwisie Ogumienia 

Lp. 
Rodzaj naprawy 

Cena 

brutto w zł 

1 Pogłębienie bieżnika opony samochodu ciężarowego do 315/80x22,5 55,00 

2 Wyważenie koła samochodu ciężarowego - aluminium 65,00 

3 Naprawa koła wózka widłowego 50,00 

4 Wymiana kpl. opon samochodu osobowego 55,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Usługi myjni samochodowej 
• Czynne od godziny 06:00-14:00. 
• Kontakt:  tel. 48 3855240, kom. 533325794. 
• Mail: naprawy@mpk.radom.pl 

 
 



Cennik opłat za usługi mycia pojazdów 

  Wyszczególnienie 
 Mycie  

[zł brutto] 

D
o 

3,
5 

T 

Samochody osobowe 18,00 zł 

Samochody osobowe (myte przez właścicieli – 
pracowników MPK) 10,00 zł 

Samochody dostawcze do 3,5T i mikrobusy 40,00 zł 

Po
ni

że
j  

 7
,5

 T
 

Samochody ciężarowe z plandeką  115,00 zł 

Samochody ciężarowe bez plandeki  80,00 zł 

Samochody ciężarowe (typ wywrotka ) 100,00 zł 

Po
w

yż
ej

  7
,5

 T
 

Samochody ciężarowe z przyczepą  150,00 zł 

Samochody ciężarowe specjalistyczne typu 
śmieciarka, zamiatarka itp. 180,00 zł 

Samochody ciężarowe z plandeką TIR z myciem 
podwozia 150,00 zł 

Samochody ciężarowe bez plandeki TIR 115,00 zł 

Samochody ciężarowe z naczepą (typ wywrotka) 150,00 zł 

Samochody ciężarowe z naczepą typu cysterna 150,00 zł 

IN
N

E 

Autobusy (mycie myjką mechaniczną) 80,00 zł 

Ciągnik siodłowy (bez mycia siodła) 80,00 zł 

Naczepa z plandeką 115,00 zł 

Naczepa bez plandeki 80,00 zł 

UWAGA! Pozycje nieujęte w cenniku oraz operacje nietypowe należy rozliczyć wg 
kalkulacji wynikowej rzeczywiście zużytego czasu pracy mechaników. Stawka 
roboczogodziny na rzecz klientów zewnętrznych – 81,30 netto (100zł brutto). 
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