
 

SUGEROWANY CENNIK 
 

Ceny dotyczą większości popularnych aut, o standardowym układzie w pozostałych przypadkach ustalane są indywidualnie.                      
 

 

Układ hamulcowy 
Wymiana klocków hamulcowych (komplet) 150 zł 

Wymiana tarcz hamulcowych (jedna oś) + klocki 200 zł 

Wymiana zacisku hamulcowego 80 - 200 zł/szt. 

Wymiana szczęk hamulcowych ( 1 koło) 50 – 100 zł 

Wymiana szczęk hamulcowych (komplet.) 100 - 200 zł 

Wymiana pompy hamulcowej 100 - 300 zł 

Przewód hamulcowy elastyczny 50 - 100 zł 

Przewód hamulcowy metalowy - wymiana 50 - 300 zł 

Wymiana linki hamulca ręcznego 80 - 180 zł 

Hamulec ręczny regulacja 50 - 150 zł 

Wymiana płynu hamulcowego 30 - 80 zł 

Zawieszenie, układ kierowniczy 
Ustawienie geometrii kół 100 - 300 zł 

Wymiana łożyska koła 100 - 200 zł 

Wymiana końcówki drążka kierowniczego 35 - 100 zł 

Wymiana amortyzatora (jedna strona) 40 - 150 zł 

Wymiana łącznika stabilizatora 30 - 70 zł/szt. 

Wymiana tulejki stabilizatora 30 - 200 zł/szt. 

Wymiana wahacza 50 - 200 zł 

Wymiana sworznia wahacza 50 - 200 zł 

Wymiana drążka kierowniczego 80 - 100 zł/szt. 

Wymiana przekładni kierowniczej 250 - 500 zł 

Wymiana sprężyny zawieszenia 50 - 150 zł 

Filtry, oleje i płyny 
Wymiana filtra powietrza 10 - 30 zł 

Wymiana filtra kabinowego 15 - 60 zł 

Wymiana filtra paliwa 20 - 100 zł 

Wymiana oleju silnikowego i filtra oleju 60 - 100 zł 

Wymiana oleju w skrzyni biegów 25 - 300 zł 

Wymiana płynu w chłodnicy 50 - 150 zł 

Wulkanizacja 
Wyważanie kół 10 - 20 zł/szt. 

Geometria kół 120 zł 

Wulkanizacja (uszczelnianie, łatanie) opony 40 - 100 zł 

Przełożenie opon (komplet)/w busie 100 / 150 zł 

Sezonowe przechowywanie opon 60 zł 



Diagnostyka 
Przegląd ogólny auta 50 - 100 zł 

Diagnostyka komputerowa 60 - 150 zł 

Elektromechanika 
Naprawa alternatora, rozrusznika 100 - 300 zł 

Wymiana akumulatora 10 - 50 zł 

Wymiana alternatora, rozrusznika 30 - 200 zł 

Wymiana świec żarowych (warsztat nie bierze odpowiedzialności za urwane świece) 20 - 50 zł/szt. 

Wykręcenie urwanych świec 200 - 500 zł/szt. 

Wymiana przewodów zapłonowych 20 - 60 zł 

Wymiana świec zapłonowych 10 - 30 zł/szt. 

Układ napędowy, silnik 
Wymiana rozrządu (zależnie od typu silnika) 350 - 1000 zł 

Wymiana sprzęgła 500 - 800 zł 

Wymiana paska klinowego / PK 40 - 150 zł 

Wymiana uszczelki pod głowica 500 - 1500 zł 

Wymiana pompy paliwa 70 - 300 zł 

Wymiana termostatu 80 - 250 zł 

Wymiana pompy wody 200 - 1000 zł 

Wymiana uszczelki misy olejowej 80 - 250 zł 

Wymiana przegubu zew./wew. 600 - 200 zł/szt. 

Wymiana osłony przegubu 70 - 150 zł/szt. 

Regulacja zaworów 150 - 1000 zł 

Układ wydechowy, tłumik 
Wymiana sondy lambda 50 - 200 zł 

Wymiana tłumika (jeden element) 80 - 250 zł 

Nabicie klimatyzacji 120,00 zł + 35,00 zł /100g czynnika 
 

 


