
Cennik usług w warsztacie samochodowym 

Sekcji Transportu SPZOZ w Sanoku 

obowiązujący  od 1.02.2023 r. 
 

 
LP Rodzaj usługi Cena brutto z Vat 23% 

 ELEKTROMECHANIKA 

1 Wymiana świec zapłonowych (1 szt.) 12,00 zł 

2 Wymiana świec żarowych (1 szt.) 23,00 zł 

3 Wymiana rozrusznika 58,00 zł 

4 Naprawa rozrusznika z demontażem 115,00 zł 

5 Wymiana alternatora 58,00 zł 

6 Naprawa alternatora z demontażem 115,00 zł 

7 Wymiana przewodów zapłonowych 36,00 zł 

8 Wymiana akumulatora 20,00 zł 

9 Wymiana żarówki 12,00 zł 

10 Montaż radia samochodowego 72,00 zł 
 MECHANIKA SAMOCHODOWA - Układ hamulcowy 

11 Wymiana klocków hamulcowych - przód 80,00 zł 

12 Wymiana klocków hamulcowych - tył 110,00 zł 

13 Wymiana szczęk hamulcowych (jedno koło) 60,00 zł 

14 Wymiana tarcz hamulcowych (jedno koło) 72,00 zł 

15 Zacisk hamulcowy przód - wymiana (1 szt.) 90,00 zł 

16 Zacisk hamulcowy tył - wymiana (1 szt.) 100,00 zł 

17 Bęben hamulcowy - wymiana (1 szt.) 72,00 zł 

18 Wymiana cylinderka hamulca 60,00 zł 

19 Czujnik ABS - wymiana 50,00 zł 

20 Korektor hamulcowy - wymiana (1 sztuka) 45,00 zł 

21 Pompa hamulcowa - wymiana 85,00 zł 

22 Pompa podciśnieniowego wspomagania - wymiana 90,00 zł 

23 Przewód hamulcowy metalowy - wymiana 110,00 zł 

24 Przewód hamulcowy elastyczny - wymiana 40,00 zł 

25 Linka hamulca ręcznego - wymiana 50,00 zł 

26 Hamulec ręczny - regulacja 18,00 zł 

27 Wymiana płynu hamulcowego 50,00 zł 

28 
Rozruszanie - czyszczenie tłoczków hamulcowych za 
jedna stronę 

18,00 zł 

29 
Rozruszanie - czyszczenie zacisków hamulcowych za 
jedną stronę 

18,00 zł 

 MECHANIKA SAMOCHODOWA - Zawieszenie, układ kierowniczy 

30 Tulejki stabilizatora przedniego - wymiana 65,00 zł 

31 Tulejki stabilizatora tylnego - wymiana 65,00 zł 

32 Łącznik stabilizatora przedniego - wymiana 36,00 zł 

33 Łącznik stabilizatora tylnego - wymiana 36,00 zł 

34 Wymiana wahacza - przód 100,00 zł 

35 Tuleja główna wahacza tylnego - wymiana 170,00 zł 

36 Sworzeń wahacza nitowany lub wciskany – wymiana 
 (1 sztuka) 

115,00 zł 

37 Sworzeń wahacza przykręcany – wymiana (1 sztuka) 60,00 zł 

38 Wymiana drążka kierowniczego - za jedna stronę 80,00 zł 

39 Wymiana końcówki drążka kierowniczego (1 sztuka) 60,00 zł 



40 Przekładnia kierownicza mechaniczna - wymiana 115,00 zł 

41 Przekładnia kierownicza wspomaganie - wymiana 190,00 zł 

42 Osłona przekładni kierowniczej - wymiana 65,00 zł 

43 Amortyzator przód - wymiana (sztuka) 115,00 zł 

44 Amortyzator tył - wymiana (sztuka) 100,00 zł 

45 Sprężyna zawieszenia przód - wymiana (sztuka) 80,00 zł 

46 Sprężyna zawieszenia tył - wymiana (sztuka) 75,00 zł 

47 Łożysko koła przód - wymiana (1 sztuka) 100,00 zł 

48 Łożysko koła tył - wymiana (1 sztuka) 90,00 zł 
 MECHANIKA SAMOCHODOWA - Układ napędowy, silnik 

49 Wymiana paska klinowego 45,00 zł 

50 Regulacja naciągu paska klinowego (1 sztuka) 30,00 zł 

51 Wymiana paska rozrządu 180,00 zł 

52 
Wymiana rozrządu (zależnie od typu silnika) 180-500 zł 

(ustala mechanik) 

53 Regulowanie zaworów 145,00 zł 

54 Wymiana sprzęgła 360,00 zł 

55 Wymiana pompy paliwa 100,00 zł 

56 Wymiana termostatu 85,00 zł 

57 Wymiana pompy wody 130,00 zł 

58 
Wymiana uszczelki pod głowicą (zależnie od typu 
silnika) 

150-970 zł 
(ustala mechanik) 

59 Wymiana uszczelki miski oleju 100,00 zł 

 MECHANIKA SAMOCHODOWA - Tłumiki, układ wydechowy 

60 Wymiana tłumika końcowego 50,00 zł 

61 Wymiana tłumika środkowego 65,00 zł 

62 Wymiana sondy lambda 50,00 zł 

 MECHANIKA SAMOCHODOWA - Filtry, olej i płyny 

63 Wymiana filtra powietrza 30,00 zł 

64 Wymiana filtra kabinowego  45,00 zł 

65 Wymiana filtra paliwa  50,00 zł 

66 Wymiana oleju silnikowego i filtra oleju 60,00 zł 

67 Wymiana oleju w skrzyni biegów  65,00 zł 

68 Wymiana płynu w chłodnicy  60,00 zł 

69 Wymiana płynu hamulcowego  65,00 zł 

 WULKANIZACJA 

70 Naprawa i łatanie uszkodzonej opony 36,00 zł 

71 Uszczelnianie opony  (1 sztuka) 24,00 zł 

72 Przekładanie opon - felgi aluminiowe (1sztuka) 24,00 zł 

73 Przekładanie opon - felgi stalowe (1sztuka) 18,00 zł 

 USŁUGI NIEWYMIENIONE 

74 Roboczogodzina mechanika (minimum 1 godzina) 175,00 zł 

 
 

Powyższe ceny są cenami brutto i obejmują tylko koszty robocizny bez części. SPZOZ  

w Sanoku nie odpowiada za jakość i stan techniczny części dostarczonych przez Klienta. 

Pracownicy SPZOZ w Sanoku otrzymują od powyższych cen rabat w wysokości 10%. 


