CENNIK USŁUG POMOCY DROGOWEJ
Dane firmy:
MTT DANIEL
BEREZOWSKI
Przychowa 40
59-330 Ścinawa
NIP 692-020-54-42

Kontakt:

tel. +48 508 005 588
office@mtt-berezowski.pl
www.mtt-berezowski.pl

Zakres usług:
• pomoc drogowa 24H
• holowanie, wyciąganie
pojazdów ciężarowych
specjalistycznym
ciężkim sprzętem
• kompleksowa obsługa
zdarzeń drogowych
• serwis wyjazdowy
• konsultacje i zdalne
doradztwo serwisowe
• usługi warsztatowe

POJAZDY POWYŻEJ 7,5T DMC
NAZWA USŁUGI
Dojazd holownika w promieniu 0-50 km od bazy w zależności od warunków pogodowych

1200-1400

Powrót holownika w promieniu 0-50 km od bazy w zależności od warunków pogodowych

1200-1400

Użycie holownika 4-osie licząc od wyjazdu z bazy do momentu powrotu (za każdą
rozpoczętą godz. z góry) w zależności od warunków pogodowych

1200-1400

Użycie holownika 3-osie licząc od wyjazdu z bazy do momentu powrotu (za każdą
rozpoczętą godz. z góry) w zależności od warunków pogodowych

1200-1400

Wyjazd holownika typu HDS z bazy 0-50 km w zależności od warunków pogodowych

700-800

Powrót holownika typu HDS z bazy 0-50 km w zależności od warunków pogodowych

700-800

Użycie holownika typu HDS licząc od wyjazdu z bazy do momentu powrotu (za każdą
rozpoczętą godz. z góry) w zależności od warunków pogodowych

500-700

Dojazd i powrót holownika (4 osie) za km powyżej 50 km od bazy

14

Dojazd i powrót holownika (3 osie) za km powyżej 50 km od bazy

14

Holowanie pojazdu solo pusty (za km)

16

Holowanie pojazdu solo pusty za tył (za km)

17

Holowanie pojazdu solo pełny (za km)

18

Holowanie pojazdu solo pełny za tył (za km)

20

Holowanie zestawu C+N pusty (za km)

20

Holowanie zestawu C+N pełny (za km)

25

Holowanie zestawu solo + przyczepa pusta (za km)

20

Holowanie zestawu solo + przyczepa pełna (za km)

25

Holowanie zestawu solo + przyczepa tandem niski pusta (za km)

25

Holowanie zestawu solo + przyczepa tandem niski pełna (za km)

30

Parkowanie (za każdą rozpoczętą dobę)

100

Przeładunek towaru w zależności od rodzaju (za tonę)

• strzeżony parking
• pojazdy zastępcze i
części zamienne do
pojazdów ciężarowych
• międzynarodowy
specjalistyczny transport
niskopodwoziowy
• pilotaże transportu

CENA PLN
NETTO

Prace związane z rozczepieniem zespołu pojazdów
Podczepianie i rozczepienie pojazdu, przygotowanie do holowania (za szt)

100-400
600
300-600

Odkręcenie wału

300

Odblokowanie hamulców

300

Prace związane z wyciągnięciem pojazdu z poza jezdni

500-1800

CENNIK USŁUG POMOCY DROGOWEJ

Dane firmy:
POJAZDY DO 3,5T DMC / OSOBOWE
MTT DANIEL
BEREZOWSKI
Przychowa 40
59-330 Ścinawa
NIP 692-020-54-42

Kontakt:

tel. +48 508 005 588
office@mtt-berezowski.pl
www.mtt-berezowski.pl

NAZWA USŁUGI

CENA PLN
NETTO

Dojazd, holowanie i powrót pojazdu wraz z załadunkiem i rozładunkiem do 25km od bazy

900

Dojazd, holowanie i powrót pojazdu powyżej 25km (za każdy kolejny km)

8

Parkowanie (za każdą rozpoczętą dobę)

50

Dowóz paliwa w promieniu 50km + koszt paliwa

500

Wymiana koła wraz z dojazdem w promieniu 50km

700

Czynności zmechanizowanego załadunku i rozładunku powyżej 25km od bazy (ryczałt)

450

Opłata za postój z przyczyn niezależnych od przewoźnika (z wyłączeniem czynności
związanych z przygotowaniem do transportu, załadunkiem oraz przekazaniem pojazdu na
parking)

200

Wyciągnięcie pojazdu z rowu na jezdnię, postawienie na koła

800

1 cykl pracy (złożenie i rozłożenie HDS) do maksymalnie 1 godz.

POJAZDY DO 7,5T DMC / BUSY, DOSTAWCZE
(DO 5M DŁUGOŚCI)

Zakres usług:
• pomoc drogowa 24H
• holowanie, wyciąganie
pojazdów ciężarowych
specjalistycznym
ciężkim sprzętem

400-600

NAZWA USŁUGI

CENA PLN
NETTO

Dojazd, holowanie i powrót pojazdu wraz z załadunkiem i rozładunkiem do 25km od bazy

900

Dojazd, holowanie i powrót pojazdu powyżej 25km (za każdy kolejny km)

8

Parkowanie (za każdą rozpoczętą dobę)

50

• kompleksowa obsługa
zdarzeń drogowych

Dowóz paliwa w promieniu 50km + koszt paliwa

500

Wymiana koła wraz z dojazdem w promieniu 50km

700

• serwis wyjazdowy

Czynności zmechanizowanego załadunku i rozładunku powyżej 25km od bazy (ryczałt)

450

• konsultacje i zdalne
doradztwo serwisowe

Opłata za postój z przyczyn niezależnych od przewoźnika (z wyłączeniem czynności
związanych z przygotowaniem do transportu, załadunkiem oraz przekazaniem pojazdu na
parking)

200

• usługi warsztatowe

Wyciągnięcie pojazdu z rowu na jezdnię, postawienie na koła

800

• strzeżony parking

1 cykl pracy (złożenie i rozłożenie HDS) do maksymalnie 1 godz.

POJAZDY DO 7,5T DMC / BUSY, DOSTAWCZE
(POWYŻEJ 5M DŁUGOŚCI)

• pojazdy zastępcze i
części zamienne do
pojazdów ciężarowych
• międzynarodowy
specjalistyczny transport
niskopodwoziowy
• pilotaże transportu

400-600

NAZWA USŁUGI

CENA PLN
NETTO

Użycie holownika licząc od wyjazdu z bazy do momentu powrotu (za każdą rozpoczętą godz.),
w tym odblokowanie hamulców, odkręcenie wału, podczepienie i rozczepienie pojazdu

600

Dojazd i powrót (za km)

8

Holowanie pojazdu (za km)

10

Holowanie pojazdu z przyczepą (za km)

14

Parkowanie (za każdą rozpoczętą dobę)

100

Demontaż wału, odblokowanie hamulców, załadunek/rozładunek oraz inne czynności związane
z holowaniem w kwocie tak jak w pojazdach powyżej 7,5 T DMC

CENNIK USŁUG POMOCY DROGOWEJ

Dane firmy:
MTT DANIEL
BEREZOWSKI
Przychowa 40
59-330 Ścinawa
NIP 692-020-54-42

Kontakt:

tel. +48 508 005 588
office@mtt-berezowski.pl
www.mtt-berezowski.pl

Zakres usług:
• pomoc drogowa 24H
• holowanie, wyciąganie
pojazdów ciężarowych
specjalistycznym
ciężkim sprzętem
• kompleksowa obsługa
zdarzeń drogowych
• serwis wyjazdowy
• konsultacje i zdalne
doradztwo serwisowe
• usługi warsztatowe
• strzeżony parking
• pojazdy zastępcze i
części zamienne do
pojazdów ciężarowych
• międzynarodowy
specjalistyczny transport
niskopodwoziowy
• pilotaże transportu

AUTOBUSY / POJAZDY KOMUNALNE

NAZWA USŁUGI

CENA PLN
NETTO

Dojazd holownika w promieniu 0-50 km od bazy

1200-1400

Powrót holownika w promieniu 0-50 km od bazy

1200-1400

Użycie holownika 4-osie licząc od wyjazdu z bazy do momentu powrotu (za każdą rozpoczętą
godz. z góry) w zależności od warunków pogodowych

1200

Użycie holownika 3-osie licząc od wyjazdu z bazy do momentu powrotu (za każdą
rozpoczętą godz. z góry) w zależności od warunków pogodowych

1200

Dojazd i powrót holownika (4 osie) za km powyżej 50 km od bazy

14

Dojazd i powrót holownika (3 osie) za km powyżej 50 km od bazy

14

Holowanie dwuosiowego pojazdu (za km)

20

Holowanie trzyosiowego pojazdu (za km)

20

Holowanie dwuosiowego pojazdu za tył (za km)

25

Holowanie trzyosiowego za tył pojazdu (za km)

30

Parkowanie (za każdą rozpoczętą dobę)

100

Podczepienie i rozczepienie pojazdu, przygotowanie do holowania

600

Odblokowanie hamulców

500

PRACA DODATKOWEGO SPRZĘTU

NAZWA USŁUGI
Użycie zestawu niskopodwoziowego za każdą rozpoczętą godzinę (w zależności od rodzaju
naczepy)

CENA PLN
NETTO
300-500

Dojazd i powrót zestawu niskopodwoziowego (w zależności od rodzaju naczepy) za km

5-7

Transport zestawem niskopodwoziowym (w zależności od rodzaju naczepy) za km

7-9

Użycie pojazdu zabezpieczającego (rbh)

250

Dojazd i powrót pojazdu zabezpieczającego za km
Użycie dodatkowego sprzętu (ładowarka, widlak, koparka) z operatorem za każdą rozpoczętą
godzinę (rbh)
Transport dodatkowego sprzętu (ładowarka, widlak, koparka) za km

6
600
7

Załadunek/rozładunek dodatkowego sprzętu (sztuka)

400

Użycie mobilnego serwisu opon (rbh)

400

Dojazd i powrót mobilnego serwisu opon w promieniu 100km od bazy

800

Użycie pojazdu technicznego (rbh)

400

Dojazd i powrót pojazdu technicznego za km

6

Sprzątanie miejsca zdarzenia (rbh)

250

Materiały wchłaniające substancje olejopochodne za 1kg

60

Przewóz osób za każdy przejechany km

6

CENNIK USŁUG POMOCY DROGOWEJ

PERSONEL

Dane firmy:
MTT DANIEL
BEREZOWSKI
Przychowa 40
59-330 Ścinawa
NIP 692-020-54-42

Kontakt:

tel. +48 508 005 588
office@mtt-berezowski.pl
www.mtt-berezowski.pl

NAZWA USŁUGI

CENA PLN
NETTO

Kierujący pracami przy zdarzeniu drogowym od wyjazdu z bazy do chwili powrotu (rbh)

300

Specjalista holownika od wyjazdu z bazy do chwili powrotu (rbh)

300

Mechanik samochodowy od wyjazdu z bazy do chwili powrotu (rbh)

250

Pomocnik od wyjazdu z bazy do chwili powrotu (rbh)

200

Praca osób przy przeładunku (rbh/osobę)

250

DODATKI GODZINOWE
Za pracę w soboty, niedzielę i święta 0:00 - 24:00 +100% ceny
Za pracę w godzinach wieczornych 18:00 - 22:00 +25% ceny
Za pracę w godzinach nocnych 22:00 - 6:00 +50% ceny
Za pracę przy obsłudze zdarzenia z zagrożeniem wybuchu (ADR) +100% ceny

Zakres usług:
• pomoc drogowa 24H
• wyciąganie i holowanie
pojazdów ciężarowych
specjalistycznym
ciężkim sprzętem
• kompleksowa obsługa
zdarzeń drogowych
• serwis wyjazdowy
• konsultacje i zdalne
doradztwo serwisowe
• usługi warsztatowe
• strzeżony parking
• pojazdy zastępcze i
części zamienne do
pojazdów ciężarowych
• międzynarodowy
specjalistyczny transport
niskopodwoziowy
• pilotaże transportu

W indywidualnych i losowych sytuacjach nie ujętych w wyżej wymienionym cenniku
dopuszcza się możliwość ustalenia oddzielnych stawek.
Podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

