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CENNIK USŁUG SERWISOWYCH 
 

 
 
1. CENNIK STAWEK ZA ROBOCIZNĘ NAPRAW.                                        Tabela stawek za dojazdy 
    Serwis pogwarancyjny oraz inne prace zlecane fakturowane wg ilości 
    przepracowanych roboczogodzin: 
    --  w dni robocze, w normalnych godzinach pracy,  
        od godzinach 8-18 -- 327,00 PLN/ rbg.  
    -- w dni robocze, poza wyżej wymienionymi godzinami pracy,  
    jak i w święta -- 654,00 PLN/rbg. 

   Czas oczekiwania Technika na udostępnienie maszyny i na inne czynności 
   związane z rozpoczęciem prac w lokalizacji klienta będzie rozliczany według 
   powyższych stawek.  
 
2. CENNIK STAWEK ZA DOJAZDY. 
   W TMHPL strefę dojazdu do usługi serwisowej przypisuje się na stałe do siedziby 
   klienta bazując na podstawie odległości pomiędzy klientem, a najbliżej położonym 
   punktem serwisowym tzn. miejscem zamieszkania lub stałego parkowania 
   serwisanta lub też siedzibą firmy. 
   Poniższy cennik stref opiera się o kwoty dojazdu wyznaczone na bazie 
   poniższych założeń: 

   o  do 30 km, opłata stała (ryczałt) -- 271 PLN . 
   o ponad 30 km, do 200 km włącznie -- 2,50 PLN za każdy km ponad 30 km 
   o ponad 200 km -- 1,30 PLN za każdy km ponad 200 km 
    
 
 
 
 
3. CENNIK STAWEK ZA ROBOCIZNĘ PRZEGLĄDÓW. 

 

 
 
Czasookresy stosować zgodnie z wymaganiami DTR 
*Pierwszy przegląd "po dotarciu" wykonywany w wózkach fabrycznie nowych.  
 



 

Toyota Material Handling Polska Sp. z o.o.  strona 2 z 2 
ul. Potockiego 1A • 96-313 Jaktorów • Polska • T.: +48 22 753 20 00 • F.: +48 22 753 20 01 
Infolinia: 801 366 900 • www.toyota-forklifts.pl • info@pl.toyota-industries.eu 
NIP: 522-10-06-096 • NIP UE: PL5221006096 • BDO 000021117 • Kapitał zakładowy: 437 500 zł 
Numer KRS: 0000046001 • Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi KRS Information classification: Internal 

 
 
W przypadku pozostałych modeli cena pierwszego przeglądu "po dotarciu" równa jest cenie pierwszego standardowego przeglądu. 
Dopuszcza się stosowanie powyższego cennika w przypadku rozliczania usług za wykonywanie przeglądów modeli z danego typoszeregu. 
Dopuszcza się możliwość niewielkich różnic (do 3 zł) pomiędzy ceną zafakturowaną, a podaną w powyższej tabeli. 
 
 
4. CENNIK USŁUG SPECJALNYCH. 
Usługi rozliczane poza zakresem przeglądów, bez uwzględnienia dodatkowych rabatów 

Pomiar rezystancji izolacji -- 225 PLN -- obejmuje wykonanie pomiaru, bez czynności przygotowawczych, 
Wyznaczenie resursu -- 441 PLN 
Wyznaczenie granicy żywotności poprzez ocenę stanu technicznego -- 928 PLN 
 
 
 
 
 
 
Cennik obowiązuje od: 01-01-2023 
Ceny nie zawierają podatku VAT 23% 
Cennik wersja: V1/2023  zatwierdzona dnia: 22.12.2022 

                                             
 
 
                                     ___________________________ 
                                                                   (podpis) 
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