
 
Dane firmy: 

 

PHU JAN WENGRZYN 

Jaroszówka 58 

59-225 Chojnów 

NIP: 694-100-10-35 

NIP EU: PL6941001035 

 

Baza Sprzętowa: 

 

PHU JAN WENGRZYN 

Jadwisin 24 

59-516 Zagrodno 

67 - my km autostrady A 4 

zjazd Jadwisin - Witkówek 

 

Kontakt: 

 

tel: + 48 76 877 44 44  

fax: + 48 76 877 44 44  

kom: +48 600 812 813 

pomocdrogowa@wengrzyn.com 

www.wengrzyn.com 

 

Bezpośredni importer oferuje: 

 

 maszyny budowlane 

 osprzęt do maszyn  

 części zamienne 

 samochody ciężarowe 

 pojazdy specjalistyczne 

 naczepy, przyczepy 

 

Autoryzowany przedstawiciel: 

 

         

 

 

          

 

              

 

 

Ponadto oferujemy: 

 

 międzynarodowy 

specjalistyczny transport 

niskopodwoziowy i 

kontenerowy 

 spedycja międzynarodowa 

 pilotaże 

 zezwolenia 

 pomoc drogowa 24 h 

 usługi warsztatowe 

 usługi asenizacyjne i wuko 

 całodobowy parking 

strzeżony 

 całodobowa restauracja 

Milenium 

 leasing / kredyt 

 

 
  

 

 
 

 

 
POJAZDY DO 3,5 

OSOBOWE 

 

 
 

 

   

 
             BUSY, DOSTAWCZE 

            ( DO 5M DŁUGOŚCI ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RODZAJ USŁUGI 
CENA  ZŁ 

brutto (netto) 

 
Holowanie, dojazd, powrót pojazdu do 25 km  wraz z załadunkiem i 
rozładunkiem (ryczałt) 615,00 (500.00) 

Holowanie, dojazd i powrót powyżej 25 km (za każdy kolejny km) 4.92 (4.0) 

Parkowanie (za każdą rozpoczętą dobę) 61.50 (50) 

Dowóz paliwa w promieniu 15 km+ koszt paliwa 307.50 (250) 

Wymiana koła wraz z dojazdem w promieniu 15 km 307.50 (250) 

Wyciągnięcie z rowu, postawienie na koła  369.00  (300) 

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

246.00 (200) 

1 cykl pracy (złożenie i rozłożenie hds) do maks. 1h 369.00 (300) 

RODZAJ USŁUGI 
CENA  ZŁ 

brutto (netto) 

 
Holowanie, dojazd, powrót pojazdu do 25 km  wraz z załadunkiem i 
rozładunkiem (ryczałt) 738,00 (600) 

Holowanie, dojazd i powrót powyżej 25 km (za każdy kolejny km) 6.15 (5.0) 

Parkowanie (za każdą rozpoczętą dobę) 61.50 (50) 

Dowóz paliwa w promieniu 15 km+ koszt paliwa 307.50 (250) 

Wymiana koła wraz z dojazdem w promieniu 15 km 307.50 (250) 
Czynności zmechanizowanego załadunku i rozładunku powyżej 25 km od bazy 
(ryczałt) 246.00 (200) 
Opłata za postój z przyczyn niezależnych od przewoźnika  
(z wyłączeniem czynności związanych z przygotowaniem do transportu, 
załadunkiem oraz przekazaniem pojazdu na parking) 

246.00 (200) 

Wyciągnięcie z rowu, postawienie na koła 492.00(400) 

1 cykl pracy (złożenie i rozłożenie hds) do maks. 1h 369.00 (300.00) 

mailto:pomocdrogowa@wengrzyn.com
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http://www.rzetelnafirma.pl/JLY7TSNK/1


 
Dane firmy: 

 

PHU JAN WENGRZYN 

Jaroszówka 58 

59-225 Chojnów 

NIP: 694-100-10-35 

NIP EU: PL6941001035 

 

Baza Sprzętowa: 

 

PHU JAN WENGRZYN 

Jadwisin 24 

59-516 Zagrodno 

67 - my km autostrady A 4 

zjazd Jadwisin - Witkówek 

 

Kontakt: 

 

tel: + 48 76 877 44 44  

fax: + 48 76 877 44 44  

kom: +48 600 812 813 

pomocdrogowa@wengrzyn.com 

www.wengrzyn.com 

 

Bezpośredni importer oferuje: 

 

 maszyny budowlane 

 osprzęt do maszyn  

 części zamienne 

 samochody ciężarowe 

 pojazdy specjalistyczne 

 naczepy, przyczepy 

 

Autoryzowany przedstawiciel: 

 

         

 

 

          

 

              

 

 

Ponadto oferujemy: 

 

 międzynarodowy 

specjalistyczny transport 

niskopodwoziowy i 

kontenerowy 

 spedycja międzynarodowa 

 pilotaże 

 zezwolenia 

 pomoc drogowa 24 h 

 usługi warsztatowe 

 usługi asenizacyjne i wuko 

 całodobowy parking 

strzeżony 

 całodobowa restauracja 

Milenium 

 leasing / kredyt 

 

 
  

 

 
                           

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

 
 

                                                       

                               POJAZDY POWYŻEJ 7,5 T DMC 

  

RODZAJ USŁUGI 
CENA  ZŁ 

        NETTO 

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

         1150,00 

Użycie holownika3-osie licząc od wyjazdu z bazy do momentu powrotu ( za 
każdą rozpoczętą godzinę z góry ) 

        1000,00 

Dojazd i powrót holownika 4osie (za km)          12,00 

Dojazd+powrót holownika 3osie ( za km )          10,00 

Holowanie pojazdu solo pusty (za km)          14,00 

Holowanie pojazdu solo pusty za tył  (za km)          16,00 

Holowanie pojazdu solo pełny (za km)          18,00 

Holowanie pojazdu solo pełny za tył (za km)          20,00 

Holowanie zestawu C+ N pusty (za km)          20,00 

Holowanie zestawu C+ N pełny (za km)          25,00 

Holowanie zestawu solo + przyczepa pusta (za km)          20,00 

Holowanie zestawu solo+ przyczepa pełna (za km)          25,00 

Holowanie zestawu solo + przyczepa tandem niski pusta (za km)          25,00 

Holowanie zestawu solo + przyczepa tandem niski pełna (za km)          30,00 

Parkowanie(za każdą rozpoczętą dobę)        100,00 

Przeładunek towaru w zależności od rodzaju (za tonę) 100-400,00 

Prace związane z rozczepieniem zespołu pojazdów         600,00 

Podczepienie i rozczepienie  pojazdu przygotowanie do holowania za szt  300-600,00  

Odkręcenie wału        300,00 

Odblokowanie hamulców        300,00  

Prace związane z wyciągnięciem pojazdu z poza jezdni  500-1800zł 

 

 
 

 

 

 

 

RODZAJ USŁUGI 
CENA  ZŁ 

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)   

         600,00 

Dojazd i powrót (za km)             6,00 

Holowanie pojazdu (za km)             8,00 

 
Holowanie pojazdu z przyczepą (za km) 

          12,00 

Parkowanie(za każdą rozpoczętą dobę)           40,00 
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Dane firmy: 

 

PHU JAN WENGRZYN 

Jaroszówka 58 

59-225 Chojnów 

NIP: 694-100-10-35 

NIP EU: PL6941001035 

 

Baza Sprzętowa: 

 

PHU JAN WENGRZYN 

Jadwisin 24 

59-516 Zagrodno 

67 - my km autostrady A 4 

zjazd Jadwisin - Witkówek 

 

Kontakt: 

 

tel: + 48 76 877 44 44  

fax: + 48 76 877 44 44  

kom: +48 600 812 813 

pomocdrogowa@wengrzyn.com 

www.wengrzyn.com 

 

Bezpośredni importer oferuje: 

 

 maszyny budowlane 

 osprzęt do maszyn  

 części zamienne 

 samochody ciężarowe 

 pojazdy specjalistyczne 

 naczepy, przyczepy 

 

Autoryzowany przedstawiciel: 

 

         

 

 

          

 

              

 

 

Ponadto oferujemy: 

 

 międzynarodowy 

specjalistyczny transport 

niskopodwoziowy i 

kontenerowy 

 spedycja międzynarodowa 

 pilotaże 

 zezwolenia 

 pomoc drogowa 24 h 

 usługi warsztatowe 

 usługi asenizacyjne i wuko 

 całodobowy parking 

strzeżony 

 całodobowa restauracja 

Milenium 

 leasing / kredyt 

 

 
  

 
          

                          

 

 

 

 
                                                       AUTOBUSY 

 

RODZAJ USŁUGI 
CENA  ZŁ 

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

          1150,00 

Użycie holownika3-osie licząc od wyjazdu z bazy do momentu powrotu ( za 
każdą rozpoczętą godzinę z góry ) 

           1000,00 

Dojazd i powrót holownik 4osie ( za km )             12,00 

Dojazd i powrót holownik 3osie ( za km )             10,00 

Holowanie dwuosiowego (za km)             20,00 

Holowanie trzyosiowego (za km)             25,00 

Holowanie dwuosiowego za tył (za km)              25,00 

Holowanie trzyosiowego za tył (za km)             30,00 

Parkowanie(za każdą rozpoczętą dobę)           100,00 

Podczepienie i rozczepienie  pojazdu przygotowanie do holowania           600,00  

Odkręcenie wału           600,00 

Odblokowanie hamulców           300,00 

                                          
 

 

 

 

                                                                              

PRACA DODATKOWEGO SPRZĘTU 

    

RODZAJ USŁUGI 
CENA  ZŁ 

NETTO 
 

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

     200,00- 450,00 

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

     4,00-6,00 

Transport zestawem niskopodwoziowym ( w zależności od rodzaju naczepy )       6,00-8,00 

Użycie pojazdu zabezpieczającego ( rbh)           150,00 

Dojazd i powrót pojazdu zabezpieczającego (za km)               3,00 

Użycie dodatkowego sprzętu ( ładowarka, widlak , koparka ) z operatorem za 
każdą rozpoczętą godzinę ( rbh ) 

          300,00 

Transport dodatkowego sprzętu ( ładowarka, widlak, koparka )              5,00 

Załadunek / rozładunek dodatkowego sprzętu ( sztuka )          200,00 

Użycie mobilnego serwisu opon ( przyczepa techniczna ) w promieniu 15km 
ryczałt 

         500,00 

Dojazd+powrót mobilnego serwisu powyżej 15km              5,00 

Użycie pojazdu technicznego ( za rbh )          300,00 

Dojazd+powrót pojazdu technicznego              5,00 

Sprzątanie miejsca zdarzenia (za rbh)           100,00 

Materiały wchłaniające substancje olejo-pochodne za 1kg              30,00 

Przewóz osób  za każdy przejechany km               3,00 
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Dane firmy: 

 

PHU JAN WENGRZYN 

Jaroszówka 58 

59-225 Chojnów 

NIP: 694-100-10-35 

NIP EU: PL6941001035 

 

Baza Sprzętowa: 

 

PHU JAN WENGRZYN 

Jadwisin 24 

59-516 Zagrodno 

67 - my km autostrady A 4 

zjazd Jadwisin - Witkówek 

 

Kontakt: 

 

tel: + 48 76 877 44 44  

fax: + 48 76 877 44 44  

kom: +48 600 812 813 

pomocdrogowa@wengrzyn.com 

www.wengrzyn.com 

 

Bezpośredni importer oferuje: 

 

 maszyny budowlane 

 osprzęt do maszyn  

 części zamienne 

 samochody ciężarowe 

 pojazdy specjalistyczne 

 naczepy, przyczepy 

 

Autoryzowany przedstawiciel: 

 

         

 

 

          

 

              

 

 

Ponadto oferujemy: 

 

 międzynarodowy 

specjalistyczny transport 

niskopodwoziowy i 

kontenerowy 

 spedycja międzynarodowa 

 pilotaże 

 zezwolenia 

 pomoc drogowa 24 h 

 usługi warsztatowe 

 usługi asenizacyjne i wuko 

 całodobowy parking 

strzeżony 

 całodobowa restauracja 

Milenium 

 leasing / kredyt 

 

      
  

 

 
 

 

 
PERSONEL 

    

RODZAJ USŁUGI 
CENA  ZŁ 

NETTO 
 

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

         300,00 

Specjalista holownika od wyjazdu z bazy do chwili powrotu ( rbh )          200,00 

Mechanik samochodowy od wyjazdu z bazy do chwili powrotu ( rbh )          150,00 

Pomocnik od wyjazdu z bazy do chwili powrotu ( rbh )          100 ,00 

Praca osób przy przeładunku ( rbh/osobę )           100,00 

       

 
DODATKI GODZINOWE 

 
Za pracę sobota niedziele, święta i godzinach nocnych 0.00-24.00    + 100% ceny 

Za pracę w godzinach wieczornych 18.00-22.00   + 25% ceny 
                    Za pracę w godzinach wieczornych 22.00-06.00   +50% ceny 
Za pracę przy obsłudze zdarzenia z zagrożeniem wybuchu (ADR)  100%ceny 

 
W indywidualnych i losowych sytuacjach nie ujętych w  wyżej wymienionym 

cenniku dopuszcza się możliwość ustalenia oddzielnych stawek. 
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