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Cennik usług MARITIM   sezon  2015 / 2016                                          Ceny w euro  
 
Parking łodzi zima 01.10.-30.04 w  Hali                        (szer.+0,50 m bezpieczna odległość x dł.)za m² /sezon( min.cena 600€ )            25,00 
Parking łodzi zima 01.10.-30.04 na powietrzu               (szer.+0,50 m bezpieczna odległość x dł.)za m² /sezon( min.cena 400 €  )                  16,00 
Parking łodzi zima 01.10.-30.04 w Hali (prace przy łodzi)    (szer.+ 2,0 m bezpieczna odległość x dł.+ 2,0)za m² /sezon                                     33,00 
Parking łodzi lato   01.05.-30.09 w Hali                         (szer.+0,50 m bezpieczna odległość x dł.)za m² /miesiac (min.cena 125€ )                  5,00 
Parking łodzi lato   01.05.-30.09 na powietrzu               (szer.+0,50 m bezpieczna odległość x dł.)za m² /miesiac (min.cena 75 €)                     3,00 
Parking w Hali( prace przy łodzi) / Tydzien                   (Transport na miejsce parkingowe w cenie)                                          125,00 
Parking w Hali( prace przy łodzi)/ Miesiac                     (Transport na miejsce parkingowe w cenie)                                         450,00 
 
Dźwig do 4 ton                                                                 (Dźwig + kierowca)                                                                      60,00 
Dźwig od 4 do 8 ton                                                         (Dźwig + kierowca)                                                                                                  80,00 
Dźwig powyzej 8 ton                                                                                                                 cena do ustalenia 
Użycie dźwigu przy stojącym takielunku                        (dodatkowo)                                                                                          25,00 
Użycie dźwigu do podniesienia                                       (do 8 ton / godz.)                                                                                           80,00 
 
Ułożenie masztu przy pomocy pracowników Firmy / godz.                                                                                               65,00 
 
Użycie miejsca myjni (w cenie woda i prąd ) / dziennie                                                                                                     25,00 
Mycie dolnej części łodzi przez Firmę (za metr dl.)                                                                                                             5,00 
 
Wspornik do 8 ton / sezon                                                                                                                                                   85,00 
Wspornik powyzej 8 ton /sezon                                                                                                                                         135,00  
Usztywnienie                                                                                                                              cena do ustalenia Transport 
wewnętrzny / godz.                                                                                                                                                              50,00 
Postój na wsporniku / dziennie                                                                                                                                            10,00 
 
Przechowywanie masztu w Hali /od metra                                                                                                                            7,00 
 
Box na przechowywanie rzeczy ,                                                                                                                                       100,00 
 
Przechowywanie silnikagodz.                                                                                                                                              50,00 
Przechowywanie i konserwacja akumulatora /od szt.                                                                                                          35,00 
Przechowywanie i konserwacja butli gazowej /od szt.                                                                                                         30,00 
Malowanie farbą ochronną dolnej części łodzi /godz                 (koszt materialu wg cennika)                                           42,00 
Folia ochronna na zimę /godz.                                                   (koszt materialu wg cennika)                                            42,00 
Polerowanie pomostu i nadbudowy / godz.                                (koszt materialu wg cennika)                                           42,00              
 
Prace pomocnicze, inne operacje /za godz.                                                                                                                          42,00 
Prace remontowe przy łodzi i takielunku /za godz.                                                                                                              50,00 
Prace elektroniczne i elektryczne / za godz.                                                                                                                         50,00 
Prace przy żaglu                                                                                                                           cena do ustalenia 
 
Utylizacja starego oleju /od litra                                                                                                                                            1,50 
Utylizacja filtra oleju / od szt.                                                                                                                                                2,50 
Utylizacja akumulatora, baterii / od kg              (tylko przy zakupie)                                                                                   1.00 
Utylizacja wody zęzowej / od litra                                                                                                                                         1,50 
Utylizacja odchodów                                                                                                                                                            25,00 
  
Parking Auto  – sezon                         na terenie Firmy                                                                                                        50,00 
Parking Auto  – sezon                         w Hali                                                                                                                       75,00   
Parking Auto  – tydzien                      na terenie Firmy                                                                                                        10,00 
Parking Auto  – tydzień                      w  Hali                                                                                                                       15,00 
 
Parking przyczepa  / sezon                  w Hali                                                                                                                       50,00 
Parking przyczepa  / tydzien               w Hali                                                                                                                       12,50 
 
Wszystkie ceny są cenami Brutto wraz z podatkiem Vat. Ceny wazne od 01.01.2015 
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