
 

 

Cennik Działań Naprawczych oraz Nowych Elementów TLC RENTAL SP. Z O.O. 

(Cennik nr 04.2022) 

Wskazane w niniejszym Cenniku ceny jednostkowe dopuszczalnych działań naprawczych oraz nowych elementów będą stanowiły podstawę 

wyliczenia kosztów jakie Najemca, zgodnie z treścią zawartej Umowy Najmu zobowiązany będzie zapłacić Wynajmującemu, w związku z 

wystąpieniem braków i/lub uszkodzeń i/lub zanieczyszczeń Przedmiotu Najmu lub jego części, w trakcie trwania Umowy Najmu lub w związku 

z jej zakończeniem. 

Ceny jednostkowe działań naprawczych – koszty wymaganych działań naprawczych, mają zastosowanie w przypadku uszkodzenia lub 

zanieczyszczenia Przedmiotu Najmu lub jego części i obejmują koszty materiału, robocizny, mediów (energii, wody, środków czyszczących 

itp.) oraz inne koszty operacyjne. 

Ceny jednostkowe nowych elementów – koszty odtworzenia Przedmiotu Najmu lub jego części w przypadku braków i/lub uszkodzeń 

całkowitych, mają zastosowanie w przypadku zagubienia Przedmiotu Najmu lub jego części lub uszkodzenia Przedmiotu Najmu w stopniu 

uniemożliwiającym jego naprawę.  

Przedmiot Najmu lub jego elementy zabrudzone w trakcie eksploatacji: farbami, zaprawami betonowymi, tynkarskimi, etc. będą uznane za 
nienadające się do czyszczenia / naprawy. W takim przypadku podstawą do wyceny kosztu przywrócenia ich do stanu poprzedniego będzie 
odpowiednio cena jednostkowa nowego elementu / Przedmiotu Najmu. 
 
Wszystkie podane w niniejszej kalkulacji ceny są cenami netto wyrażonymi w złotych polskich, do których Wynajmujący  (TLC  Rental Spółka 
z o.o.)  doliczy podatek Vat zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

10. Cennik naprawczy – toalety przenośne 

10.1. Ceny jednostkowe elementów (w przypadku braków, uszkodzeń, zabrudzeń)  

10.1.1. Mobilna kabina toaletowa 1 szt. 3 612,57 zł 

10.1.2. Umywalka wewnętrzna 1 szt. 1 028,66 zł 

10.1.3. Zestaw dźwigowy (zawiesie) 1 szt. 1 040,91 zł 

10.1.4. Podajnik na rolki do papieru toaletowego 1 szt. 62,82 zł 

10.1.5. Dozownik do mydła/płynu antybakteryjnego 1 szt. 66,74 zł 

10.1.6. Panel boczny kabiny toaletowej 1 szt. 594,42 zł 

10.1.7. Panel przedni kabiny toaletowej 1 szt. 1 830,78 zł 

10.1.8. Podstawa kabiny toaletowej 1 szt. 1 016,42 zł 

10.1.9. Listwa narożna 1 szt. 64,66 zł 

10.1.10. Dach kabiny toaletowej 1 szt. 577,22 zł 

10.1.11. Zbiornik na fekalia  1 szt. 1 111,14 zł 

10.1.12. Deska sedesowa 1 szt. 119,89 zł 

10.1.13. Pisuar 1 szt. 258,39 zł 

10.1.14. Rura odpowietrzająca 1 szt. 77,58 zł 

10.1.15. Korek umywalki 1 szt. 25,23 zł 

10.1.16. Misa umywalki wewnętrznej 1 szt. 63,31 zł 

10.1.17. Wąż umywalki wewnętrznej 1 szt. 34,29 zł 

10.1.18. Zamek wewnętrzny 1 szt. 
60,07 zł 

10.1.19. Zamek zewnętrzny 1 szt. 
60,07 zł 

10.1.20. Podajnik na ręczniki papierowe 1 szt. 100,11 zł 

10.1.21. Osłonka wskaźnika „wolne/zajęte” 1 szt. 34,11 zł 

10.1.22. Zawias drzwi kabiny toaletowej 1 szt. 25,23 zł 

10.1.23. Automat zamykający drzwi 1 szt. 50,51 zł 

10.1.24. Wskaźnik „wolne/zajęte” 1 szt. 15,25 zł 



 

 

10.1.25. Druciany uchwyt podajnika na rolki papieru toaletowego 1 szt. 
37,04 zł 

10.1.26. Komplet śrub i nitów 1 szt. 
41,33 zł 

10.1.27. Umywalka wolnostojąca  1 szt. 4 408,56 zł 

10.1.28. Korek umywalki wolnostojącej 1 szt. 35,45 zł 

   
 

   
 

10.2.  Ceny jednostkowe napraw/czyszczenia  

10.2.1. Usuwanie naklejek/oznaczeń BHP 1 szt 15,00 zł 

10.2.2. 
Usuwanie betonu (powierzchnia do 50cmx50cm, jeśli istnieje 
możliwość usunięcia bez uszkodzenia części) 

1 szt 
100,00 zł 

10.2.3. 
Usuwanie graffiti (powierzchnia do 50cmx50cm, jeśli istnieje 
możliwość usunięcia bez uszkodzenia części) 

1 szt 
80,00 zł 

10.2.4. 
Naprawa (drobna naprawa uszkodzonych elementów, jeśli istnieje 
taka możliwość) 

1 rbh 
60,00 zł 

10.2.5. Koszt doczyszczenia szczególnie zabrudzonej kabiny toaletowej 1 szt 190,00 zł 

 


