
 

Opłaty jednorazowe dla sprzedających, ważne przez 24 h od momentu wjazdu 
Ceny zawierają podatek VAT 

 

L.p. 
Pojazdy 

Owoce 

krajowe,  

warzywa, 

kiszonki 

Artykuły 

spożywcze 

z wyłączeniem 

owoców 

krajowych, 

warzyw 

i kiszonek 

Cytrusy, 

ryby i inne 

artykuły 

Artykuły 

przemysłowe 

1 Samochody osobowe bez przyczepy 14,00 zł 28,00  zł 133,00  zł 35,00  zł 

2 Samochody osobowe z przyczepą 19,00  zł 41,00  zł 200,00  zł 70,00  zł 

3 
Samochody o ładowności do 1 t bez 

przyczepy 
19,00  zł 41,00  zł 200,00  zł 50,00  zł 

4 
Samochody o ładowności do 1 t z 

przyczepą 
28,00  zł 55,00  zł 268,00  zł 100,00  zł 

5 
Samochody o ładowności od 1,0 t do 2,0 t 

bez przyczepy 
28,00  zł 55,00  zł 267,00  zł 70,00  zł 

6 
Samochody o ładowności od 1,0 t do 2,0 t 

z przyczepą 
38,00  zł 108,00  zł 539,00  zł 140,00  zł 

7 
Samochody o ładowności od 2,0 t do 5,0 t 

bez przyczepy 
38,00  zł 69,00  zł 333,00  zł 95,00  zł 

8 
Samochody o ładowności od 2,0 t do 5,0 t 

z przyczepą 
65,00  zł 133,00  zł 672,00  zł 190,00  zł 

9 
Samochody o ładowności powyżej 5,0 t 

bez przyczepy 
47,00  zł 82,00  zł 333,00  zł 120,00  zł 

10 
Samochody o ładowności powyżej 5,0 t z 

przyczepą 
80,00  zł 150,00  zł 672,00  zł 240,00  zł 

11 Ciągnik rolniczy z przyczepą 32,00  zł 65,00  zł - - 

12 Ciągnik siodłowy z naczepą  140,00  zł 347,00  zł 672,00 zł 380,00  zł 

13 Autobus 33,00  zł 66,00  zł 333,00  zł - 

UWAGA! Istnieje możliwość wykupienia abonamentów miesięcznych. 

Cena abonamentu wynosi 25- krotność opłaty wjazdowej. 

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta, tel. 81 756 81 06, 

e-mail: bok@elizowka.pl, czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 

mailto:bok@elizowka.pl


 

Opłaty za umieszczanie reklam, ogłoszeń - opłaty netto (bez podatku vat) 
1. Reklama, ogłoszenie wewnątrz budynków: 

Miejsce / Format Cena za 1 szt. 

Format poniżej A4 15 zł miesięcznie - jednostronna 20 zł miesięcznie - dwustronna 

Format A4 i powyżej A4 20 zł miesięcznie - jednostronna 30 zł miesięcznie -dwustronna 

2. Reklama, ogłoszenie na zewnętrznych ścianach budynków:  

Miejsce Cena 

Na zewnętrznych ścianach budynków  30 zł miesięcznie za m2 

3. Reklama, ogłoszenie wolnostojące lub umieszczane na płotach bramach lub innych urządzeniach 

LRH S.A: 

jednostronne 30 zł miesięcznie/ m2 

dwustronne 45 zł miesięcznie/ m2 

4. Opłata za 1 dzień roznoszenia ulotek na terenie Rynku Elizówka wynosi 50,00 zł.  

5. Umieszczanie reklam i ogłoszeń oraz roznoszenie ulotek na terenie Rynku Elizówka wymaga 

każdorazowo zgody LRH S.A. 

6. Reklama (baner reklamowy o wymiarach 150x111 px) na stronie www.elizowka.pl oraz  

www.facebook.com/rynekelizowka umieszczona na: 

a) okres 2-ch tygodni: 50,00 zł,  

b) okres jednego miesiąca: 90,00 zł. 

Opłaty jednorazowe dla kupujących 
Ceny zawierają podatek VAT 

Lp. Pojazdy  Cena 

1 Samochody osobowe (z wyłączeniem autobusu)  2,00 zł 

2 Samochody osobowe z przyczepą  3,00 zł 

3 Samochody o ładowności do 1,0 t  3,00 zł 

4 Samochody o ładowności do 1,0 t z przyczepą  5,00 zł 

5 Samochody o ładowności od 1,0 t  do 2,0 t  5,00 zł 

6 Samochody o ładowności od 1,0 t do 2,0 t z przyczepą  6,00 zł 

7 Samochody o ładowności od 2,0 t do 5,0 t  7,00 zł 

8 Samochody o ładowności od 2,0 t do 5,0 t z przyczepą  10,00 zł 

9 Samochody o ładowności powyżej 5,0 t  10,00 zł 

10 Autobus  10,00 zł 

11 Samochody o ładowności powyżej 5,0 t z przyczepą  15,00 zł 

12 Ciągnik siodłowy z naczepą  20,00 zł 

UWAGA! Istnieje możliwość wykupienia abonamentów miesięcznych. 

Cena abonamentu wynosi 25- krotność opłaty wjazdowej. 

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta, tel. 81 756 81 06, 

e-mail: bok@elizowka.pl, czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 

mailto:bok@elizowka.pl

