Ceník základních servisních prací klimatizace a VZT od 25.10 2018

KLIMATIZACE
Servisní práce, čištění a prohlídky venkovní jednotky ............................................................................... 750 Kč / ks
Servisní práce, čištění a prohlídky vnitřní jednotky ..................................................................................... 450 Kč / ks
Servisní technik ...................................................................................................................................... 850 Kč / hod.
Doplnění chladiva (podle druhu) ................................................................................................... 450 – 1.850 Kč / kg
Čištění VRV technologie .......................................................................................................................... 4.300 Kč / ks
Vystavení záznamové knihy revizí (F-plyny, regulované látky) ...................................................................... 1.350 Kč

VZDUCHOTECHNIKA
Servisní práce, revize VZT zařízení, čištění, prohlídky a montáž VZT ...................................................... 550 Kč / hod.
Kontrola elektrického připojení a úpravy zapojení VZT .......................................................................... 580 Kč / hod.
První revizní prohlídka VZT zařízení, dodáno jinou firmou ..................................................................... 600 Kč / hod.
Měření vzduchových výkonů a ostatních VZT veličin .............................................................................. 850 Kč / hod.
Vstupní revize požárních klapek se založením revizní knihy ........................................................... 350 – 1.000 Kč / ks
Kontrola provozuschopnosti PBZ – revize PPK (dle počtu a přístupnosti) ...................................... 200 – 1.000 Kč / ks
Úpravy a opravy řídících systémů VZT a chlazení ....................................................................... 550 – 1.200 Kč / hod.
Revize a spouštění nebo zazimování chlazení ........................................................................................ 850 Kč / hod.
Chladící systém – odsátí, oprava, vakuování, naplnění a zprovoznění (bez doplnění chladiva) ............... 650 Kč / kW
Doplnění chladiva (podle druhu) ................................................................................................ 450 – 1.850 Kč / hod.
Servisní technik chlazení ......................................................................................................................... 850 Kč / hod.
Servisní technik na VZT ........................................................................................................................... 450 Kč / hod.
Pronájem zvedací plošiny do metru ...................................................................................................... 1.100 Kč / hod.
Zapůjčení záložního zdroje chladu 2,5 – 3,5 kW ........................................................................... 350 – 1.500 Kč / den
Zapůjčení záložního zdroje chladu 2,5 – 3,5 kW pod servisní smlouvou ....................................................... ZDARMA

Pohotovostní služba:
Zajištění pohotovostní služby s výjezdem do 24h .......................................................................... 2.000 Kč / měsíčně
Zajištění pohotovostní služby s výjezdem do 12h .......................................................................... 3.500 Kč / měsíčně
Zajištění pohotovostní služby s výjezdem do 8h ............................................................................ 5.000 Kč / měsíčně
Zajištění pohotovostní služby s výjezdem do 2h .......................................................................... 10.000 Kč / měsíčně
Zajištění pohotovostní služby s výjezdem během následujícího dne pro zákazníky, kteří mají uzavřenou servisní
smlouvu – ZDARMA.

Doprava po Brně ............................................................................................................................................... 500 Kč
Doprava po ČR ............................................................................................................................................ 10 Kč / km
Cestovní čas ................................................................................................................................... 190 Kč / hod. / os.

Přirážka při expresních mimozáručních opravách realizovaných ve dnech pracovního volna
a v odpoledních hodinách, nebo tentýž den po obdržení objednávky bude účtováno základní hodinovou sazbou
s přirážkou 50%.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
V případě mimořádných podmínek jsou tyto ceny pouze orientační.

