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Cenník servisných prác platný od 1.9.2019 
 

Servisné výjazdy – servisné práce – dopravné náklady 

Hodinová sadzba servisného technika pri servise kotlov *5   20€/hod 

Hodinová sadzba serv. tech. pri servise zásobníkových ohrievačov *5 15€/hod 

Servisný zásah pri mokrom ohreve      30€ 

Príplatok*4 mimo pracovný čas v pracovný deň    100% 

Príplatok*4 v sobotu, nedeľu a vo sviatok      100% 

Príplatok*4 za urgentný servisný zásah     100% 

Servisný zásah nevykonaný, odvolaný alebo neopodstatnený *3  15€ 

Cestovné náklady na servisný výjazd do 50km    15€ 

Cestovné náklady na servisný výjazd nad 50km    0,40€/km 

 

Servisné spustenie*1 (revízia pripojenia, kalibrácia, zaškolenie obsluhy, analýza spalín) 

Pasívny kotol na tuhé palivo       30€     

Aktívny kotol na tuhé palivo do 41kW     50€ 

Aktívny kotol na tuhé palivo nad 41kW     80€ 

Splyňovací kotol na tuhé palivo      110€ 

Kotol s  horákom na pelety do 41kW      140€ 

Kotol s  horákom na pelety nad 41kW     180€ 

Automatický kotol na pelety PLB      140€ 

Automatický kotol na pelety Pell EASY     140€ 

Kombinovaný kotol na pelety a tuhé palivo     150€ 

 

Ročná technická prehliadka kotla*2  

Kotol na tuhé palivo        40€ 

Splyňovací kotol na tuhé palivo      50€ 

Kotol s  horákom na pelety do 41kW      70€ 

Kotol s  horákom na pelety nad 41kW     110€ 

Automatický kotol na pelety PLB      110€ 

Kombinovaný kotol na pelety a tuhé palivo     80€ 

Automatický kotol na pelety Pell EASY 20     110€ 

Príplatok za profilaktiku pri silnom znečistení    40% 

        

Doplnkové servisné práce – Služby 

Pripojenie a nastavenie priestorového termostatu    ks  10€ 

Pripojenie externej sondy       ks  10€ 

Pripojenie čerpadla        ks  10€ 

Pripojenie termostatu       ks 10€ 

Pripojenie senzorov        ks  10€ 

Profilaktika kotla       hod 25€ 

Kalibrácia horáka na pelety do 40Kw      50€   

Kalibrácia horáka na pelety nad 40Kw     80€ 

Kalibrácia PLB a CBDC        60€ 

Elektroinštalačný a spojovací materiál podľa potreby 
 

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. 
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*1  na kotol a peletový horák sa vzťahuje záruka len v prípade, že tento bol spustený autorizovaným servisom 
*2  ročná technická prehliadka je povinná pre kotle nad 50kW a je povinná pre všetky kotle pre dodržanie záručných podmienok. Súčasťou technickej 

prehliadky je obhliadka pripojenia, kalibrácia peletového horáka, analýza spalín. 
*3 z dôvodov na strane objednávateľa. 
*4 príplatky sa kumulujú. 
*5 pracovný čas počas pracovných dní je od 8.00 do 15.00 hod 


