SMART ENERGO s.r.o.
IČO: 46857541
Strojnícka 1
IČ DPH: SK 2023623173
Prešov
DIČ: 2023623173
080 06

Cenník servisných výkonov platný od 17.06.2019
Pre zazmluvnených a stálych zákazníkov zľava z uvedených cien 20 %*
CENNÍK CESTOVNÝCH NÁHRAD- pripočítavajú sa ku každému servisnému výjazdu
Kategória

Položka
Tarifné pásmo do 10 km

Cestovné
náhrady

Tarifné pásmo 11- 20 km
Tarifné pásmo nad 20 km

Poznámka
vzdialenosť servis-zákazník
a späť (príplatok pri celkovej
vzdialenosti nad 60 km 0,36 € s DPH na km)

m.j. Cena bez DPH

Cena s DPH

ks

15,63 EUR

18,75 EUR

ks

20,83 EUR

25,00 EUR

ks

20,83 EUR

25,00 EUR

CENNÍK SERVISNÝCH VÝKONOV KOTLY A PLYNOVÉ ZARIADENIA
Kategória

Servisná
prehliadka

Servisný zásah
Hodinová
sadzba

Položka

Poznámka

plynový kondenzačný kotol

cestovné v cene

ks

93,75 EUR

112,50 EUR

plynový nízkoteplotný kotol

cestovné v cene

ks

57,29 EUR

68,75 EUR

plynový ohrievač vody

cestovné v cene

ks

52,08 EUR

62,50 EUR

gamatka

cestovné v cene; cena platí
pre jeden kus, pri väčšom
počte cena dohodou

ks

36,50 EUR

43,80 EUR

kotol na biomasu bez podávania paliva

cestovné v cene

ks

67,71 EUR

81,25 EUR

kotol na biomasu s podávaním paliva výkon do 50 kW

cestovné v cene

ks

98,96 EUR

118,75 EUR

kotol na biomasu s podávaním paliva
výkon nad 50kW

cestovné v cene

ks

kotol na iné tuhé palivo do 50 kW

cestovné v cene

ks

kotol na iné tuhé palivo nad 50 kW

cestovné v cene

ks

elektrokotol

cestovné v cene

ks

57,29 EUR

68,75 EUR

pracovný deň (8.00 – 16.00 hod.)

účtuje sa každá začatá
štvrťhodina opravy
zariadenia (1.hodina sa
započítava od ukončenia
diagnostiky zariadenia)

hod

25,00 EUR

30,00 EUR

pracovný deň mimo prac. čas/ sobota
nedeľa a sviatky

m.j. Cena bez DPH

Cena s DPH

na základe cenovej ponuky
98,96 EUR

118,75 EUR

na základe cenovej ponuky

hod

príplatok 50 %

hod

príplatok 100 %

Servisný zásah

diagnostika poruchy

ks

Materiál

spotrebný materiál

ks

Čistenie

chemické čistenie výmenníkov

cena sa odvádza od dĺžky
trvania a úrovne znečistenia;
cena neobsahuje cestovné

ks

78,13 - 187,50
EUR

93,75 - 225 EUR

Zaškolenie
obsluhy

opätovné zaškolenie obsluhy

hodinová sadzba; cena
neobsahuje cestovné

hod

26,04 EUR

31,25 EUR

20,83 EUR

25,00 EUR

cenník výrobcu

CENNÍK SERVISNÝCH VÝKONOV TEPELNÉ ČERPADLO
Kategória

Položka

Poznámka

Servisná
prehliadka

preventívna prehliadka

cestovné v cene

ks

125,00 EUR

150,00 EUR

pracovný deň (8.00 – 16.00 hod.)

účtuje sa každá začatá
štvrťhodina opravy
zariadenia (1.hodina sa
započítava od ukončenia
diagnostiky zariadenia)

hod

30,21 EUR

36,25 EUR

Servisný zásah
Hodinová
sadzba

pracovný deň mimo prac. čas/ sobota
nedeľa a sviatky

m.j. CENA bez DPH CENA s DPH

hod

príplatok 50 %

hod

príplatok 100 %

Servisný zásah

diagnostika poruchy

ks

Materiál

spotrebný materiál

ks

Zaškolenie
obsluhy

Opätovné zaškolenie obsluhy

hodinová sadzba;cena
neobsahuje cestovné

hod

26,04 EUR

31,25 EUR

cenník výrobcu
26,04 EUR

31,25 EUR

CENNÍK SERVISNÝCH VÝKONOV SOLÁR, FOTOVOLTIKA
Kategória

Položka

Poznámka

Servisná
prehliadka

solár

cestovné v cene

ks

93,75 EUR

112,50 EUR

fotovoltika

cestovné v cene

ks

67,71 EUR

81,25 EUR

hod

30,21 EUR

36,25 EUR

Servisný zásah
Hodinová
sadzba

pracovný deň (8.00 – 16.00 hod.)
účtuje sa každá začatá
štvrťhodina opravy
zariadenia

m.j. CENA bez DPH CENA s DPH

hod

príplatok 50 %

nedeľa a sviatky

hod

príplatok 100 %

Materiál

spotrebný materiál

ks

cenník výrobcu

Čistenie

čistenie solárneho systému

ks

na základe cenovej ponuky

Zaškolenie
obsluhy

Opätovné zaškolenie obsluhy

pracovný deň mimo prac. čas/ sobota

hodinová sadzba; cena
neobsahuje cestovné

hod

26,04 EUR

31,25 EUR

CENNÍK SERVISNÝCH VÝKONOV REKUPERÁCIA A KLIMATIZÁCIA
Kategória

Položka

Poznámka

Servisná
prehliadka

klimatizácia

cestovné v cene, cena platí
pre jeden kus, pri väčšom
počte cena dohodou

Servisný zásah
Hodinová
sadzba
Materiál

pracovný deň (8.00 – 16.00 hod.)
účtuje sa každá začatá
štvrťhodina opravy
zariadenia

m.j. CENA bez DPH CENA s DPH
ks

78,13 EUR

93,75 EUR

hod

30,21 EUR

36,25 EUR

hod

príplatok 50 %

nedeľa a sviatky

hod

príplatok 100 %

spotrebný materiál

ks

cenník výrobcu

pracovný deň mimo prac. čas/ sobota

CENNÍK SERVISNÝCH VÝKONOV VODA, KANÁL, PLYN
Kategória
Servisný zásah
Hodinová
sadzba
Materiál

Položka

Poznámka

pracovný deň (8.00 – 16.00 hod.)

m.j. CENA bez DPH CENA s DPH
hod

účtuje sa každá začatá
štvrťhodina opravy
zariadenia

30,21 EUR

36,25 EUR

hod

príplatok 50 %

nedeľa a sviatky

hod

príplatok 100 %

spotrebný materiál

ks

cenník výrobcu

pracovný deň mimo prac. čas/ sobota

CENNÍK SERVISNÝCH VÝKONOV PODLAHOVÝ A RADIATÓROVÝ VYKUROVACÍ
SYSTÉM
Kategória
Servisný zásah
Hodinová
sadzba
Materiál

Čistenie

Položka

Poznámka

pracovný deň (8.00 – 16.00 hod.)

m.j. CENA bez DPH CENA s DPH
hod

účtuje sa každá začatá
štvrťhodina opravy
zariadenia

30,21 EUR

36,25 EUR

hod

príplatok 50 %

nedeľa a sviatky

hod

príplatok 100 %

spotrebný materiál

ks

cenník výrobcu

vyčistenie a preplach systému
podlahového vykurovania

ks

vyčistenie a preplach systému
radiátorového vykurovania

ks

pracovný deň mimo prac. čas/ sobota

na základe cenovej ponuky
minimálne 287,50 EUR s DPH
na základe cenovej ponuky
minimálne 350 EUR s DPH

do 100 l

ks

135,42 EUR

162,50 EUR

nad 100 l

ks

156,25 EUR

187,50 EUR

napustenie systému vykurovania
upravenou vodou

*zľava 20% platí pre zákazníkov, ktorí s nami majú podpísanú zmluvu o dielo a tiež stálych
zákazníkov nášho servisu. Podmienkou je vykonaná servisná prehliadka zariadenia našou
spoločnosťou minimálne 1 x za posledných 18 mesiacov
Obsah servisných prehliadok si môžete pozrieť tu: https://kureniepresov.sk/domacnost/servis/

