Cenník prác – ExpresServis.sk, PlynoveKotle.sk
Spoločnosť P.G.A. Consulting, s.r.o., so sídlom Trhové polia 900 41 Rovinka, IČO: 44 879 938, DIČ: 2022866736, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 59759/B (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) informuje
dotknutú osobu / zákazníka o nasledovnom cenníku prác za jednotlivé výkony:

Výkony - elektro:
- zapojenie 1-fázového spotrebiča
- zapojenie 3-fázového spotrebiča
- zapojenie / výmena zásuvky
- zapojenie vypínača
- montáž a zapojenie stropného svietidla
- montáž a zapojenie nástenného svietidla
- zapojenie umývačky riadu (elekro, voda, odpad)

35 - 60 EUR
45 - 80 EUR
15 - 20 EUR
15 - 20 EUR
35 - 45 EUR
25 - 45 EUR
45 - 75 EUR

Výkony - plyn:
- zapojenie plynovej varnej dosky v domácnosti
- odpojenie plynovej varnej dosky v domácnosti

55 EUR
45 EUR

Drobné inštalatérske práce pre potreby domácnosti:
- montáž sifónu a zapojenie odpadu umývadla v kúpeľni / WC
- montáž sifónu a zapojenie odpadu drezu v kuchyni
- zapojenie / výmena batérie
Servis plynových / elektro kotlov
- diagnostika poruchy
- servisné práce
- servisná prehliadka (podľa špecifikácie výrobcu)
Ceny nešpecifikovaných výkonov:
- skladanie nábytku
- posúvanie ukončení (voda, elektrina, odpad)
- drobné stavebné práce
- ostatné odborné práce (voda, elektrina, plyn)
- expresné riešenie
(do 6 hodín od nahlásenia resp. víkend, sviatok)

35 - 50 EUR
45 - 50 EUR
40 - 65 EUR

od 50 EUR
65 – 100 EUR/hod.
od 60 EUR

od 25 EUR/hod.
35 - 50 EUR/hod.
30 - 40 EUR/hod.
40 - 55 EUR/hod
+10 - 30 EUR/hod.

IT Služby
- diagnostika problému s operačným systémom Win, Office aplikácie
- diagnostika problému - serverové aplikácie

Výjazdy:
- do - 5 km
- od 5 do 10 km
- od 10 do 25 km
- zahraničie (max. do 25 km)

40 - 65 EUR/hod.
55 - 85 EUR/hod.

10 EUR
15 EUR
20 EUR
35 EUR

Konečné ceny výkonov pri ktorých je uvedený cenový resp. otvorený interval, závisia od celkovej zložitosti výkonu, prístupu k
montovanej veci predpokladaných komplikácií a stráveného času.
V uvedených cenách nie je zahrnutý použitý inštalačný materiál (demonštratívne napr. náhradné diely, káble, svorky, ventily,
tesnenia, fitingy, tmely, pripojovacie hadice, skrutky, kotviace prvky, háčiky, omietky a podobne). Použitie inštalačného
materiálu dodaného zákazníkom je možné, avšak v takomto prípade prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za vady na
servisnom výkone. V uvedených cenách rovnako nie sú zahrnuté prípravné práce potrebné pre inštaláciu danej veci
(demonštratívne napr. osadenie vstavaného spotrebiča do kuchynskej linky, vŕtanie a vyrezávanie otvorov do drezu resp.
pracovnej dosky, vŕtanie a montáž úchytov, dotiahnutie prívodov vody, elektriny, odpadu a podobné výkony). Ceny resp.
príplatky za víkendy / sviatky sa spravujú individuálnym režimom.
Tento cenník bol schválený prevádzkovateľom a nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1.8.2019.
Všetky ceny sú uvedené vrátene DPH. Prevádzkovateľ je platcom DPH.

