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Názov služby m.j. objed.číslo cena bez DPH cena s DPH cena bez DPH cena s DPH

Obhliadka plynového kotla do 66kW, zhodnotenie stavu - 

bezpečnosť, tesnost plynu, ks 100010 36,00 € 43,20 € 30,60 € 36,72 €

Prehliadka plynového kotla do 66kW zhodnotenie stavu - 

bezpečnosť, tesnost plynu, vyčistenie výmenníka, horáka, ventilátora, kontrola 

spalín, expanzie vrátane servisu počas víkendu a sviatkov bez príplatku ks 100011 68,00 € 81,60 € 57,80 € 69,36 €

Oprava kondenzačného kotla, len v prípade, že bola urobená 

prehliadka kotla do 13 mesiacov našou servisnou spološnosťou 1.STT, s.r.o. ks 100020 50,00 € 75,60 € 42,50 € 64,26 €
Obhliadka kotla na pevné palivo do 66kW zhodnotenie 

stavu - bezpečnosť ks 100030 50,00 € 60,00 € 42,50 € 51,00 €

Prehliadka tepelného čerpadla ks 100040 117,65 € 141,18 € 100,00 € 120,00 €
Chemické čistenie výmenníka vnútorné vyčistenie výmenníka priamo 

na tepelnom zariadení okrem čistiaceho prostriedku ks 100050 50,00 € 60,00 € 42,50 € 51,00 €
Chemické čistenie výmenníka čistenie mimo tepelného 

zariadenia zákazníka okrem čistiaceho prostriedku ks 100060 210,00 € 252,00 € 178,50 € 214,20 €

Odborná prehliadka, alebo skúška plynového 

spotrebiča do 66kW ks 100070 50,00 € 60,00 € 42,50 € 51,00 €

Prehliadka plynového kotla do 66kW  a súčasne 

Odborná prehliadka, alebo skúška plynového 

spotrebiča do 66kW ks 100099 80,00 € 96,00 € 68,00 € 81,60 €

Servisný výjazd - diagnostika poruchy oprava do 1hodiny sub. 200010 30,00 € 36,00 € 25,50 € 30,60 €

Hodinová sadzba servis hod. 200020 30,00 € 36,00 € 25,50 € 30,60 €

Hodinová sadzba poradenstvo hod. 200030 40,00 € 48,00 € 34,00 € 40,80 €

Hodinová sadzba elektro hod. 200040 20,00 € 24,00 € 17,00 € 20,40 €

Hodinová sadzba - prestoj hod. 200050 16,00 € 19,20 € 13,60 € 16,32 €

Sadzba počas víkendu sub. 200150

Sadzba počas sviatkov sub. 200100

Cestovné - I. tarifné pásmo do 9km spiatočné** sub. 200300 8,00 € 9,60 € 6,80 € 8,16 €

Cestovné - II. tarifné pásmo do 15km spiatočné** sub. 200400 10,00 € 12,00 € 8,50 € 10,20 €

Cestovné - nad 15 km jednosmerných** km 200500 0,47 € 0,56 € 0,40 € 0,48 €

Kotol kondenzačný (do 50 kW) konštantná teplota ks 300010 90,00 € 108,00 € 76,50 € 91,80 €

Kotol kondenzačný (51-144 kW) konštantná teplota ks 300020 126,00 € 151,20 € 107,10 € 128,52 €

Kotol nekondenzačný (do 50 kW) konštantná teplota ks 300030 68,00 € 81,60 € 57,80 € 69,36 €

Kotol kondenzačný (do 50 kW) ekvitermická regulácia ks 300050 109,00 € 130,80 € 92,65 € 111,18 €

Kotol kondenzačný (51-144 kW) ekvitermická regulácia ks 300060 192,00 € 230,40 € 163,20 € 195,84 €

Kondenzačný kotol so solárom len TUV napr. Vitodens 343 300090 150,00 € 180,00 € 127,50 € 153,00 €

Kotol na pevné palivo do 50kW ks 400010 100,00 € 120,00 € 85,00 € 102,00 €

Kotol na pevné palivo 51-144 kW ks 400020 149,00 € 178,80 € 126,65 € 151,98 €

Tepelné čerpadlo ks 400050 250,00 € 300,00 € 212,50 € 255,00 €

Solárny systém TUV napr. VITOSOLIC 100, FW 100 ks 400080 56,95 € 68,34 € 67,00 € 80,40 €

Solárny systém vykurovanie napr. VITOSOLIC 200, FW 200 ks 400090 120,00 € 144,00 € 102,00 € 122,40 €

V Poprade dňa 31.03.2016 vypracoval: Ing. Martin Horník

* - Zľavnená cena je zákazníkovi priradená po dodržaní dohodnutej platobnej disciplíny, a to konkrétne splatnosť do 10 dní od vystavenia faktúry a zároveň na zariadení bol vykonaný servis - 

prehliadka našou spoločnosťou za posledných 13 mesiacov

** - Cestovné je účtované zákazníkovi iba 1x, aj keby sa ten istý servisný úkon  vykonával viac krát  zo strany 1.STT, s.r.o. (V prípade, že je nutné ho vykonať viac krát zo strany zákazníka, táto 

podmienka neplatí)

Ceny za uvedenie zariadení do prevádzky (plynové kotly kondenzačné do výkonu 144 kW)

Cenník štandartných servisných výkonov platný od 01.04.2016

Ceny za uvedenie zariadení do prevádzky - ostatné zariadenia ostatné výkony

50%

100%

doporučená cena zľavnená cena*

Ceny za ročný prevádzkový servis zdroja tepla (kotlov a vykurovacej techniky)


