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Názov služby m.j.
 kód 

položky
cena bez DPH cena s DPH cena bez DPH cena s DPH

Prehliadka PK do 50kW - FO: zhodnotenie stavu - bezpečnosť, tesnost plynu, vyčistenie 

výmenníka, horáka, ventilátora, kontrola - meranie  spalín, expanzie vrátane servisu počas víkendu a sviatkov bez 

príplatku - CESTOVNÉ GRÁTIS

sub 1011 82,35 € 98,82 € 70,00 € 84,00 €

Prehliadka PK do 50kW - IČO: odborná prehliadka alebo odborná skúškou zhodnotenie stavu - 

bezpečnosť, tesnost plynu, vyčistenie výmenníka, horáka, ventilátora, kontrola - meranie spalín, expanzie vrátane 

servisu počas víkendu a sviatkov bez príplatku - CESTOVNÉ GRÁTIS

sub 1012 97,06 € 116,47 € 82,50 € 99,00 €

Prehliadka EK do 50kW - FO: zhodnotenie stavu - bezpečnosť, vyčistenie výmenníka, meranie  

expanzie vrátane servisu počas víkendu a sviatkov bez príplatku - CESTOVNÉ GRÁTIS
sub 1013 82,35 € 98,82 € 70,00 € 84,00 €

Odborná prehliadka PK do 50kW - IČO:  zhodnotenie stavu - bezpečnosť, tesnost plynu sub 1014 56,86 € 68,23 € 48,33 € 58,00 €

Odborná skúška PK do 50 kW - IČO:  zhodnotenie stavu - bezpečnosť, tesnost plynu, 

overenie zabezpčovacích prvkov kotla
sub 1015 72,55 € 87,06 € 61,67 € 74,00 €

Oprava PK - zákazník 1.STT - IČO - FO:  len v prípade, že bola urobená serisná prehliadka 

kotla (100011, alebo 1100012) do 13 mesiacov našou servisnou spološnosťou 1.STT,  CESTOVNÉ GRÁTIS
sub 1020 48,04 € 57,65 € 40,83 € 49,00 €

Oprava PK - nie zákazník 1.STT - FO: vrátane diagnostiky poruchy a servisnej prehliadky PK. 

Cena neobsahuje cenu náhradného dielu. CESTOVNÉ GRÁTIS
sub 1021 148,33 € 178,00 € - -

Oprava PK - nie zákazník 1.STT - IČO:  vrátane diagnostiky poruchy a servisnej ako i 

odbornej prehliadky, skúšky PK, Cena neobsahuje cenu náhradného dielu. CESTOVNÉ GRÁTIS
sub 1022 165,00 € 198,00 € - -

Diagnostika poruchy PK, alebo iného tepelného zariadenia sub 1025 40,83 € 49,00 € - -

Servisná prehliadka tepelného čerpadla CESTOVNÉ GRÁTIS, na tento typ činnosti sa 

nevzťahuje 
sub 1040 150,00 € 180,00 € - -

Práca servisného technika, CENA NEOBSAHUJE CESTOVNÉ hod. 2010 34,31 € 41,17 € 29,16 € 35,00 €

Elektroinštalačná práca, práca inštalatéra CENA NEOBSAHUJE CESTOVNÉ hod. 2020 24,51 € 29,41 € 20,83 € 25,00 €

Príplatok k cene počas víkendu sub. 2150

Príplatok k cene počas sviatkov sub. 2100

Cestovné - I. tarifné pásmo do 10km spiatočné sub. 2300 5,88 € 7,06 € 5,00 € 6,00 €

Cestovné - II. tarifné pásmo do 20km spiatočné sub. 2400 11,76 € 14,11 € 10,00 € 12,00 €

Cestovné - nad 20 km spiatočnémaximálne na 1 deň zákazky - prehliadky, uvedenia, ..... sub 2500 19,61 € 23,53 € 16,67 € 20,00 €

Uvedenie PK do prevádzky do 50 kW konštantná teplota, CESTOVNÉ GRÁTIS ks 3010 101,96 € 122,35 € 86,67 € 104,00 €

Uvedenie PK do prevádzky (51-99 kW) konštantná teplota, CESTOVNÉ GRÁTIS ks 3020 126,47 € 151,76 € 107,50 € 129,00 €

Uvedenie PK do prevádzky do 50 kW ekvitermická regulácia, CESTOVNÉ 

GRÁTIS
ks 3050 121,57 € 145,88 € 103,33 € 124,00 €

Uvedenie PK do prevádzky (51-99 kW) ekvitermická regulácia, CESTOVNÉ 

GRÁTIS
ks 3060 146,08 € 175,30 € 124,17 € 149,00 €

Uvedenie Tepelného čerpadla do prevádzky, CESTOVNÉ GRÁTIS ks 4010 269,61 € 323,53 € 229,17 € 275,00 €

V Poprade dňa 29.05.2020 vypracoval: Ing. Martin Horník

POHOTOVOSŤ PRE KLIENTOV 1.STT**
** klient 1.STT - na zariadení bola za posledných 13 mesiacov vykonaná prehliadka

Použité skratky:

PK - Plynový kotol, spotrebič s plynovým horákom

EK - Elektrokotol 

FO - fyzická osoba - nepodnikateľ

Cenník vybraných výkonov platný od 1.06.2020 (nahrádza cenník platný od 1.10.2018 do 31.5.2020)

doporučená cena zľavnená cena*

Ceny za ročný prevádzkový servis, odborné prehliadky, skúšky, tzv. revízie

50%

100%

Ceny za uvedenie zariadení do prevádzky (plynové kotly do výkonu 99 kW)

Ceny za uvedenie zariadení do prevádzky - ostatné zariadenia ostatné výkony

* - Zľavnená cena je zákazníkovi priradená po dodržaní dohodnutej platobnej disciplíny, a to konkrétne splatnosť do 7 dní od vystavenia faktúry a zároveň na zariadení bol vykonaný servis - prehliadka našou 

spoločnosťou za posledných 13 mesiacov, platí pri pravidelnom 

PRACOVNÝ DEŇ: 8:00 - 16:00

SVIATOK SOBOTA NEDELA 9:00 - 11:00

IČO: - podnikateľ - fyzická, alebo právnická osoba, zamestnávateľ, prenajímateľ, iná organizácia


