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CENNÍK SERVISNÝCH PRÁC FERROLI 2020

MSGO sr.o.

Jaseňová 7 949 01 Nitra

Servisné výjazdy - opravy kotlov a kotolní Zariadenie MJ Cena bez DPH Cena s DPH

Servisný výjazd pre domácnosti - kotly do 35 kW

Servisný výjazd ks 30,00 € 36,00 €

V cene nie je započítaná prípadná budúca výmena ND.

Servisný výjazd ks 40,00 € 48,00 €

V cene nie je započítaná prípadná budúca výmena ND.

Servisný výjazd ks 25,00 € 30,00 €

V cene nie je započítaná prípadná budúca výmena ND.
Serviné práce - hodinová zúčtovacia sadzba

hodina ks 30,00 € 36,00 €

Cestovné náklady km ks 0,40 € 0,48 €
Ročné servisné prehliadky Zariadenie MJ Cena bez DPH Cena s DPH

Kondenzačný kotol do 35 kW, Peletový kotol kotol ks 80,00 € 96,00 €
Kondenzačný kotol nad 35 kW ( cena za modul - výmenník) kotol ks 120,00 € 144,00 €
Atmosferický kotol do 35 kW kotol ks 50,00 € 60,00 €
Atmosferický kotol nad 35 kW kotol ks 70,00 € 84,00 €
Chemický preplach hlavného výmenníka výmenník ks 70,00 € 84,00 €
Chemický preplach doskového výmenníka výmenník ks 45,00 € 54,00 €
Peletový horák SUN P7 a SUN P12 / N horák ks 35,00 € 42,00 €
Klimatizácia klimatizácia ks 35,00 € 42,00 €

Spúšťanie zariadenia Zariadenie MJ Cena bez DPH Cena s DPH
Kondenzačný kotol do 35 kW kotol ks 85,00 € 102,00 €
Kondenzačný kotol nad 35 kW ( cena za modul - výmenník) kotol ks 100,00 € 120,00 €
Atmosferický kotol do 35 kW kotol ks 70,00 € 84,00 €
Atmosferický kotol nad 35 kW kotol ks 85,00 € 102,00 €
Peletový horák SUN P7 N a SUN P12 N, Peletový kotol horák ks 80,00 € 96,00 €
Klimatizácia klimatizácia ks 35,00 € 42,00 €

Výmeny náhradných dielov Zariadenie MJ Cena bez DPH Cena s DPH
Elektronika hlavná elektronika ks 15,00 € 18,00 €
Elektronika zapaľovacia elektronika ks 15,00 € 18,00 €
Displejová elektronika elektronika ks 13,00 € 15,60 €
Trojcestný ventil - motor motor ks 15,00 € 18,00 €
Výmenník hlavný výmenník ks 50,00 € 60,00 €
Výmenník doskový výmenník ks 40,00 € 48,00 €
Zapaľovacia / Ionizačná elektróda elektróda ks 10,00 € 12,00 €
Cirkulačné čerpadlo čerpadlo ks 15,00 € 18,00 €
Expanzná nádoba exp. Nádoba ks 15,00 € 18,00 €
Poistný ventil ventil ks 10,00 € 12,00 €
Ventilátor ventilátor ks 15,00 € 18,00 €
Snímač tlaku snímač                  ks 10,00 € 12,00 €
Presostat presostat ks 10,00 € 12,00 €
Fotorezistor snímač                  ks 10,00 € 12,00 €
Zapaľovacia elektróda elektróda ks 10,00 € 12,00 €
Napúšťací ventil ventil ks 10,00 € 12,00 €
NTC sonda sonda ks 8,00 € 9,60 €
Vonkajší snímačteploty sonda ks 15,00 € 18,00 €
Izbový termostat termostat ks 10,00 € 12,00 €

Sklad:Dlhá 96/C 949 01 Nitra

V cene je návšteva servisného technika, zistenie závady na zariadení, diagnostika zariadenia, ob-
jednanie potrebného náhradného dielca a konzultácia so zákazníkom.

Servisný výjazd pre firmy a spoločnosti - plynové kotolne a kotly nad 35 kW (technická pre-
hliadka zariadenia)

V cene je návšteva servisného technika na prevádzke, zistenie závady na zariadení, diagnostika 
zariadenia, objednanie potrebného náhradného dielca a konzultácia so zákazníkom.

Servisný výjazd - víkendová poruchová služba
Servisný výjazd počas víkendov a sviatkov

V cene je návšteva servisného technika na, zistenie závady na zariadení, diagnostika zariadenia, 
objednanie potrebného náhradného dielca a konzultácia so zákazníkom

Platí pre servisné a kúrenárske práce na zariadeniach
Platí pre opravy kotlov a príslušenstva, výmeny náhradných dielcov a pod.


