CENNIK USŁUG MONTAŻOWO – SERWISOWYCH 2022
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Przyjęcie zlecenia
Przyjęcie zlecenia naprawy gwarancyjnej
Przyjęcie zlecenia naprawy pogwarancyjnej
Przyjęcie zlecenia naprawy obcej

Cena netto
0 zł
200 zł
230 zł

ROLETY ZEWNĘTRZNE
Usługa montażowa rolety adaptacyjnej, SP-eko, Opoterm
Demontaż rolety zewnętrznej
Wymiana paska/sznurka (5,00 mb paska/sznurka w cenie)
Wymiana zwijacza na pasek/sznurek w tym zwijacz do 5m
Naprawa, wymiana lub założenie elementu uszkodzonego
rolety (na miejscu w firmie)
Wymiana lub założenie zamka baskwilowego
Wymiana lub założenie mechanizmu sprężynowego
Wymiana wieszaków zwykłych lub blokujących w jednej
rolecie
Wymiana piór aluminiowych, prowadnic, skrzynek
Wymiana innych komponentów roletowych

Cena netto
250 zł /szt.
250 zł/szt.
120 zł/szt.
160 zł/szt.
80 zł/szt.

BRAMY SEGMENTOWE
Usługa montażowa bramy segmentowej
Usługa montażowa bramy rolowanej
Usługa montażowa bramy segmentowej i
rolowanej przemysłowej
Demontaż istniejącej bramy
(bez utylizacji)
Przegląd techniczny (konserwacja,
smarowanie, sprawdzenie)
Założenie lub wymiana fotokomórek
Założenie lub wymiana sprężyny bramowej
Założenie lub wymiana linek
Demontaż paneli bramowych + montaż
nowych paneli

Cena netto
900 zł/szt.
900 zł/szt.

MARKIZY
Usługa montażowa markizy do 300 cm
szerokości
Usługa montażowa markizy pow. 300 cm
szerokości
Demontaż ramienia markizy
Montaż ramienia markizy
Montaż dystansów markizowych
Demontaż markizy
Demontaż markizy, wymiana poszycia
markizy, ponowny montaż
Regulacja markizy

350 zł/szt.
350 zł/szt.
200 zł/kpl
180 zł/kpl
100 zł/szt.

15 % wartości produktu
600 zł/szt.
400 zł/szt.
400 zł/kpl
450 zł/szt.
450 zł/kpl
1200 zł/kpl

Cena netto
800 zł/szt.
900 zł/szt.
300 zł/szt.
300 zł/szt.
120 zł/ dystans
400 zł/szt.
1200 zł/kpl
300 zł/szt.

3.
4.

ROLETKI MATERIAŁOWE / ŻALUZJE PIONOWE/
MOSKITIERY
Usługa montażowa roletki materiałowej,
żaluzji pionowej
Usługa montażowa moskitiery rolowanej,
plisowanej
Naprawa, przeróbka roletki, żaluzji pionowej
Wymiana materiału w roletce materiałowej
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ŻALUZJE FASADOWE / REFLEKSOLE
Usługa montażowa żaluzji fasadowej, refleksoli
Przegląd, regulacja żaluzji, refleksoli
Demontaż żaluzji / refleksoli

Cena netto
400 zł/szt.
250 zł/szt.
250 zł/szt.

Cena netto
250 zł/szt.
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STEROWANIE ELEKTRYCZNE
Usługa montażowa siłownika w rolecie, markizie
Usługa montażowa siłownika (ewentualnie wymiana)
w bramie rolowanej, segmentowej
Wymiana wyłącznika, centralki, pilota
Regulacja wyłączników krańcowych w rolecie, markizie
Uzbrojenie siłownika w odbiornik radiowy
Ustawienie silnika, czujnika pogodowego
Montaż obcego siłownika w rolecie (na miejscu w firmie)
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Transport
Stawka za kilometr (należy liczyć przejazd tam i z powrotem)

Cena netto
4 zł
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Cena netto
200 zł/szt.
250 zł/szt.
50 zł/szt.
75% wartości nowej roletki

450 zł/szt.
200
250
200
250
80

zł/szt.
zł/szt.
zł/szt.
zł/szt.
zł/szt.

UWAGA!

•

do każdego zlecenia serwisowego pogwarancyjnego i obcego należy doliczyć cenę przyjęcia
zlecenia (200 zł) oraz cenę transportu (4 zł/km)

•

do cennika usług montażowo-serwisowych należy doliczyć koszt zastosowanych komponentów
oraz części zamiennych wg aktualnego cennika

•

Do cen netto należy doliczyć podatek VAT 23%.

