Servisné služby Immergas - cenník 2020
Servisné služby sú poskytované priamo servisnými technikmi spoločnosti IMMERGAS EUROPE
UVEDENIE DO PREVÁDZKY SO ZAŠKOLENÍM OBSLUHY
Tradičný kotol do 32 kW
Kondenzačný kotol do 32 kW
Kondenzačný kotol nad 32 kW
Solárny systém
Prietokový ohrievač TUV
ODBORNÉ PREHLIADKY
Odborná prehliadka tradičného kotla do 32 kW
Odborná prehliadka tradičného kotla nad 32 kW
Odborná prehliadka kondenzačného kotla do 32 kW
Odborná prehliadka kondenzačného kotla nad 32 kW
MONTÁŽNE PRÁCE
Práca 1 hodina - aj pozaručná oprava
Montáž priest. termostatu, ekvitermickej a viacokruhovej regulácie ( bez materiálu ) a zaškolenie
Vyčistenie výmenníka do 32 kW na preplachovacom stroji (+ hod sadzba za demontaž a montáž)
Vyčistenie výmenníka nad 32 kW na preplachovacom stroji (+ hod sadzba za demontaž a montáž)
Doprava
Doprava Trenčín - mesto (paušál)
Doprava ( cestovné hradí zákazník v oboch smeroch za km)

od 01/2020
Cena s DPH

Služby servisu pre tepelné čerpadá
Spustenie a uvedenie tepelného čerpadla do prevádzky (*)
Servisná kontrola tepelného čerpadla (**)

Cena s DPH

Servisná kontrola tepelného čerpadla na 3 roky (**)
Servisná kontrola tepelného čerpadla na 5 rokov (**)

85,00 €
125,00 €
170,00 €
100,00 €
55,00 €
Cena s DPH
70,00 €
90,00 €
90,00 €
150,00 €
Cena s DPH
30,00 €
30,00 €
90,00 €
3,00 € / kW
Cena s DPH
7,00 €
0,50 €
280,00 €
100,00 €
280,00 €
440,00 €

(*) Kompletné spustenie tepelného čerpadla zahŕňa uvedenie tepelného čerpadla do prevádzky.
Kompletné spustenie zahŕňa :
odvákuovanie systému
kontrola pripojenia medených prepojovacích potrubí
kontrola elektrického a komunikačného pripojenia ( kontrola pripojenia hl.prívodu + istenie )
kontrola zapojenia hydraulického systému
kontrola tlaku vody
kontrola trojcestného ventilu
kontrola chodu záložného elektroohrevu
odvzdušnenie hydraulického systému
konečné zaregulovanie systému vykurovania, nastavenie prevádzkových parametrov
pripojenie prepínania vysokého / nízkeho tarifu - v prípade privedenia komunikačného kábla od dvojtarifného elektromeru do blízkosti TČ
(**) Servis tepelného čerpadla - jednej vnútornej jednotky a jednej vonkajšej jednotky zahŕňa nasledujúce pracovné úkony:
vizuálna kontrola rozoberateľných spojov a upevnenia
kontrola elektrického a komunikačného prepojenia
kontrola zapojenia hydraulických komponentov a tepelných senzorov
kontrola kondenzačných okruhov
kontrola možného úniku chladiva
kontrola chodu záložného elektroohrevu
kontrola chodu trojcestného ventilu
meranie pracovného tlaku chladiva a vody v systéme
vyčistenie vonkajšej jednotky - výmenník, kondenzátor
vyčistenie vnútornej jednotky - filtre, kondenzačná vanička
preskúšanie prevádzkových režimov tepelného čerpadla
vizuálna kontrola
Dôležité upozornenia pre odborné prehliadky:
Ak technik počas servisu zistí, že servis si vyžaduje práce nad rámec základnej servisnej kontroly, tieto práce budú zákaznikovi
po vzájomnej dohode na mieste vyúčtované.
Príklad nadprác: doplnenie chladiva, zle dostupná jednotka, pokazená jednotka, pokazený kotol
V cene servisu nie je započítané chladiace médium. Doplnenie všetkych typov chladiva je spoplatnené podľa skutočného
doplneného množstva.
V cene servisu nie je započítaná prípadná výmena filtrov a náhradných dielov.

