
Ceník prací a služeb platný od 1. 2. 2022 
 

Montáže na připravené rozvody – dle návodu a ČSN, případně EN, nebo TPG 
Uvedené ceny jsou včetně cestovného v regionu, ale bez instalačního materiálu !!! 
Ceny jsou uvedeny včetně 15% DPH. 
Sporáky                                                          1290,- Kč 
Varná deska a trouba                                     1490,- Kč 
Vestavné spotřebiče samostatné                    1490,- Kč 
 
Montáž rozvodů dle náročnosti, provedeno smluvními cenami dle nabídky a domluvy. 
Ceny za práci u bytových jednotek se sníženou sazbou 15% nebo 21% DPH. Dle zákona 
 
Uvedení spotřebiče do provozu 
Ceny jsou uvedeny včetně 15% DPH. 
Sporáky                                                                                          790,- Kč 
Varná desky a trouby                                                                     790,- Kč 
Vestavné myčky                                                                             890,-Kč 
 
Ceník oprav 
Ceny za práci bez DPH. V ceně není započítaný materiál k opravě 
                                                    Zákl. pol.   malá opr.   střední opr.   velká opr.   čištění 
Sporák plynový                             400,-            380,-          450,-            900,- 
Sporák kombinovaný                    400,-            380,-          590,-            900,- 
Sporák elektrický                          400,-            380,-          590,-            900,- 
Odsavač par                                   450,-            380,-          450,-           900,- 
Vestavné spotř. ( polyvalentní )    500,-            400,-          590,-            950,-      od   750,- 
Zásobníkové ohřívače  vody         450,-            450,-          590,-            790,-      od 1500,-  
 
Základní položka je účtována vždy a obsahuje zjištění závady, manipulaci se 
spotřebičem. Demontáž spotřebiče z rozvodu, případně nábytku. Cenu opravy 
vyhodnotí servisní technik na místě dle náročností opravy.  
Základní položka je účtována i při odmítnutí opravy. 
 
Vyřazovací protokol, posudek likvidace  
Účtováno bez základní položky. Ceny za práci bez DPH. 
Sporáky, vestavné spotřebiče                       950,- 
Topidla                                                         850,- 
Průtokové ohřívače vody                             800,- 
Ostatní                                                        1200,- 
Revize spotřebičů - podle množství          od 80,- 
 
CESTOVNÉ v rámci Hradce Králové a okolí do 15 Km od místa sídla firmy          380,- 
Cestovné mimo Hradec Králové                                         10,- / km - počítá se i cesta zpět 
Vícepráce, servis, nevztahuje se na revizní činnost od  450,- Kč / hodina bez DPH 

Havarijní služba, expresní servis, servis mimo provozní dobu účtovana přirážka. 
Technické poradenství bez využití naších služeb u zákazníka je zpoplatněno. 
Technické telefonní poradenství zdarma v omezeném rozsahu. 
K cenám bez DPH bude vždy účtováno DPH dle zákona. 


