Legionowo, 07.06.2018

Cennik
Pogwarancyjnych Usług Serwisowych
I . DOJAZD DO KLIENTA
1.
2.
3.
4.

Na terenie Legionowa 30 zł
Do 15 km okolice Legionowa w tym Białołęka -Tarchomin 50 zł
Na terenie Warszawy powyżej 30 km 100 zł
Od 50 do 70 km 150 zł

II . OKNA
SERWIS OKIEN
1. Regulacja 1 skrzydła okiennego (standardowe)
20 zł
2. Regulacja PSK-Z (w zależności od rodzaju regulacji)
wraz ze smarowaniem 50-100 zł
3. Regulacja szkleniem małego okna
50 zł
4. Regulacja szkleniem okna balkonowego ( 2 pracowników)
100 zł
5. Montaż zwykłej klamki okienne
10 zł
6. Montaż klamki w systemie przesuwnym HST
30 zł
7. Montaż klamki w systemie przesuwnym PSK-Z
50 zł
8. Montaż zatrzasku i uchwytu balkonowego
50 zł
9. Wymiana uszczelki w oknie
10 zł/mb
10. Wymiana uszkodzonego okucia okna
30-100zł
a. 30 zł- okucie narożnik, przedłużka, zaczepy (wymiana bez demontażu skrzydła)
b. 100 zł- okucie zasuwnica, nożyce uchyłu, zawias dolny-górny okucia od spodu skrzydła
i inne (wymagające demontażu skrzydła)
11. Czyszczenie okuć z koniecznością demontażu
20-80 zł
(w zależności od elementu)
a. Koszt zmienny uzależniony od rodzaju zabrudzenia np.; beton, wapno, klej- demontaż
skrzydła
80 zł
b. Zabrudzenia typu; pył, kurz, farba- bez demontażu skrzydła
20 zł
12. Odblokowanie zatrzaśniętego okna (awaryjne)
zwykłe 50 zł/1 szt
balkonowe 100 zł/1 szt
13. Smarowanie okuć 1 skrzydła bez regulacji
5 zł
14. Wymiana pakietu szybowego w małym oknie
50 zł (skrzydło)
15. Wymiana pakietu szybowego w oknie balkonowym
100 zł (skrzydło)
16. Wymiana dużej szyby (w zależności od wagi i gabarytów)
200-400 zł
Ocena kosztów indywidualna, koszt może wzrosnąć w zależności od potrzeb wynajęcia
maszyn np.; samochód ciężarowy, HDS, urządzenia do transportu pakietów szybowych
o dużym ciężarze, ludzi do transportu ręcznego dużych gabarytów i innych
zapewniających bezpieczną pracę.
W cenę nie jest wliczony koszt szyby.

PŁATNE PRZEGLĄDY GWARANCYJNE.- NIE DOTYCZY OKIEN HST !!!
Wykonywane są tylko i wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu od Klienta .
Wykonanie corocznego płatnego przeglądu po upływie 24 miesięcy gwarantuje przedłużenie
gwarancji na okna na kolejne 5 lat ( w przypadku okien przesuwnych PSK-Z przedłużenie
gwarancji na kolejne 3 lata).
Coroczny przegląd okien
Rozwierno-Uchylnych i uchylnych
Przesuwnych PSK-Z

12 zł / 1 skrzydło
50 zł

III . DRZWI
1. Regulacja drzwi wejściowych na zawiasach- Gerda, Juwent, Wikęd
100 zł
2. Regulacja drzwi wejściowych na zawiasach 3 D - Parma, Pozbud,
Derpal. Wiatrak
70 zł
3. Regulacja docisku drzwi wejściowych na zaczepie regulowanym lub elektromagnesie
50 zł
4. Wymiana elektrozaczepu
100 zł
5. Montaż samozamykacza (w zależności od rodzaju)
150-250 zł
6. Wymiana szyby w drzwiach
100-150 zł
7. Wymiana wkładki zwykłej (bez ceny wkładki)
50 zł
8. Wymiana wkładki cylindrycznej (Gerda bez ceny wkładki)
100 zł
9. Wymiana zamka zwykłego (bez ceny zamka)
50-100 zł
10. Montaż szyldu, klamki (bez ceny części)
30 zł
wewnętrzny
zewnętrzny (w zależności czy są nawierty czy nie)
70-100 zł
11. Wymiana zamka listwowego
100-150 zł
12. Regulacja drzwi wewnątrz lokalowych;
przylgowe
20-40 zł
bezprzylgowych
50-70 zł
13. Demontaż skrzydła bezprzylgowego
50 zł
14. Wymiana zawiasów drzwi wewnętrznych;
przylgowych
30 zł/1 kpl
bezprzylgowych
50 zł/1 kpl
15. Wymiana uszczelki drzwi wewnętrznych
30 zł
16. Wymiana uszczelki drzwi zewnętrznych [w zależności od rodzaju uszczelki]
50-70 zł
17. Wykonanie nawiertu pod wkładkę patentową drzwi wewnętrznych
200 zł
18. Wykonanie otworu pod wizjer
50 zł.
UWAGA : DO CEN USŁUG NALEŻY DOLICZYC CENY ZUŻYTYCH
MATERIAŁÓW , PODZESPOŁÓW I CZĘŚCI !!!

