Cennik
Pogwarancyjnych ( płatnych ) Usług Serwisowych
ceny w złotych , brutto z Vat 23 %
obowiązuje od 02 stycznia 2020
I. DOJAZD DO KLIENTA
lp.
nazwa usługi
1. w granicach administracyjnych Legionowa
2. okolice Legionowa (do 15 km od granicy miasta ) w tym Warszawa Białołęka
3. na terenie miasta Warszawy i powyżej 30 km
4. w odległości 50 -70 km od granicy miasta Legionowa
II. SERWIS OKIEN
lp.
nazwa usługi
1. regulacja 1 skrzydła okiennego
2. regulacja i smarowanie okna PSK-Z
3. regulacja szkleniem okna o powierzchni do 1 m.kw.
4. regulacja szkleniem okna o powierzchni powyżej 1 m.kw
5. montaż klamki okiennej (zwykłej, z kluczykiem , z przyciskiem )
6. montaz klamki do okna HST
7. montaż klamki do okna PSK-Z
8. montaż zatrzasku i uchwytu balkonowego
9. wymiana uszczelki w ramie okiennej (cena za 1 metr bieżący)
10. wymiana uszczelki w skrzydle okiennym (cena za 1 metr bieżący)
11. wymiana okucia okiennego (dotyczy narożnika, przedłużkę, zaczepy)
12. wymiana okucia okiennego (dotyczy zasuwnicy, nożyce uchyłu, zawias dolny
i górny , okucia od dołu skrzydła ) wraz z demontazem skrzydła
13. czyszczenie okuć skrzydła wymagające domotazu - dotyczyczy czyszczenia z
betonu, wapna, kleje i inne zanieczyszczenia budowlane
14. czyszczenie okuć skrzydła nie wymagające domontażu - dotyczy zabrudzeń w
rodzaju kurz, pył itp..
15. odblokowanie zatrzaśniętego okna
16. odblokowanie zatrzaśniętego okna okna balkonowego
17. smarowanie okuć 1 skrzydła (bez regulacji)
18. wymiana pakietu szybowego okna o powierzchni do 1 m.kw.
19. wymiana pakietu szybowego okna o powierzchni powyżej 1 m.kw. (do 2,5 m.kw.)
20. wymiana pakietu szybowego okna o powierzchni powyżej 2,5 m.kw.
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kalkulacja indywidualna *

* - ocena kosztów wymiany szyby okna o powierzchni powyżej 2,5 m.kw. ustalana jest indywidualnie .
Ze względu na gabaryty, wielkość pakietu - może być konieczność wynajęcia maszyn i urządzeń do transportu
zapewniających bezpieczną pracę
UWAGA - w ceny usług nie sa wliczone ceny części, podzespołów , szyb !!!
III. PŁATNE PRZEGLĄDY GWARANCYJNE OKIEN - NIE DOTYCZY OKIEN HST
Wykonywane są tylko i wyłacznie po uprzednim zgłoszeniu Klienta .
Wykonanie corocznego płatnego przeglądu po upływie 24 miesięcy od daty zakończenia montazu okien , gwarantuje
przedłużenie gwarancji na montaż okien o 5 lat (w sumie 7 lat od daty zakończenia montażu) . W przypadku okien PSK-Z
wykonanie corocznego płatnego przeglądu po upływie 24 miesięcy od daty zakończenia montazu okien , gwarantuje
przedłużenie gwarancji na montaż okien o 3 lata ( w sumie 5 lat od daty zakończenia montazu okna).
lp.
nazwa usługi
1. coroczny przegląd okien Rozierno-uchylnych i uchylnych (cena za 1 skrzydło )
2. coroczny przegląd okien PSK-Z (cena za 1 skrzydło)
* - do podanych cen należy doliczyć dojazd wg niniejszego cennika
III. SERWIS DRZWI
lp.
nazwa usługi
1. regulacja drzwi wejsciowych GERDA, JUWENT, WIKĘD na zawiasach
2. regulacja drzwi wejsciowych PARMAX, POZBUD, DERPAL, WIATRAK na zawiasach 3D
3. regulacja drzwi wejściowych na zaczepie regulowanym lub elektromagnesie
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wymiana elektrozaczepu
montaz samozamykacza (w zalezności od rodzaju )
wymiana szyby w drzwiach
wymiana wkładki zwykłej
wymiana wkładki cylindrycznej GERDA
wymiana zamka zwykłego , magnetycznego
montaz szyldu klamki w drzwiach wewnętrznych
montaz szyldu w drzwiach zewnętrznych (w zależności czy sa nawierty)
wymiana zamka listwowego
regulacja drzwi wewnętrznych przylgowych
regulacja drzwi wewnętrznych bezprzylgowych
demontaz skrzydła drzwi wewnętrznych bezprzylgowych
wymiana zawiasów drzwi wewnętrznych przylgowych (komplet)
wymiana zawiasów drzwi wewnętrznych bezprzylgowych (komplet)
wymiana uszczelki drzwi wewnętrznych
wymiana uszczelki drzwi zewnętrznych
wykonanie nawiertu pod wkładkę patentową drzwi wewnetrznych
wykonanie otworu pod wizjer

UWAGA : DO PODANYCH CEN USŁUG NALEŻY DOLICZYĆ DOJAZD , CENY CZEŚCI I PODZESPOŁÓW
UŻYTYCH DO WYKONANIA USŁUGI !!!
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