Sazebník servisních prací firmy ELEKTRODESIGN Ventilátory spol. s r.o. (EDV)*

Práce dílenské – práce na servisním oddělení EDV ve Staré Boleslavi (CSB)*:











Mimozáruční a pozáruční opravy v CSB* EDV*:
850,‐ Kč/hod
Diagnostika závady při uznané reklamaci
0,‐ Kč/hod
Diagnostika závady při neuznané reklamaci:
850,‐ Kč/hod
Nevyzvednutí zařízení z reklamace či opravy (skladovací poplatek) po 30 dnech.
100,‐ Kč/den
Konzultace, předběžná specifikace regulačního systému včetně komponentů
850,‐Kč/ks
(v případě zakoupení regulačního systému je cena za konzultaci odečtena z faktury, tj. návrh je ZDARMA)
Zaškolení obsluhy:
850,‐ Kč/činnost
Diagnostika a analýza VZT zařízení v laboratoři
1.250,‐ Kč/hod (min. však 1 hodina)
Dílenské nastavení, odzkoušení zákazníkem požadovaných funkcí a parametrů VZT jednotky 1.250,‐ Kč/hod
(jednotky od jiného výrobce/dodavatele, cena pro nesmluvní partnery)
1.250,‐ Kč/hod
Dílenské nastavení, odzkoušení funkcí frekvenčního měniče dle požadavků zákazníka
(sortiment EDV, viz. ceník „FM a MaR“)
SETPACK – dílenské nastavení zákazníkem požadovaných funkcí a parametrů VZT jednotky:
o Cena pro smluvní partnery ve smluvním programu:
0,‐Kč/ks
o Cena pro nesmluvní klienty:
3.500,‐Kč/ks

Práce externí ‐ v místě instalace u zákazníka:










Mimozáruční a pozáruční opravy u zákazníka:
850,‐ Kč/hod
Diagnostika závady při uznané reklamaci
0,‐ Kč/hod
Montážní činnost a šéfmontáž:
850,‐ Kč/hod
Diagnostika závady při neuznané reklamaci:
850,‐ Kč/hod
Zaškolení obsluhy:
850,‐ Kč/činnost
Diagnostika a analýza, kontrola stavu a funkčnosti VZT zařízení v místě instalace: 1.250,‐ Kč/hod (min. 1 hodina)
Nastavení rezidenčních jednotek ‐ oživení a spuštění nainstalované VZT jednotky
3.500,‐ Kč/ks
Nastavení, oživení a spuštění nainstalovaného frekvenčního měniče (sortiment EDV, viz. ceník „FM a MaR“)
STARTPACK – nastavení, oživení a spuštění nainstalované VZT jednotky (+SETPACK):
o Cena pro smluvní partnery ve smluvním programu:
0,‐Kč/ks
o Cena pro nesmluvní klienty:
8.700,‐Kč/ks
o Cena při montáži MaR zákazníkem:
8.700,‐Kč/ks
 SETPACK – nastavení zákazníkem požadovaných funkcí a parametrů VZT jednotky
3.500,‐Kč/ks

Externí montáž MaR ‐ rozebíratelné provedení VZT jednotky (ceny bez dopravy):
 SERVICEPACK (montáž MaR) DV 500‐1800: kabelování, oživení a start nainstalované VZT jednotky 14.900,‐ Kč/ks
 SERVICEPACK (montáž MaR) DV 2200‐7800: kabelování, oživení a start nainstalované VZT jednotky 19.900,‐ Kč/ks

Upozornění:









STARTPACK neobsahuje zaregulování potrubních rozvodů a systému a není součástí SERVICEPACK.
Samostatné servisní zákroky neobsahují zaregulování potrubních rozvodů a systémů.
V ceně není započítán instalační materiál, který bude účtován samostatně.
Za servisní činnost vykonávanou nad rámec pracovní doby (8:00‐16:30 hod.) je účtován příplatek 50%.
Servisní činnost v sobotu je účtována s 50% příplatkem. V neděli a o svátcích je účtována se 100% příplatkem.
Případné náklady na ubytování a denní diety podle platných předpisů hradí zákazník.
Ceny jsou uvedeny bez DPH a jsou za hodinovou sazbu na 1 servisního technika na území ČR nebo za kus.
U hodinových sazeb se účtuje za každou započatou hodinu
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Sazebník servisních prací firmy ELEKTRODESIGN Ventilátory spol. s r.o. (EDV)*

PERIODICKÉ PROHLÍDKY A SERVIS VZT JEDNOTEK A VENTILÁTORŮ

(EDV sortiment)

Periodická prohlídka komerční VZT jednotky
 Cena za 1 prohlídku (na 2. prohlídku v kalendářním roce sleva 20% ‐ doporučujeme)
 Vystavení protokolu
 Sada filtrů dle typu jednotky (při zakoupení 2 sad je na 2. sadu 50% sleva)

5.490,‐ Kč/ks
550,‐ Kč/ks
viz. ceník EDV

Periodická prohlídka rezidenční VZT jednotky
 Cena za 1 prohlídku (na 2. prohlídku v kalendářním roce sleva 20% ‐ doporučujeme)
 Sada filtrů dle typu jednotky (při zakoupení 2 sad je na 2. sadu 50% sleva)

2.490,‐Kč/ks
viz. ceník EDV

Periodická servisní prohlídka VZT jednotky obsahuje:
Kontrola stavu zařízení, kontrola parametrizace regulačního systému, kontrola funkcí regulačního systému, výměna
filtrů, kontrola stavu ventilátorů a rekuperačního výměníku, kontrola funkčnosti klapek, kontrola výrobních netěsností,
záznam o kontrole zařízení, kontrola provozních parametrů (napětí, proudu, teploty dopravovaného vzduchu, teploty
topné vody)

Perioda prohlídek:
Dodržujte, prosím, termíny periodických prohlídek pro zachování záruky dle VOP a záručních podmínek pro dané VZT
zařízení. Doporučujeme provádět prohlídky min. 2x ročně, vždy dle VOP zpravidla před a po skončení zimní sezóny.

Jak objednat filtry, náhradní díly či poptat individuální kalkulaci?:
Pro cenovou nabídku filtrů, náhradních dílů či individuální kalkulace nás kontaktujte na: servis@elektrodesign.cz

CENÍK FM a MaR (FREKVENČNÍ MĚNIČE, PRODUKTOVÁ ŠKOLENÍ)
FM – Compact
 Montáž, připojení, nastavení, oživení, spuštění FM ‐ Compact
 Parametrizace, programování požadovaných parametrů FM ‐ Compact (CSB Stará Boleslav)

1.250,‐Kč/hod
1.250,‐Kč/ks

FM – Standard (upozorňujeme, že neprovádíme kabeláž)
 Montáž, připojení, nastavení, oživení, spuštění FM ‐ Standard
 Parametrizace, programování požadovaných parametrů FM – Standard

1.550,‐Kč/hod
1.550,‐Kč/ks

Služby MaR









Zálohování, kopírování parametrů FM
Zálohování, kopírování parametrů FM + nahrání na flash disk (v ceně)
Šéfmontáž dodávaných produktů a technologií EDV a S&P + záznam o dozoru
Nastavení aplikace pro provoz
Kontrola stavu a funkčnosti zařízení
Připojení a nastavení externích ovladačů (sortiment EDV)
Proškolení obsluhy FM
Produktová školení – produkty z ELEKTRO portfolia EDV a S&P

1.750,‐Kč/ks
2.250,‐Kč/ks
850,‐Kč/hod
3.100,‐Kč/kpl
1.250,‐Kč/hod
1.250,‐Kč/hod
4.550,‐Kč/hod
5.250,‐Kč/hod

Ostatní cenové položky:





Doprava servisním vozem
Čas strávený na cestě
Doprava (Stará Boleslav – Praha), paušál nebo dle nabídky servisního technika
Zaškolení obsluhy ovládání u VZT jednotek (pokud není stanoveno jinak

13,‐ Kč/km
250,‐ Kč/hod
500,‐ Kč
550,‐ Kč/činnost
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