DETTO-SERVICE

DETTOarakjegyzéke2011-1.-netre
A munka megkezdésekor " maximum-áras " árajánlatot kell az ügyféllel ismertetni és elfogadtatni!!!

VÁLLALÁSI DÍJAK 2011. 03. 01. -től./ Az elállás jogát fenntartjuk! / magán és céges
Az árak, az alábbi tételekből, összevonással kerülnek kiszámításra. Rezsióra irányár: Br. 8000,-Ft./ Minden óra megkezdett órának számít.
A fizetős munkákhoz és a készülékek beüzemelési dijaihoz az alábbi bontás szerinti felmérési, hibafeltárási,
jegyzőkönyvezési díjak kerülnek felszámitásra,
FELMÉRÉS - HIBAFELTÁRÁS

Érvényes díjak
Március 01. -től
ÁFA 25%
Bruttó
4 600 Ft

A felmérés, csak a felismerhető hibák feltárását és a bizonylatolását tartalmazza!!

1.körz. Budapest ( V-VI-VII-VIII-IX-X-XIV kerületek) valamint, Szada/ Pécs-Kaposvár-Szeged-Dombóvár
+Parkolás ktg.
2. körz. Bp.( I-II-III-IV-XI-XII-XIII-XV-XVI-XVII-XVIII-XIX-XX-XXI-XXII-XXIII, Veresegyház-Gödöllő-MogyoródKerepes-Fót-Dunakeszi-Budaörs-Budakeszi-Nagykovácsi-Diósd-Szigetszentmiklós-.
5 500 Ft
+Parkolás ktg.
+Parkolás ktg.
3. körz. -Erdőkertes-Nagytarcsa-Isaszeg-Törökbálint-Érd -Biatorbágy-Göd-Solymár- stb.
6 300 Ft
+Parkolás ktg.
4. körz.A fentieken túl: 40-km-ig,(azonban Bp.től, csak oda 40 km-en túl -60 km-ig. eseti megállapodás szerint)
8 600 Ft
Visszatérő javítás esetén, a másodszori megjelenés ktg:
1.körz: 2900,-Ft.
2.-3.körz: 3800,-Ft.
Vidék: 5100,-Ft.
JAVITÁSI DIJAK

SZJ 073691

ANYAG

ITJ 2912-1410

A felmérés, csak a felismerhető hibák feltárását és a bizonylatolását tartalmazza!!

automatikán és vízrészen
( ha anyagérték 5,000,- Ft alatti)
egy alkatrész cseréjénél.
( ha anyagérték 5,000,- Ft feletti)
(Érvényes az első felhasznált alkatrész cseréjére, a további díj a feladat
nehézségétől függ. /Az alkatrészek egy része csak rendeléssel biztosítható/)
Ha a készülék jó! Beindítás, állítás, tisztítás, ellenörzés, víz rátöltés,

eseti hirdetett akciós árak, csak a
rendszeres karbantartást igénybevevő
ügyfelek esetén.
5000,-alatt
javítás
4 700 Ft
5 800 Ft
5000,-felett
javítás

szaktanácsadás, anyagfelhasználás nélküli javítás.

4 500 Ft

anyag nélk.

Munkadíjak
Bruttó
6 700 Ft
8 200 Ft

6 400 Ft

javítás

Energia takarékosság céljából-KARBANTARTÁS FALI GÁZKÉSZÜLÉKEKEN, akción kívül 28 kW-ig.

Kormolás nélkül, (Általános, + gyújtó-és főfúvóka tisztítás, légellátás, égéstermék
elvezetés ellenőrzése, víz- és gáztömörség ell. Szükség szerinti mérés,állítás.)
-kazántest koromtalanítása / kiszerelve / a díja
ha kormolás is szükséges,
Kazántestek savazását a helyszínen nem végezzük, ki-beszerelés elszállítás,savazás díja.
ESETILEG ADOTT KEDVEZMÉNYEK, HALMOZOTTAN NEM VEHETŐEK IGÉNYBE!

kondenzációs

karbantartás

hagyományos

karbantartás

hagyományos

koromtalanítás

hagyományos

vízkőtelenítés

GÁZKÉSZÜLÉKEK ÜZEMBEHELYEZÉSI DIJAI, egyszeri megjelenés esetén.
ÖSSZEVONANDÓAK !!!
JUNKERS-VAILLANT-SAVIO-FERROLI-ARISTON-BERETTA-FÉG-STB.
méréssel
Kondenzációs készülék beüzemelése, méréssel.
35 kW-ig. Felette: 60 kW-ig 2* összeg
Kém.fali cirkó, termosztáttal, nem tárolós
+
beüzemelési alapár + tételesen hozzáadott különbözőségek összegei
+
+
Zárt égésterű, fenti árra még +
A tároló és fűtésmodul 1db., felár, külön-külön a fenti árra még +
Mérés, füstgázelemző készülékkel, dokumentálva.
2008.01.-től kötelező C tip.-nál is.
Álló kazán, termosztáttal, tároló nélkül
35 kW-ig.
/ 35 kW-ig - 60 kW-ig 2*9700,-Ft.=19400,-Ft. /
Külső időjárás függő szabályozás üzembehelyezése / a vezérlőpanelbe kötött/
Külső időjárás függő szabályozás és fűtüköri külső blokk (DIM) üzembehelyezése /darab
Vízmelegitő (átfolyásos), konvektor , tűzhely
ARISTON, IDROPI
vízmelegitő 120 literes -ig (tároló)
QUADRIGA, STB.
vízmelegitő 190 literes- ig(tároló)
(Minden munkalap összege felkerekítéssel kerül feltüntetésre, felszámolásra. )Rezsianyagok,
tömítő és javító anyagok, telefon hívások és visszahívások,munkalapok, névjegyek, cimkék címen.
EGYÉB TÉTELEK DÍJAI
a szolgáltatási díjon felül:
Vegyszer a tűztéroldali tisztitáshoz, falikazánoknál.
Parkolási díj
SZJ 6321240
Telefonos értesítés
SZJ 6420 1
Hétvégi és munkaidőn túli szerviz ellátás azon az ügyfelek részére biztosított, akik azt térítés
ellenében megrendelték vagy (rendkívűli-eseti) a rendelkezésre állási díj megfizetését vállalták.
Szerződött rendelkezésre állás időpontja: munkanapon 19 h.ig, munkaszüneti napon: 9-18 h..DÍJA:

Tartalmazza a következő évi kedv. karbantartás díját is ami a díjfizetés időpontja is!
1. és 2. körzet
Ügyeleti napokon és munkaidőn túl:
SZJ 6420 1
RENDKÍVÜLI RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI DÍJ- címen, az
alapdíjon felül 1*-i díj kerül felszámításra, GARANCIÁNÁL is. +
3. körzet
Az anyagok költsége minden esetben, külön kerül felszámításra !!!!!

méréssel

kondenzációs
kéményes

16 500 Ft
8 900 Ft
6 300 Ft
22 200 Ft

Bruttó
20 700 Ft
10 700 Ft
7 200 Ft
3 400 Ft

turbó felár
tároló felár

hagyományos

álló kazán

programozás

egyéb felár

egyenként

egyéb felár

10 100 Ft
3 400 Ft
9 700 Ft
3 400 Ft
5 400 Ft
6 400 Ft

A számla felkerekítése 500,- as egységre.

Bruttó
900 Ft
Esetenként kerül felszámolásra
kerekítésben

Rendelkezésre állás-szerződ.

28 600 Ft

2012.04.30.-ig
rendelkezésre

állás

3 700 Ft

rendelkezésre

állás

4 900 Ft

KARBANTARTÁS GÁZKÉSZÜLÉKEKEN AKCIÓS - 2010.03.01-09.30. Kivonat az akciós kártyából! / Gyújtó-és főfúvókák, elektródák,
hőcserélő tisztitás,légellátás és égéstermék elvezetés szemrevételezése, víz- és gáztömörség ell., állítás. Javaslat tétele/
Bruttó
07.31.-ig kedvezményes karbantartás, kiszállási díjjal, Budapest + parkolási ktg.
8 800 Ft
+Parkolás ktg.
Bp.
07.31.-ig kedvezményes karbantartás, kiszállási díjjal, Budapest határán túl.
12 400 Ft
Vidék.
08.31.-ig kedvezményes karbantartás, kiszállási díjjal, Budapest + parkolási ktg.
9 800 Ft
+Parkolás ktg.
Bp.
08.31.-ig kedvezményes karbantartás, kiszállási díjjal, Budapest határán túl.
13 400 Ft
Vidék.
+Parkolás ktg.
Bp.
09.30.-ig kedvezményes karbantartás, kiszállási díjjal, Budapest + parkolási ktg.
11 000 Ft
09.30.-ig kedvezményes karbantartás, kiszállási díjjal, Budapest határán túl.
14 600 Ft
Vidék.
Kondenzációs készülék karbantartása műszeres ellenörzéssel,jegyzőkönyvezve, tömítő klt.és anyag nélkül.
13 700 Ft
Bp.
Kondenzációs készülék karbantartása műszeres ellenörzéssel,jegyzőkönyvezve, tömítő klt.és anyag nélkül.
17 200 Ft
Vidék.
A készülék leeresztése és feltöltése, tágulási tartály feltöltés.
1 200 Ft
tágulási
vegyszer
Felhasznált tisztító folyadék, csak fali kazánoknál 35 kW-ig.
900 Ft
Az anyagok és a felmerülő javítások költsége külön kerül felszámításra, egyéb tudnivalók az akciós kártyán olvashatók.
Kondenzációs készülékekre 40 kW feletti és álló kazánokra nem vonatkozik a kidolgozott karbantartási ár! A karbantartás
nem jelenti későbbiekre a hibamentességet, ezért a szolgáltatásban résztvevő ügyfelek az elkövetkező javítás díjából engedményt igényelhetnek.
Az árjegyzék nem teljeskörű, a munkák során a szolgáltató és a szerelő fenntartja magának a jogot az ettől eltérő árak kiajánlására!

A munkák megkezdése előtt a szerelőtől kérjen árajánlatot, anyagárak után a hibabejelentő telefonszámon érdeklődjön.
Garanciát a rendelet szerint, eseti megállapodástól eltekintve Br. 20000,- felett vállalunk.
A számlán szereplő végösszeget szerelőink, ötszázas egységre felfelé kerekítve állítják ki.

Bakonyi Károly
érvényesítette:…………………………

