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Cenník servisných prác 
(platný od 01.09.2018) 

Servis je zabezpe�ený prostredníctvom zmluvných servisných firiem na celom uzemí slovenskej 
republiky, ktoré sú odborne vyškolené na všetky servisné �innosti a sú pod našim priamym doh�adom. 
V zmysle uznania záruk je nevýhnutné, aby všetky servisné práce boli objednávané výlu�ne cez našu 
spolo�nos�.  Servisné firmy nie sú oprávnené vo veciach obchodných jedna� v našom mene. 
Servisné práce je možné objedna� telefonicky (servisné �íslo: 0903 731009), e-mailom na 
servis@absolutgaz.sk  alebo prostredníctvom objednávkového formulára na našej webovej stránke 
(www.absolutgaz.sk). 

Uvedenie do prevádzky 

Svetlé plynové infražiari�e GH, GHI, GHI ECO 57€/ks; 45€/ks >15ks 
Tmavé plynové žiari�e ZENIT, Zenit70, Zenit 70+ 75€/ks; 60€/ks >15ks 
Teplovzdušné plynové jednotky GTV, GTV 3P, GTV MOD 75€/ks; 60€/ks >15ks 
Plynové ohrieva�e agro LH 63€/ks; 50€/ks >15ks 
Teplovodné jednotky MVT 35€/ks; 28€/ks >20ks 
   
Cestovné náklady zo strediska km 0,60€/km 
Hodinová sadzba technika  hod 25€/hod 
Prestoje  hod 25€/hod; max 3 hod 
Diagnostika závady bez opravy ks, paušálne 40€/zariadenie 
  Uvedené ceny sú bez DPH 
Uvedenie do prevádzky je povinné pre potvrdenie záruky. Cena je stanovená jednotkovou sadzbou na dané zariadenie 
násobená po�tom zariadení, cestovné náklady zo servisného strediska vynásobené po�tom prejdených km, suma za práce 
navyše v zmysle platného cenníka. Objednávate� je povinný zabezpe�i� pre servisného technika bezpe�ný prístup k všetkým 
zariadeniam. 
Po úspešnom uvedení do prevádzky je vystavený protokol, ktorý slúži ako záru�ný list. V zmysle uzatvorenej servisnej zmluvy je 
umožnené pred�ženie záru�nej doby až na 5 rokov v zmysle záru�ných podmienok. 

Ro�ná technická prehliadka 

Svetlé plynové infražiari�e GH, GHI, GHI ECO 57€/ks; 45€/ks >15ks 
Tmavé plynové žiari�e ZENIT, Zenit70, Zenit 70+ 75€/ks; 60€/ks >15ks 
Teplovzdušné plynové jednotky GTV, GTV 3P, GTV MOD 75€/ks; 60€/ks >15ks 
Plynové ohrieva�e agro LH 63€/ks; 50€/ks >15ks 
Teplovodné jednotky MVT 35€/ks; 28€/ks >20ks 
   
Cestovné náklady zo strediska km 0,60€/km 
Hodinová sadzba technika  hod 25€/hod 
Prestoje  hod 25€/hod; max 3 hod 
Diagnostika závady bez opravy ks, paušálne 40€/zariadenie 
   
Ro�ná technická prehliadka je predpísaná pre ú�el pred�ženia záru�nej doby. Platia pre �u podmienky ako v prípade uvedenia 
zariadení do prevádzky. Obsahuje: kontrolu technického stavu zariadenia, základné vy�istenie od prachu, kontrolu funk�nosti 
bezpe�nostných prvkov, meranie spalín horenia a prípadná korekcia, kontrola funkcie termostatov teploty, vystavenie protokolu 
o prehliadke. 

Ostatné �innosti 

Odborná prehliadka plynového zariadenia 35€/zariadenie + 0,60€/km 
Odborná skuška plynového zariadenia 35€/zariadenie + 0,60€/km 
Technická pomoc pri montáži (supervízia) 35€/hod + 0,60€/km 
  
 


