LETNÍ AKCE DO 15. 8. 2019
Výhody provedení kontroly kotle:
včasné zjištění opotřebení součástí
plynového kotle mimo topnou sezónu
prodloužení životnosti kotle
obdržíte protokol dle platné legislativy
měření spalin u kotlů zaústěných do komína
v případě více zájemců úspora na dopravě

Využijte naši letní
nabídku na servis
Vašich kotlů a komínů

Kontrola 1
plynového kotle*

Kontrola 2
a více plynových
kotlů *

vč. seřízení a vyčištění

620 Kč

580 Kč

Kontrola 1
kondenzačního
plynového kotle*
vč. seřízení a vyčištění

990 Kč

/ kotel

JEŠTĚ VÝHODNĚJI

Kontrola komína
(1 průduch) vč. čištění

Kontrola kotle
na pevná (tuhá) paliva

440 Kč

1050 Kč

dle Vyhlášky č. 34/2016 Sb. o čištění,
kontrole a revizi spalinové cesty

dle Zák. č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.
Pozor na termíny kontrol kotlů po 3 letech!

* nabídka je platná pouze pro kotle o výkonu do 30 kW

Kontrola komína
a kotle na pevná (tuhá)
paliva dohromady

1490 Kč
1350 Kč

VYTÁPĚNÍ | ZDRAVOTECHNIKA
PLYNOINSTALACE | ELEKTROINSTALACE
KOMINICTVÍ

Vyměníme Váš starý kotel
nebo ohřívač za nový
a za zajímavou cenu!
zpracujeme Vám
nabídku přímo na míru
výměnu provedeme včetně
všech potřebných revizí
a autorizovaného uvedení
do provozu

Další služby pro Vás:

opravy, výměny
či nové montáže
plynových spotřebičů

instalatérské
práce

revize a kontroly
plynových zařízení,
komínů, tlakových
nádob stabilních

odborné prohlídky
kotelen, servis
a údržba kotelen
I. až III. kategorie

odborné
konzultace

pomoc se zajištěním
a koordinací
zpracování projektové
dokumentace

Doprava techniků do místa výkonu bude účtována dle pásem I.-V. dle ceníku uvedeném na našem webu.
Ceny jsou uvedeny vč. DPH a jsou platné pouze pro objekty pro bydlení.
Ceny neobsahují opravy plynových spotřebičů a jakékoliv náhradní díly.
Při objednávce většího množství služeb Vám rádi zpracujeme individuální cenovou nabídku.
Cenovou nabídku na výměnu spotřebiče u zákazníka v okruhu do 10 km v okolí
Bystřice p. Host. zpracujeme zdarma.
Právnickým osobám a firmám nabízíme komplexní řešení na míru.
Ceník prací platný od 1. 8. 2018 naleznete na našem webu.

