CENNIK USŁUG SERWISOWYCH
Rodzaj
usługi

Cena
netto

Uwagi

Cena
brutto

Podstawowe usługi serwisowe
Pierwsza rozpoczęta
roboczogodzina
Cena dotyczy usługi wykonanej w odległości do 25 km od siedziby firmy. Bez
pracy jednego serwisanta 150,00 zł 184,50 zł względu na ilość poświęconego czasu stawka za pierwszą roboczogodzinę zawsze
liczona jest w całości.

Następne rozpoczęte
roboczogodziny pracy
serwisanta
Weryfikacja uszkodzeń i
wycena
naprawy

Dopłata do weryfikacji za
wysyłkę
do serwisu Producenta
automatyki

Dopłata za dojazd
powyżej 25 km
od siedziby firmy

Cena za każdą kolejną rozpoczętą godzinę, jeżeli dotyczy tej samej naprawy co
100,00 zł 123,00 zł pierwsza roboczogodzina. Rozliczana za każde rozpoczęte 30 minut.
Cena dotyczy usługi wykonanej w odległości do 25 km od siedziby firmy. Bez
względu na ilość poświęconego czasu stawka za weryfikację zawsze liczona jest w
100,00 zł 123,00 zł całości. Bez względu czy wycena zostanie zaakceptowana lub odrzucona Klient
zobowiązuje się do uregulowania należności za usługę weryfikacji uszkodzeń.
Dopłata do ceny za weryfikację uszkodzeń i wycenę naprawy w przypadku
konieczności demontażu siłownika lub centrali sterującej i wysyłki do serwisu
120,00 zł 147,60 zł Producenta. Cena obejmuje: demontaż siłownika lub centrali, wysyłkę do
Producenta, wycena uszkodzeń, przesyłka zwrotna do siedziby Aluminium Profilsystem. Cena nie
obejmuje ponownego montażu siłownika lub centrali.

Dopłata za dojazd przekraczający 25 km od siedziby firmy obliczany według Google
1,63 zł

2,00 zł

Maps za każdy przejechany kilometr tam i z powrotem ( w dwie strony)

Usługi związane z pilotami i urządzeniami sterującymi

Programowanie pilota
Kasowanie pilotów z
pamięci i
zakodowanie nowych
pilotów

80,00 zł

98,40 zł

Cena dotyczy usługi wykonanej w odległości do 25 km od siedziby firmy. Cena usługi
zawiera zaprogramowanie do 5 pilotów programowanych do tej samej bramy lub

160,00 zł 196,80 zł szlabanu podczas jednej wizyty. W przypadku programowania pilotów do kolejnych
bram lub szlabanów w tej samej lokalizacji dopłata w kwocie 20 zł za każdą kolejną
bramę.

Wymiana baterii lub
obudowy pilota

16,27 zł

20,00 zł

Cena usługi wykonanej w siedzibie firmy, zawiera koszt baterii lub obudowy

Przeglądy konserwacyjne bram i napędów stosowanych w budownictwie indywidualnym

Automatyczna brama
garażowa
Automatyczna brama
garażowa
PRIME i fasadowa
Automatyczna brama
ogrodzeniowa
przesuwna i rozwierana
Automatyczna brama
ogrodzeniowa
rozwierana z napędem
podziemnym

203,26zł 250,00 zł Zakres prac przy przeglądzie określa check lista sporządzona zgodnie z wymogami
określonymi przez producentów bram i automatyki. Jeżeli w czasie przeglądu, za
203,26zł 250,00 zł zgodą Klienta zostanie wykonana drobna naprawa lub wymieniona część, której czas
dla jednego urządzenia nie przekracza 30 minut, to Klient ponosi tylko koszt
przeglądu i wymienionych części. W zakres przeglądu nie wchodzą inne naprawy niż
203,26zł 250,00 zł wymienione powyżej.
Przy kilku przeglądach w jednej lokalizacji i u jednego Klienta cenę jednostkową
obniża się o:
365,86zł 450,00 zł 10% - dla dwóch urządzeń
20% - dla trzech i więcej urządzeń

Przeglądy konserwacyjne bram i napędów stosowanych w budownictwie przemysł. i wspólnotach mieszkaniowych

Ręczna brama
segmentowa do
wysokości 3 m

Dopłata dla bram, których wysokość przekracza 3 m oraz dla bram z prowadzeniem
200,00 zł

246zł

Automatyczna brama
segmentowa
do wysokości 3 m

przewyższonym o 1,5 m i więcej oraz z prowadzeniem pionowym należy doliczyć
dopłatę w kwocie 100 zł netto

300,00 zł

369 zł
Zakres prac przy przeglądzie określa lista sporządzona zgodnie z wymogami
określonymi przez producentów bram i automatyki. Jeżeli w czasie przeglądu, za

Brama szybkobieżna do 3
m
400,00 zł

492zł

Brama lub krata
rolowana do 3 m

492zł przeglądu i wymienionych części. W zakres przeglądu nie wchodzą inne naprawy niż

dla jednego urządzenia nie przekracza 10 minut, to Klient ponosi tylko koszt
400,00 zł

Automatyczna brama
ogrodzeniowa
przesuwna i skrzydłowa

zgodą Klienta zostanie wykonana drobna naprawa lub wymieniona część, której czas

wymienione powyżej.
300,00 zł

369 zł

Przy kilku przeglądach w jednej lokalizacji i u jednego Klienta cenę jednostkową
obniża się o:
10% - dla dwóch urządzeń

Szlaban

250,00 zł

308zł
20% - dla trzech urządzeń i więcej urządzeń

1. Do kosztów naprawy zostanie doliczony koszt zużytych części zamiennych. Ceny części zamiennych będą naliczane zgodnie z
cennikiem detalicznym producenta. Jeżeli taki nie występuje, będą one zgodne z detaliczną ceną rynkową powiększoną o koszty
związane z dostawą.
W przypadku braku na rynku oryginalnych części lub zamienników wycena ich dorobienia będzie dokonywana indywidualnie.
2. Przy pracy w nagłych awariach do stawek za usługi doliczane jest 50%.
3. Jeżeli do wykonania prac serwisowych wymaganych jest więcej osób roboczogodziny liczone będą za każdą z nich. Dotyczy to w
szczególności prac na wysokości, przy dużym ciężarze lub długości bram oraz niektórych prac elektrycznych.
4. W przypadkach wykonywania prac nie objętych cennikiem stawki będą ustalane indywidualnie.
5. Ceny mogą być indywidualnie negocjowane tylko przed wykonaniem usługi.

Wycena serwisu
Na życzenie klienta, dokładny koszt części zamiennych oraz przewidywany czas naprawy może zostać podany przed
przystąpieniem do naprawy, ale po zrobieniu przeglądu lub oględzin przez serwisanta.
W wypadku odstąpienia przez klienta od naprawy, po zrobieniu wyceny części zamiennych i szacowanego kosztu
naprawy, zostanie pobrana opłata za przegląd danego typu bramy lub za oględziny zgodnie ze stawkami z tego
cennika.
Kilka przeglądów w jednym miejscu
Przy kilku przeglądach w jednym miejscu i przy jednym dojeździe, u jednego klienta policzymy stawkę za
roboczogodziny zamiast stawek za przeglądy, jeżeli dla klienta będzie to korzystniejsze.
Uwagi końcowe
W wypadkach nie objętych cennikiem stawki będą ustalane indywidualnie.
Jeżeli klient nie zdecyduje się na przegląd, nie wykonujemy szczegółowych wycen naprawy bram i automatyki.
Ceny
mogą być indywidualnie przez Państwa negocjowane tylko przed wykonaniem usługi.
CENN

