
CENNÍK SERVISNÝCH SLUŽIEB 2019

Platný od 1.1. 2019

Wilo CS, s.r.o. organizačná zložka
Tuhovská 29
831 06 Bratislava
Tel.: +421 2 3301 4511
Fax.: +421 2 3301 4524
www.wiloservis.sk



P.č Názov Jedn.c. bez DPH Jednotka Kategória

1. Cestovné_SK 0,60 € km C1

2. Cestovné_SK 23,00 € hod. C2

3. prepravná tarifa jedn.c. DS

4. 38,00 € hod. PZS1

5.

Dopravné služby 
Oprava u zákazníka 
bežná oprava

Oprava u zákazníka 

E-čerpadlo, ATS, RJ 45,00 € hod. PZS2

6. Oprava na dielni 35,00 € hod. PZSD

7. Oprava na dielni 20,00 € jedn.c. PZSDI

8. Montážne práce 30,00 € hod. MP/PP

9. Uvedenie do prevádzky 250,00 €

j.c. za

čerpadlo SUOS

10. Uvedenie do prevádzky 160,00 €

j.c. za

čerpadlo UDPWM

11. Uvedenie do prevádzky 160,00 €

j.c. za

čerpadlo UDPIN

12. Uvedenie do prevádzky 80,00 €

j.c. za

čerpadlo UDPBS

13. Uvedenie do prevádzky 150,00 €

j.c. za

stanicu ATS1

Cenník servisných služieb 2019

Obsah/Špecializácia:

Cestovné za najazdené KM - doprava servisného vozidla sa ráta 

tam aj späť!

Čas strávený na ceste - strata času z miesta sídla spoločnosti do 

miesta servisného výkonu

Expresná doprava tovaru k zákazníkovi na dopyt, doprava 

zariadení po servise k zákazníkovi prepravnou spoločnosťou

Pozáručný servis čerpadiel D - Domestic (TZB), C- Comercial 

(priemysel), M - Municipal (splašky a ČOV)

ER - elektronicky riadené čerpadlá, ATS, RR - Riadace/Regulačné 

systémy

Pozáručný servis čerpadiel D - Domestic (TZB), C - Comerciaál 

(priemysel), M - Municipal( splašky a ČOV)

Diagnostika čerpadla pred opravou - zisťovanie rozsahu 

poškodenia, Cenová ponuka na opravu, pokiaľ zákazník 

odmietne opravu

Elektroinštalačné práce, strojárske práce, montáž zariadení a 

príslušenstva, prípravné práce - predlžovanie káblov, príprava 

hladinových snímačov, plavákov, atď. (práce podobného 

charakteru)

Práce súvisiace s vyrovnávaním súosovosti, Kompenzácia 

výškových rozdielov kalibračnými podložkami, záverečná 

kontrola vyrovnávania pred uvedením do prevádzky

Kalové čerpadlá s rezacím zariadením, Čerpadlá na znečistenú a 

odpadovú vodu, miešadlá

Zásobovanie čistou/mierne znečistenou vodou - mimo ATS

TZB -Kúrenie, klimatizácia, chladenie

Zvyšovanie tlaku ATS s jedným čerpadlom a riadením



14. Uvedenie do prevádzky 220,00 €

j.c. za

stanicu ATS2

15. Uvedenie do prevádzky 280,00 €

j.c. za

stanicu ATS34

16. Uvedenie do prevádzky 350,00 €

j.c. za

stanicu ATSFI

17. Zaškolenie obsluhy 50,00 € jedn.cena ISKOLO

18. Servisná zmluva na dopyt

paušál/nad

paušál SZBA

19. Servisná zmluva na dopyt

paušál/nad

paušál SZCO

20. Servisná zmluva na dopyt

paušál/nad

paušál SZPR

21. Príplatky 50% hod. PPZS12

22. Príplatky 100% hod. PPZS12

Kategoria:

C1 uvedenie do prevádzky_Building Services

C2 automatická tlaková stanica

DS automatická tlaková stanica

PZS1 automatická tlaková stanica

PZS2 automatická tlaková stanica - požiarna

PZSD individuálne zaškolenie obsluhy

PZSDI servisná zmluva_Basic

MP/PP servisná zmluva_Comfort

SUOS servisná zmluva_Premium

UDPMU príplatky pozáručného servisu cez víkend

UDPIN príplatky pozáručného servisu cez sviatok

Vypracoval:

cestovné 

cestovné 

dopravné služby

pozáručný servis

pozáručný servis

pozáručný servis dielňa

pozáručný sevis diagnostika

montážne/prípravné práce 
nastavenie súosovosti

uvedenie do prevádzky_Municipal 
uvedenie do prevádzky_Industry

dňa 22.12.2018 Schválil: dňa 22.12.2018

Norbert Takáč Mgr. Jozef Mikulec

WILO SERVIS SK vedúci organizačnej zložky

PPZSS

ATSFI

ISKOLO

SZBA

SZCO

SZPR

PPZSV

ATS34

Pozn./Skratky:

UDPBS

ATS1

ATS2

Zvyšovanie tlaku ATS s dvoma čerpadlami a riadením

Zvyšovanie tlaku ATS s troma alebo viac čerpadlami a riadením

Požiarne stanice

Individualne zaškolenie obsluhy na prevádzku zariadení s 

protokolom o rozsahu školenia 

Servisná zmluva - Basic

Servisná zmluva - Comfort

Servisná zmluva - Premium

Práca servisného tech. cez vikend a v noci (18:00-6:00 h) 

Práca servisného technika cez sviatok




