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Usługi serwisowe
Utrzymanie sprawności technicznej

Przeglądy

Typ urządzeń Nr art.
Cena netto [PLN] 
za przegląd Smart 

1 urządzenia, 
bez dojazdu

Nr art.

Cena netto [PLN] 
za przegląd 

Comfort 
1 urządzenia, 
bez dojazdu

zalecana 
częstość 

przeglądów
Nr art.

Cena netto {PLN]
za przegląd 

GWARANCJA 
PREMIUM** 

1 urządzenia, 
bez dojazdu

Pompy Normowe
o mocy do 3kW U2862520 200 zł U2862552 260 zł 2 x w roku - na zapytanie
o mocy do 22kW U2862521 270 zł U2862553 350 zł 2 x w roku - na zapytanie
o mocy pow. 22kW U2862522 510 zł U2862554 2 x w roku - na zapytanie
Pompy dławnicowe
o mocy do 4kW U2862523 170 zł U2862555 270 zł 1 x w roku - na zapytanie
o mocy pow. 22kW U2862524 240 zł U2862556 340 zł 2 x w roku - na zapytanie
Wielostopniowe do 4 kW U2862525 170 zł U2862557 340 zł 1 x w roku - na zapytanie
Wielostopniowe od 4 kW do 22 kW U2862526 240 zł U2862558 400 zł 2 x w roku - na zapytanie
Pompy bezdławnicowe U2862527 80 zł U2862559 170 zł 1 x w roku - na zapytanie
Zestawy pompowe (ZH i HVAC)
moc** zbiorcza zestawu do 12 kW U2862528 500 zł U2862560 590 zł 1x/2x w roku U2862581 1 030 zł
moc** zbiorcza zestawu do 24 kW U2862529 530 zł U2862561 660 zł 1x/2x w roku U2862582 1 300 zł
moc** zbiorcza zestawu pow. 24 kW U2862530 600 zł U2862562 720 zł 1x/2x w roku U2862583 na zapytanie
Odzysk wody deszczowej
AF22/ AF150/ AF 400 U2862531 530 zł U2862563 720 zł 2 x w roku U2862584 990 zł
Woda brudna i ścieki
Pompy o mocy do 4 kW U2862532 350 zł U2862564 690 zł 1x/2x w roku - na zapytanie
Pompy o mocy pow. 4 kW U2862533 470 zł U2862565 800 zł 1x/2x w roku - na zapytanie
Pompy o mocy pow. 11 kW U2862534 600 zł U2862566 1x/2x w roku - na zapytanie
Przepompownie ścieków
FH/S/M1/L1 U2862535 470 zł U2862567 740 zł 1x/2x/4x w roku U2862585 890 zł
DFH/M2/L2/XL(do 3kW) U2862536 600 zł U2862568 880 zł 1x/2x/4x w roku U2862586 1 060 zł
DFH/XXL (> 3 kW) U2862537 600 zł U2862569 960 zł 1x/2x/4x w roku U2862587 1 470 zł
Przepompownia przydomowa WS U2862538 400 zł U2862570 670 zł 1x/2x/4x w roku U2862588 820 zł
Przepompownie ścieków
pompownia o mocy do 8 kW U2862539 530 zł U2862571 1 190 zł 1x/2x/4x w roku U2862589 1 930 zł
pompownia o mocy do 22kW U2862540 670 zł U2862572 1 400 zł 1x/2x/4x w roku U2862590 2 440 zł
pompownia o mocy pow. 37kW U2862541 930 zł U2862573 na zapytanie 1x/2x/4x w roku U2862591 na zapytanie
Tłocznie ścieków
tłocznia ścieków o mocy do 8 kW U2862542 670 zł U2862574 1 330 zł 1x/2x/4x w roku U2862592 2 730 zł
tłocznia ścieków o mocy do 22kW U2862543 800 zł U2862575 1 470 zł 1x/2x/4x w roku U2862593 3 460 zł
tłocznia ścieków o mocy do 37kW U2862544 1 060 zł U2862576 1 870 zł 1x/2x/4x w roku U2862594 4 260 zł
tłocznia ścieków o mocy pow. 37kW U2862545 na zapytanie U2862577 na zapytanie 1x/2x/4x w roku U2862595 na zapytanie
Mieszadła 
o mocy do 4 kW - - U2862578 690 zł 1 x w roku U2862596 na zapytanie
o mocy do 11 kW - - U2862579 860 zł 1 x w roku U2862597 na zapytanie
o mocy pow. 18,5kW - - U2862580 na zapytanie 1 x w roku U2862598 na zapytanie

*  w przypadku stwierdzenia konieczności należy przeprowadzić również osiowanie agregatu pompowego (cenny poniżej)
**  przegląd gwarancyjny wpisywany do karty gwarancyjnej (przedłużający gwarancję o kolejny rok - maksymalna gwarancja 60 miesięcy)
***  moc zestawu obliczana ze wzoru: MP x IP gdzie MP: Moc pompy; IP: Ilość pomp w zestawie

Ceny dotyczą jednej pompy lub jednego agregatu pompowego.
Ceny nie zawierają części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.
Minimalny koszt wizyty serwisu to 400,00 PLN netto.

Do ceny przeglądu należy doliczyć zryczałtowany koszt dojazdu technika wg tabeli poniżej.

Wszystkie podane ceny nie zawierają podatku VAT.

Zryczałtowana opłata za dojazd 

tam i z powrotem Nr  art. Cena netto [PLN]

0-50 km U2862546 100 zł

51-100 km U2862547 200 zł
100-200 km U2862548 400 zł
200-300 km U2862549 670 zł
300-400 km U2862550 930 zł
pow. 400 km U2862551 na zapytanie

*Osiowanie agregatów pompowych
moc agregatu Nr  art. Cena netto [PLN]

 ≤ 22 kW U2862599 600 zł

22-55 kW U2862600 690 zł
56-75 kW U2862601 770 zł
 >75 kW U2862602 na zapytanie


