
Ulica Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj

Št. Opravilo Vrsta opravila Enota

Cena v eur  za 

enoto brez DDV Opomba

1 Kaminska peč Lokaterm * kos 239,0 glej opombe

2 Peč na pelete Alfa Plam * kos 290,0 glej opombe

3 Drugi obisk pri montaži peči (ponovljena montaža) ** kos 110,00 glej opombe

4 Vgradnja dvocevne zaščite v dimniško odprtino (s temperaturnim tesnilnim kitom) kos 25,00 zajema delo brez materiala

5 Demontaža in odvoz stare peči ob hkratni montaži nove *** kos 50,00 glej opombe

6 Posebne storitve Ogled prostora  - svetovanje **** kos 80,00 glej opombe

7 priprava na sedežu ura 19,00

8 čas na poti ura 19,00

9 Servisna ura - priprava, efektiva ura 38,00

10 Prevoz-kilometrina (Razdalja na relaciji Kranj - Lokacija del - Kranj) km 0,43

11 Kaminska peč po sistemu "do vrat" (velja za razdaljo do 20km) ***** kos 45,00 glej opombe

12 Kaminski vložki po sistemu "do vrat" (velja za razdaljo do 20km) ***** kos 45,00 glej opombe

13 Kaminska peč po sistemu "do vrat" (velja za razdaljo nad 20km) ***** kos 65,00 glej opombe

14 Kaminski vložki po sistemu "do vrat" (velja za razdaljo nad 20km) ***** kos 65,00 glej opombe

15 Vnos peči v stanovanje - pritličje  ****** kos 30,00 glej opombe

16 Vnos peči v stanovanje - 1. in 2. nadstropje  ****** kos 40,00 glej opombe

17 Vnos peči v stanovanje - 3. ali višje nadstropje  ****** kos 50,00 glej opombe
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Kranj, 01.08.2022 Vodja PE

Franci Meglič

Storitve se izvajajo na podlagi plačane ponudbe oz. po dogovoru. Končni obračun storitev se izvrši na podlagi obračuna po zaključeni storitvi in se lahko razlikuje od ponudbe.

Drugi obisk se zaračuna, če zaradi razlogov, ki so na strani kupca, ( npr.: neustrezno pripravljena dimniška odprtina, neustrezno pripravljen dovod zraka, neustrezne dimenzije dimnika, in drugih razlogov na strani kupca), montaža peči ob 

1. obisku ni bila mogoča. Drugi obisk se zaračuna tudi,  če odpoved montaže ni bila javljena vsaj 24 ur pred dogovorjeno montažo.

V primeru nakupa kaminske peči Lokaterm s storitvijo montaže, se vrednost storitve "Ogled prostora" odšteje od vrednosti pri nas kupljene kaminske peči.

Sistem "do vrat" pomeni dostava do vrat stavbe na naslovu kupca in velja za območje R Slovenije. Predpogoj - urejen dovoz (možnost kamionskega dovoza). Ponovljena dostava v primeru, ko blaga ni bilo mogoče vročiti na dostavnem 

naslovu,  se zaračuna po dejanskih stroških ponovnega pošiljanja blaga. Za dostavo blaga velja tudi dostava s strani zunanjega prevoznika.

Montaža 

Dostava blaga

Servis na terenu

CENIK STORITEV - Lokaterm in Alfa Plam Leto 2022

OPOMBE:

Storitev demontaže se izvede le v primeru, da sta demontaža in iznos iz stanovanja, na podlagi ocene montažerja, z razpoložljivimi sredstvi možna (ustrezne stopnice, dimenzije prehodov, ... ) in varna.

Storitve v povezavi z montažo, ki 

niso zajete v ceni montaže

Storitev "vnos peči v stanovanje" se izvede le v primeru, da je vnos v stanovanje, na podlagi ocene dostavljalca, z razpoložljivimi sredstvi možen (ustrezne stopnice, dimenzije prehodov, ... ). 

Cenik je veljaven od dneva izdaje in se lahko spremeni brez predhodne najave.

Storitev montaže se lahko zavrne, če po oceni montažerja vnos peči zaradi (neustreznih stopnic,podestov , dimenzij prehodov, …)  predstavljajo nevarnost za poškodbo imetja in zdravja ljudi .


