
Ceník prací a služeb platný od 1.1.2015  
 

Montáže na připravení rozvody : uvedené ceny jsou bez materiálu !!! 
Ceny jsou uvedeny včetně 15% DPH 

 
Sporáky     1.026,- Kč     
Varná desky a trouby   1.482,- Kč    
Vestavné spotř.   1.482,- Kč 
Topidlo komínové   2.242,- Kč    
Topidlo podokenní   2.242,- Kč  bez stavebních úprav 
 Topidlo podokenní   3.363,- Kč  včetně materiálu a stavebních úprav  
 
Montáž dle náročnosti , cena za práci bez DPH. 
Průtokové ohřívače malé  Práce 1100,- až 1300,- 
Průtokové ohřívače velké  Práce 2000,- až 2500,-     
Závěsné kotle    Práce 3000,- až 4000,- 
 
Uvedení spotřebiče do provozu: Ceny jsou uvedeny včetně 15% DPH 
Sporáky       798,- Kč  
Varná desky a trouby      798,- Kč 
Průtokové ohřívače   1.140,- Kč  
Závěsné kotle    1.824,- Kč 
Topidla    1.140,- Kč 
 
Ceník oprav: ceny za práci bez DPH  
     Zákl. pol.     malá opr.   střední opr.   velká opr.  čištění 
                  revize 
Sporák plynový   330,-  220,-       450,-      800,- 
Sporák kombinovaný   330,-  220,-       600,-      800,- 
Sporák elektrický   330,-  220,-       600,-      800,- 
Odsavač par    330,-  220,-       450,-      800,- 
Vestavné spotř. (trouba+deska) 330,-  220,-       600,-      800,- 
Topidla    330,-  350,-       600,-      800,-      400,- 
Průtokové ohřívače   330,-  600,-       800,-    1600,-      800,- 
Plynové kotle    330,-  600,-     1100,-    2000,-      800,- 
Zásobníkové ohřívače  330,-  350,-       600,-      800,-       
Pračky, Myčky, Sušičky  330,-  400,-       800,-    1700,-       
 
Vyřazovací protokol – účtováno bez základní položky 
 
Sporáky     300,- 
Topidla     300,- 
Průtokové ohřívače vody   400,- 
Plynové kotle     500,- 
Ostatní      300,- 
 
CESTOVNÉ v rámci Brna      300,-   
Cestovní mimo Brno        9,-/ km počítá se i cesta zpět 
 
Vícepráce 300,- Kč / hodina 



K cenám bez DPH bude vždy účtováno DPH dle zákona. 
 
 
Našim zákazník ům z Brna a nejbližšího okolí ( Brno-venkov ) nabízí me navíc možnost instalace za p říplatek v rozmezí 1.026,-  
Kč  až 1.0482,- Kč dle typu spot řebiče,( dovoz nového spot řebiče i odvoz starého je ZDARMA ) a to je možné p ři spln ění níže 
uvedených podmínek: 
•  Nabídka se týká t ěchto spot řebičů: voln ě stojící sporáky ( plynové, kombinované i elektrick é ), vestavné desky ( plynové, 
elektrické i kombinované ), vestavné pe čící trouby. 
•  Zákazník musí mít od majitele ( správce ) nemovit osti vypln ěno potvrzení o tom, že objekt, ve kterém se bude in stalace 
spot řebiče provád ět, je objektem bytovým a p řipadá v n ěm více jak polovina všech podlahových ploch na byty . Formulá ř ve 
formátu ( pro program Adobe Reader  ) je ke stažení níže. 
 
V ceně montáže spot řebiče není uvedený materiál. Tento hradí zákazník  až p ři vlastní montáži p římo mechanikovi a to podle 
skute čnosti. Muže se jednat nap říklad o plynovou p řipojovací hadici, kohout, tepelnou pojistku a další  drobný materiál.  
 
 
 

Příklad : Sporák má na našich stránkách cenu 8000,- K č s DPH. 
Vy tedy zaplatíte tuto částku + 1.026,- K č na montáž a výrobek ( výrobky ) Vám budou nainstal ovány dle 
uvedených podmínek. Na míst ě ješt ě uhradíte mechanikovi částku která je pouze za použitý p řipojovací 
materiál. 
 

Ceník ostatních montáží a sevisních služeb viz p říloha. 

 

 


