CENÍK ZÁRUČNÍCH OPRAV
WOLF ČESKÁ REPUBLIKA S.R.O.

30m3/h

PLATNOST OD 1. 9. 2021

SERVISNÍ PRÁCE NA KOTLÍCH S VÝKONEM DO 100 kW, SOLÁRNÍCH ZAŘÍZENÍCH, REGULACÍCH,
ZÁSOBNÍCÍCH DO 200 l
Základní položka

Diagnostika poruchy, vyúčtování, poštovné, administrativa

400 Kč

Výměna dílu na hydraulické části a uvedení zařízení
do provozu

Výměníky, 3-cestný ventil, bypass, oběhové čerpadlo, nabíjecí
čerpadlo, snímač teploty vody, snímač průtoku, pojistný ventil,
expanzní nádoba, zpětná klapka

600 Kč

Výměna dílu na elektronické části a uvedení do
provozu

Výměna regulace, desek, modulů, čidel, pohonů, zapalovacího
transformátoru

400 Kč

Výměna dílu na vzduchových a spalinových cestách

Výměna izolací, zapalovací a ionizační elektrody, spalinový
termostat, dvojitý bezpečnostní NTC snímač, těsnění spalovací
komory, ventilátor

350 Kč

Výměna dílu na plynové části a uvedení do provozu

Plynová armatura, těsnění, plynové potrubí

500 Kč

Výměna celého zařízení a uvedení do provozu

Kotel, zásobník, sluneční kolektor *

2 000 Kč

SERVISNÍ PRÁCE NA KOTLÍCH S VÝKONEM NAD 101 kW, TEPELNÝCH ČERPADLECH,
ZÁSOBNÍCÍCH NAD 201 l
800 Kč

Základní položka

Diagnostika poruchy, vyúčtování, poštovné, administrativa

Výměna dílu na hydraulické části a uvedení zařízení
do provozu

Výměníky, 3-cestný ventil, bypass, oběhové čerpadlo, nabíjecí
čerpadlo, snímač teploty vody, snímač průtoku, pojistný ventil,
expanzní nádoba, zpětná klapka

1 300 Kč

Výměna dílu na elektronické části a uvedení do
provozu

Výměna regulace, desek, modulů, čidel, pohonů, zapalovacího
transformátoru, ventilátoru

800 Kč

Výměna dílu na plynové části a uvedení do provozu

Výměna izolací, zapalovací a ionizační elektrody, spalinový
termostat, dvojitý bezpečnostní NTC snímač, těsnění spalovací
komory

1 100 Kč

Výměna celého zařízení a uvedení do provozu

Kotel, tepelné čerpadlo, zásobník *

Práce na chladivovém okruhu *
Práce blíže nespecifikované v tomto ceníku dle hodinové sazby

400 Kč

CESTOVNÉ TAM I ZPĚT
Pásmo 1

1 – 40 km

390 Kč

Pásmo 2

40 – 60 km

680 Kč

Pásmo 3

Nad 60 km *

900 Kč

* po odsouhlasení Servisním oddělením Wolf Česká republika s.r.o.
O sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích bude sazba zvýšena o 20 %. Uznávají se pouze opravy provedené do 24 hodin od nahlášení.
Cestovné je možno účtovat maximálně 2x na jeden servisní případ. Další cesty podléhají schválení Servisního oddělení Wolf Česká republika.
Všechny uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Platnost ceníku do odvolání nebo nahrazení novým ceníkem záručních oprav.
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