Ceník servisních prací
platnost od 1.11.2019

Cena 1 hodiny započaté práce technika
1050,- Kč
Cena 1 hodiny započaté práce 2. pracovníka
550,- Kč
Cena cesty servisního výjezdu:
v rámci měst Praha, Brno a Ostrava
550,- Kč (Paušál)
mimo město
16,- Kč/km vč. času pracovníka stráveného na cestě
V případě nutnosti 2. pracovníka bude kromě aplikace ceny práce 2. pracovníka navýšena sazba ceny cesty
servisního výjezdu mimo město o 3,- Kč/km.

Zprovoznění vzduchotechnických jednotek:
SAVE - paušál 3.500,- Kč + doprava dle sazby výše
Popis zprovoznění:
Zapojení silových a ovládacích kabelů do svorkovnice, zapojení servopohonů, čerpadla, čidel,
externího ovladače, nastavení ovládacího panelu, zaškolení kompetentní (pověřené) osoby a
vyplnění servisního (předávacího) protokolu. Případné vícepráce budou uvedeny samostatně
(viz níže).
TOPVEX, FGT, CL - paušál 5.500,- Kč + doprava dle sazby výše
Popis zprovoznění:
Zapojení silových a ovládacích kabelů do svorkovnice, zapojení servopohonů, čerpadla, čidel,
externího ovladače a modulu ESH, nastavení ovládacího panelu, zapojení externího odvodního
ventilátoru (Topvex SF), zaškolení kompetentní (pověřené) osoby a vyplnění servisního
(předávacího) protokolu. Případné vícepráce budou uvedeny samostatně (viz níže).
TLP - paušál 4.500,- Kč + doprava dle sazby výše
Popis zprovoznění:
Zapojení silových a ovládacích kabelů do svorkovnice, zapojení servopohonů, čerpadla, čidel,
externího ovladače, nastavení ovládacího panelu, zapojení externího odvodního ventilátoru,
zaškolení kompetentní (pověřené) osoby a vyplnění servisního (předávacího) protokolu.
Případné vícepráce budou uvedeny samostatně (viz níže).
DV, DV Compact, KA, DV Time a Geniox, Geniox GO - paušál 10.500,- Kč + doprava dle sazby výše
Popis zprovoznění:
Zapojení silových a ovládacích kabelů do svorkovnice, zapojení servopohonů, čerpadla, čidel,
externího ovladače a modulu ESH, nastavení ovládacího panelu, zapojení externího odvodního
ventilátoru, zaškolení kompetentní (pověřené) osoby a vyplnění servisního (předávacího)
protokolu. Případné vícepráce budou uvedeny samostatně (viz níže).
Poznámky:
Instalační a elektro připravenost:
o Připravenost na zprovoznění musí být provedeno dle dokumentu „Podmínky pro
zprovoznění autorizovanou osobou“.
Vícepráce:
o Víceprací je dodávka a instalace propojovacích kabelů mezi periferiemi a řídicím
systémem. Čas více prací a použitý materiál budou uvedeny a podepsány odběratelem
v předávacím protokolu.
o Práce na oživení zdroje chladu nad rámec zapojení komunikačních vodičů do svorkovnice
Systemair jednotek (např. zapojení vodičů na straně zdroje chladu)
Práce vyloučené ze zprovoznění:
o Napájení, jištění a ochrana (zamrzání, zpoždění startu) externích komponent (např.
kondenzační jednotka), které nejsou součástí dodávky Systemair a.s.
o Napojení výměníků tepla na zdroje energií.

Zprovoznění řídicího systému AIAS
Paušální cena za nastavení jedné řídicí jednotky je 5.500,- Kč + doprava dle sazby výše
Pohyblivá složka ceny 750,- Kč za každou větranou místnost.
Systém se může skládat z několika řídicích jednotek a výsledná paušální cena je pak jejich násobkem.

Zprovoznění vzduchových clon
Zprovoznění se bude účtovat dle hodinové sazby výše společně cenou servisního výjezdu.

Úprava rozvaděče u jednotky TOPVEX FR a TOPVEX FC
Paušální cena 10 000,- Kč
Úprava rozvaděče tak, aby jej bylo možné instalovat mimo plášť jednotky. Cena obsahuje pevně
připojené propojovací vodiče v délce 5m. Úprava se provádí pouze před odesláním zboží na stavbu
v centrálním skladu Systemair, a.s. Cena je fixní. Delší vodiče pouze dle individuální dohody.

Dokumentace
Dokument „Podmínky pro zprovoznění autorizovanou osobou“, je k dispozici ke stažení na webových stránkách
společnosti Systemair, a.s.
„Předávací dokument“ je k dispozici ke stažení na webových stránkách společnosti Systemair, a.s. a vždy jej má
s sebou objednaný servisní technik.

Závěrečná ustanovení
Uvedeny ceny platí při servisním zásahu na území ČR. Uvedené ceny jsou bez DPH. Společnost Systemair a.s.
si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění!
Prodej a servis:
Sídlo společnosti: Oderská 333/5, 196 00 Praha 9
Doručovací adresa, kancelář, sklad: Hlavní 826, 250 64 Hovorčovice
Tel: 283 910 900-2, web: www.systemair.cz

