
 
 
 

CENNIK USŁUG SERWISOWYCH Netto Brutto 

Regulacja drzwi / Przegląd gwarancyjny (koszt robocizny z dojazdem do 50 km.)        180,00 zł         221,40 zł  

Regulacja samozamykacza koszt robocizny z dojazdem do 50 km)        120,00 zł         147,60 zł  

Montaż progu(koszt robocizny z dojazdem do 50 km)        130,00 zł         159,90 zł  

Montaż wizjera (koszt robocizny z dojazdem do 50 km)        100,00 zł         123,00 zł  

Montaż szyldów (koszt robocizny z dojazdem do 50 km)        150,00 zł         184,50 zł  

Montaż elektrozaczepu ( koszt robocizny z dojazdem do 50)        250,00 zł         307,50 zł  

Montaż samozamykacza (koszt robocizny z dojazdem do 50 km)        180,00 zł         221,40 zł  

Naprawa sztywnego łaocucha (koszt robocizny z dojazdem do 50 km)        200,00 zł         246,00 zł  

Regulacja i konserwacja zamka głównego(koszt robocizny z dojazdem do 50 km)        250,00 zł         307,50 zł  

Konserwacja wkładki lub jej wymiana (koszt robocizny z dojazdem do 50 km)        120,00 zł         147,60 zł  

Wymiana Zamka głównego (koszt robocizny z dojazdem do 50 km)        350,00 zł         430,50 zł  

Wymiana zamka dodatkowego (koszt robocizny z dojazdem do 50 km)        250,00 zł         307,50 zł  

Wymiana okładziny drzwi (koszt robocizny z dojazdem do 50 km)        250,00 zł         307,50 zł  

Wymiana profilu drzwi (koszt robocizny z dojazdem do 50 km)        200,00 zł         246,00 zł  

Wymiana uszczelki drzwi (koszt robocizny z dojazdem do 50 km)        150,00 zł         184,50 zł  

Wymiana klamki, szyldy (koszt robocizny z dojazdem do 50 km)        150,00 zł         184,50 zł  

Regulacja progu opadowego (koszt robocizny z dojazdem do 50 km)        150,00 zł         184,50 zł  

Wymiana zawiasów, tulei (koszt robocizny z dojazdem do 50 km)        150,00 zł         184,50 zł  

Lakierowanie ościeżnicy (koszt robocizny z dojazdem do 50 km)        150,00 zł         184,50 zł  

Usuwanie zarysowao na płytach drzwi (koszt robocizny z dojazdem do 50 km)        150,00 zł         184,50 zł  

Wymiana ościeżnicy (koszt robocizny z dojazdem do 50 km)        350,00 zł         430,50 zł  

Skrócenie drzwi (koszt robocizny z dojazdem do 50 km)        400,00 zł         492,00 zł  

Awaryjne otwieranie drzwi (koszt robocizny z dojazdem do 50 km)        500,00 zł         615,00 zł  

Nieuzasadnione wezwanie serwisu (koszt robocizny z dojazdem do 50 km)        100,00 zł         123,00 zł  

Montaż zamka dodatkowego do drzwi LP     

z wkładką kl. 4 +szyld        300,00 zł         369,00 zł  

z wkładką kl. 6 +szyld        370,00 zł         455,10 zł  

Montaż zamka dodatkowego do drzwi LPA     

z wkładką kl.4 +szyld        395,00 zł         485,85 zł  

z wkładką kl.6 +szyld        452,00 zł         555,96 zł  

 


