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ЦЕНОРАЗПИС 

За профилактика и извънгаранционно обслужване  

на пелетни съоръжения 
 

ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА КОТЛИ „TOBY и ABC” 

 Вид на операцията 

 

Цена в лева 

без ДДС 

1.  Подмяна на нагревател  20,00 лв. 

2.  Подмяна вентилатор  20,00 лв. 

3.  Подмяна на платка  20,00 лв. 

4.  Подмяна дисплей  20,00 лв. 

5.  Подмяна на димен датчик  20,00 лв. 

6.  Подмяна мотор за шнек  20,00 лв. 

7.  Подмяна на паничка на горивна камера  10,00 лв. 

8.  Настройка при смяна на пелети  40,00 лв. 

 

 

 

ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПЕЛЕТНИ КАМИНИ „RITTIUM, 

AQUAS, СУПЕР ВУЛКАН, ВЕСТА, ЛИЛИ“ 

 Вид на операцията 

 

Цена в лева 

без ДДС 

1.  Подмяна на нагревател  20,00 лв. 

2.  Подмяна вентилатор  20,00 лв. 

3.  Подмяна на платка  20,00 лв. 

4.  Подмяна помпа  20,00 лв. 
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5.  Подмяна на втулки или планки за втулки  20,00 лв. 

6.  Подмяна дисплей  10,00 лв. 

7.  Подмяна на мотор за шнек  20,00 лв. 

8.  Почистване на пресостат или неговата подмяна  20,00 лв. 

9.  Подмяна планка държач за стъкло  10,00 лв. 

10.  Подмяна стъкло  15,00 лв. 

11.  Подмяна на врата  20,00 лв. 

12.  Настройка при смяна на пелети  40,00 лв. 

 

 

 

 ПРОФИЛАКТИКА НА ПЕЛЕТНИ КОТЛИ „TOBY 
и ABC“   

Цена в лева 

без ДДС 

130,00 лв. 

1.  Цялостно почистване на огнището  

2.  Почистване на бункера  

3.  Почистване на шнекова тръба  

4.  Почистване на димогарни тръби  

5.  Почистване на вентилатор за димни газове  

6.  Смяна (ако е наложително) на уплътнения на 
врата на огнището, капак на димогарни тръби и 
скара на горивната камера 

 

Забележка: 

        Уплътненията се заплащат допълнително според вложеното количество. 
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 ПРОФИЛАКТИКА НА ПЕЛЕТНИ КАМИНИ 
„RITTIUM, AQUAS, СУПЕР ВУЛКАН, ВЕСТА, 
ЛИЛИ“, със и без водна риза  

Цена в лева 

без ДДС 

80,00 лв. 

1.  Почистване на горивна камера  

2.  Почистване на бункера за пелети  

3.  Почистване на димогарни тръби  

4.  Почистване на вентилатор  

5.  Обезпрашаване на отсек с електроника и 
шнеков механизъм. 

 

6.  Смяна (ако е наложително) на уплътнения на 
врата на огнището, капак на димогарни тръби и 
скара на горивната камера 

 

Забележка: 

Уплътненията се заплащат допълнително според вложеното 
количество. 

 

 

ПРИ ВСИЧКИ ГОРЕПОСОЧЕНИ УСЛУГИ СЕ ЗАПЛАЩАТ ДОПЪЛНИТЕЛНО 

ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИТЕ НА СЕРВИЗНИТЕ ТЕХНИЦИ 

 За града в който е сервиза, цената е фиксирана 10 лв. 

 Извън територията на града се заплаща 0,60 лв/на километър, като се 

таксува разстоянието от табелата на града до адреса на клиента. 

 Ако се наложи преместване на пелетното съоръжение от наш техник, 

поради неспазване на изискванията за минималното отстояние от 

заобикалящите го обекти, клиентите ще трябва да заплатят 

допълнителна такса от 70лв. 

 

 

Посочените цени са в български лева, без добавен ДДС.     


