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POZÁRUČNÍ SERVIS PLASTOVÝCH a DŘEVĚNÝCH OKEN A DVEŘÍ 

 

Každý výrobek občas potřebuje větší nebo menší servis tak, aby byla zaručena  

jeho dlouhodobá životnost a funkčnost. Naše společnost zajišťuje také  

pozáruční servis, tj. servis po uplynutí  záruční doby nejen pro námi dodávaná okna.  

 

Servis provádí naši řádně proškolení pracovníci s mnohaletou praxí.  

 

CENÍK SERVISNÍCH PRACÍ (ceny uvedeny vč. DPH 15% a bez dopravy) 

Základní seřízení + promazání kování 1 ks okenního/dveřního křídla    250,-Kč  

Základní seřízení + promazání kování každého dalšího okenního křídla   150,-Kč 

Základní seřízení + promazání 1 ks balkonového křídla     150,-Kč 

Základní seřízení + promazání kování vchodových dveří     250,-Kč 

Základní seřízení + promazání 1ks posuvných dveří      350,-Kč 

Přesklení – vypodložení skla v plastovém okenním křídle do 1,5 m2   350,-Kč 

Přesklení – vypodložení skla v plastovém okenním křídle do 2,5 m2   450,-Kč 

Výměna těsnění v 1 drážce okna vč. těsnění – cena za 1/bm do profilu Trocal  200,-Kč 

Demontáž + montáž 1 ks žaluzie (samostatná realizace pouze de+mo 250,-Kč)  100,-Kč 

Dodávka + výměna okenní kliky - bílá, hnědá (samost. realizace 350,-Kč)   160,-Kč 

Dodávka + výměna uzamykatelné okenní kliky – bílá, hnědá (samost. real. 570,-Kč) 380,-Kč 

Výměna řetízku/opravy u 1ks žaluzie vč. materiálu (samostatná realizace 350,-Kč) 250,-Kč 

Výměna vodícího silonu/opravy u 1ks žaluzie vč.mat. (samostatná realizace 350,-Kč) 200,-Kč 

 

Kompletní servis oken a balkonových dveří v běžném bytě 2+1/3+1   

(2 servisní technici do 1 hod. celkem - bez dopravy)      700,-Kč 

Kompletní servis oken, balkonových a vchodových dveří v rodinném domě  

celkem do 10 ks (2 servisní technici do 1 hod. celkem - bez dopravy)   950,-Kč 
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Kompletní servis oken, balkonových a vchodových dveří v rodinném domě  

celkem 11-20 ks (2 servisní technici do 1,5 hod. celkem - bez dopravy)           1.350,-Kč 

(nad 20 ks individuální kalkulace) 

 

Jiné servisní práce bez materiálu (do ¼ hod / do ½ hod / do 1 hod)       250,-/350,-/500,-Kč 

Vazelína ve spreji 1 ks (prodej vč. DPH 21%)           120,-Kč 

Doprava 1 km (vč. DPH)                 8,-Kč 

(Vzdálenost je počítána obousměrně.  Místo výjezdu pro kalkulaci dopravy je: Čáslavská 228, Heřmanův Městec)         
     

Základní kompletní servis zahrnuje: 

- seřízení oken, balkonových a vchodových dveří 
- zajištění těsnosti rámů a křídel 
- promazání kování 
- kontrola těsnění a odtokových drážek 
- upozornění na skryté závady, návrhy řešení opravy a konzultace 

Pokud není možné závadu odstranit na místě, je účtována částka 120,- KČ vč. DPH za zjištění závady + cena za 

dopravu 8,-Kč/1km (vzdálenost je počítána obousměrně). 

 

Pracovní doba servisního technika:  

Po-Pá 8-17 hod  

Po-Pá po 17 hod příplatek +50% 

So-Ne a svátky příplatek +100%  

 

Placený servis můžete objednat na těchto kontaktech:  

Tel.: 469 695 995 

GSM: 776 340 567 

E-mail: info@kinterier.cz 

Pro akutní a havarijní servisy mimo naši pracovní dobu volejte na tel. č. 777 686 821 p. Kučera. 

 

Před příjezdem našeho servisního technika vykliďte prosím prostor kolem okna a odstraňte předměty 
z vnitřního parapetního prostoru.  

 

Před výjezdem servisního technika Vám rádi sdělíme předpokládanou cenu Vámi objednaného servisu.  

 

 

 

 

 

Ceník platný od 19.01.2015 
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