Cenník pre prepravu, výnos a
montáž nábytku
Základná cena prepravy – služby poskytuje externý dodávateľ
Prešov: 15 EUR paušálne
Prešov a okolie: 15 EUR + 0,60 EUR / km od mesta Prešov
Základná cena pre výnos nábytku – služby poskytuje externý dodávateľ

Základná cena montáže:
•
•
•
•
•

Decoplan = 10% z ceny montovaného tovaru
Minimax = 15% z ceny montovaného tovaru
Akciový kuchynský blok = 90 € (paušálna cena)
Sektorový nábytok (obývačky, detské izby) = 10%
Minimálna cena za montáž je 20 €

Pri tovare za akciovú cenu alebo v zľave sa cena montáže počíta z plnej ceny tovaru.

V cene montáže je:
zmontovanie skriniek (ak sú v demonte), umiestnenie alebo zavesenie skriniek, osadenie a
doštelovanie dvierok, namontovanie úchytiek, montáž políc, montáž skiel. U kuchýň aj osadenie
pracovných dosiek, tesniacej a soklovej lišty. Cena montáže kuchyne sa počíta bez spotrebičov a
drezu.

V CENE MONTÁŽE NIE JE ZAPOČÍTANÉ, DOPLÁCA SA:

•
•
•
•

Montáž rámp, orímsovanie, DZP: 10 € /osoba/hodina
Materiál, ktorý nie je predmetom dodávky sa účtuje zvlášť dohodou
Ak miesto montáže nezodpovedá norme, účtujú sa úpravy a práce naviac: 10 €
/osoba/hodina
Výrez, osadenie drezu: u nás zakúpený tovar + 10 €, vlastný drez + 15 €

UPOZORNENIE:u vlastného drezu alebo spotrebičov si montáž, podľa typu tovaru, potvrďte
vopred. Doprava tovaru k zákazníkovi pred montážou nákladným automobilom: 0,60 €/km(cesta
sa počíta tam aj späť). Vynáška tovaru nieje v cene - dohodou.
V prípade, že je montáž robená na adrese zákazníka v inom termíne ako je dovoz tovaru, k cene
montáže sa dopočíta dopravné montážneho pracovníka/pracovníkov +10 € vozidlo. Ak montáž
trvá viac dní dopravné sa počíta iba raz.

INFORMÁCIA PRE VÁS:
Záujem o odbornú montáž našimi pracovníkmi nahláste už pri objednávaní tovaru. Pri
objednávke kuchynskej linky žiadajte pokyny a informácie k umiestneniu zásuviek, vývodov vody,
umiestneniu ventilov, výšky kachličiek a pod. Podľa týchto pokynov si dajte urobiť vývody a
pripravte si priestor k montáži.
Zapojenie spotrebiča si zákazník musí zabezpečiť servisným pracovníkom podľa značky
spotrebiča. Zapojenie vody si zákazník zabezpečuje sám.
Naši pracovníci nerobia demontáž ani odvoz starého nábytku, priestor k montáži musí byť
vyprataný, vyčistený a pripravený podľa pokynov.

