
 
 

 
 

 
IMI Pneumatex Servis – Cenník SK 
 

 

  
 
1   Uvedenie zariadení do prevádzky 
160, - EUR  - automat Pleno Pl 
240, - EUR  - automaty 1-čerpadlové / kompresorové - Transfero, Compresso, Vento 
320, - EUR  - automaty 2-čerpadlové / kompresorové - Transfero, Compresso 
600, - EUR  - automaty nadštandardné radu pre veľké výkony - Transfero TI 

V prípade uvedenia do prevádzok druhého a ďalšieho automatu (max. 3 automaty v jednom dni) v rovnakom objekte a v 
rovnakom dni, bude zhotoviteľ účtovať objednávateľovi jednorazový poplatok za každý následný automat vo výške: 

100,- EUR - automat Pleno Pl 
160,- EUR  - automaty 1-čerpadlové/kompresorové – Transfero, Compresso, Vento 
240,- EUR - automaty 2-čerpadlové/kompresorové – Transfero, Compresso  
400,- EUR - automaty nadštandardné radu pre veľké výkony – Transfero TI 
 
Pri zariadení inštalovaných ďalej ako 25 km od sídla servisnej firmy bude účtovaná doprava navyše tarifou 0,50 EUR/km. 
 
Vo vyššie uvedených cenách je obsiahnutá jedna návšteva kde bude vykonané: 

 kontrola pripojenia zariadenia 
 nastavenie prvotných tlakov expanzných nádob (ak je možnosť) 
 uvedenie zariadenia do prevádzky 
 pripojenie a odskúšanie poruchových a alarmových stavov na RS (ak je požadované) 
 pripojenie zariadenia na internet a sprevádzkovanie diaľkového ovládania (ak je požadované) 
 zaškolenie obsluhy (max. 1,5 hod) 

Ak nebolo umožnené, zo strany zákazníka, vykonať či dokončiť vyššie uvedené úkony a tým vznikla nutnosť opätovnej 
návštevy, budú tieto náklady účtované zákazníkovi v nákladových cenách zhotoviteľa. 

2   Ročná preventívna kontrola 
90,- EUR - automat Pleno Pl 
150,- EUR  - automaty 1-čerpadlové/kompresorové – Transfero, Compresso, Vento 
200,- EUR - automaty 2-čerpadlové/kompresorové – Transfero, Compresso  
400,- EUR - automaty nadštandardné radu pre veľké výkony – Transfero TI 
 
Pri zariadení inštalovaných ďalej ako 25 km od sídla servisnej firmy bude účtovaná doprava navyše tarifou 0,50 EUR/km. 
 
Pri ročnej preventívnej prehliadke bude vykonaný základný servis zariadení a kontroly, skúšky jednotlivých komponentov pre 
zaistenie bezporuchovej prevádzky zariadenia. Zoznam vykonaného servisu a kontrol bude odovzdaný v rámci protokolu 
preventívne kontroly. 

3   Predĺžená záruka 
Záručná Ihůta na všetky výrobky IMI Pneumatex je 2 roky odo dňa dodania. Záručná doba na butylovej vaky v expanzných 
nádobách je 5 rokov, v prípade celosvařovaných nádob sa záruka vzťahuje na celú nádobu. Pre nádoby s vymeniteľným 
vakom je záruka na nádobu 2 roky od dátumu dodania. 

Pri zariadeniach IMI Pneumatex s riadiacou jednotkou typ Transfero, Compresso, Vento a Pleno PI začína záručná lehota 
plynúť od dátumu uvedenia do prevádzky autorizovaným servisom. Sprevádzkovanie však musí prebehnúť maximálne do 3 
mesiacov odo dňa dodania zariadenie, inak sa záruka bude počítať práve od dátumu dodania. 

Štandardné záruku 2 roky možno u týchto zariadení predĺžiť na maximálne 5 rokov od dátumu sprevádzkovania zariadení 
pri splnení nasledovných podmienok: 

 užívateľ si objedná ročnú platenú preventívnu kontrolu zariadení viď. kapitola 2 
 užívateľ zaplatí príplatok za predĺženie záruky viď. kapitola 3.1 

V prípade poruchy v rámci predĺženej záruky sa bude postupovať rovnako ako pri klasickej záručnej oprave. 
 
3.1  Príplatok za predĺženie záruky na 5 rokov 

240,- EUR - automat Pleno PI 
560,- EUR  - automaty 1-čerpadlové/kompresorové – Transfero, Compresso, Vento 
720,- EUR - automaty 2-čerpadlové/kompresorové – Transfero, Compresso  
 
4   Ostatní práce 
Servisné práce 19, - EUR bez DPH / za každú odpracovanú hodinu a hodinu strávenú na ceste. 

Doprava 0,50 EUR bez DPH / za 1 km. 


