Cennik napraw sprzętu AGD:
Dojazd + ocena techniczna sprzętu AGD na Terenia Warszawy - 140 zł (Dojazd 20 zł, ocena
techniczna 120 zł)
Jeżeli Klient po ekspertyzie zdecyduję się na naprawę sprzętu kwota oceny technicznej i dojazdu
przechodzi na poczet kosztów naprawy (jest odliczona od całości naprawy).
Poza Granicami Warszawy doliczany jest dojazd:
Do 10 km od granic administracyjnych Warszawy + 30 zł
Powyżej 10 km od granic Warszawy - 1,5 zł za km liczony od granicy miasta w obie strony.
Dojazd poza granicami Warszawy nie jest odliczany od całości naprawy.

Koszty robocizny:
1. Naprawa proste lub bez użycia części zamiennych 200 - 250 zł
(Przykładowe naprawy: Udrożnienie odpływu wody, odblokowanie wirnika pompy odpływowej,
czyszczenie/konserwacja, regulacja, kasowanie błędów, zmiana kierunku otwierania drzwi w
lodówce, wymiana paska napędowego pralki, Udrożnienie odpływu skroplin w lodówce, czyszczenie
układu skroplin w suszarce bębnowej, czyszczenie dozownika proszku w pralce).
2. Naprawa z użyciem części zamiennych 250 - 290 zł
(Przykładowe naprawy: Wymiana elektrozaworu pralki/zmywarki, wymiana
magnetronu/transformatora/mikroprzełączników kuchni mikrofalowej, wymiana pompy odpływowej,
wymiana pompy myjącej zmywarki, wymiana grzałki, elektroniki, wymiana
termopary/iskrowników/zespołu zapalaczy w płycie gazowej, wymiana czujnika NTC lodówki,
wymiana wentylatora lodówki/zamrażarki, wymiana termostatu, wymiana zawiasów).
3. Naprawy skomplikowane 290 - 500 zł
(Przykładowe naprawy: wymiana łożysk w pralce, wymiana sprężarki w lodówce,
czyszczenie/konserwacja suszarki bębnowej, naprawy wymagające zabrania sprzętu do serwisu,
wymiana parownika lub skraplacza w lodówce, wymiana zbiornika pralki, uszczelnienie i
napełnienie lodówki/zamrażarki czynnikiem, naprawa modułów sterujących).
Naprawy ekspresów do zabudowy wyceniane są indywidualnie po ocenie technicznej
wykonanej w serwisie.
Podane ceny są cenami brutto.
Do kosztów robocizny należy doliczyć koszt części zamiennych niezbędnych do wykonania
naprawy.
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Cennik napraw sprzętu AGD wykonywanych w punkcie stacjonarnym:
Ocena techniczna sprzętu:
Odkurzacz tradycyjny– 50 zł
Odkurzacz bezprzewodowy – 70 zł
Kuchnia mikrofalowa – 60 zł
Ekspres automatyczny – 90 zł
Ekspres kolbowy – 70 zł
Robot planetarny – 100 zł
Pralka, zmywarka, płyta indukcyjna, suszarka bębnowa, piekarnik – 120 zł
Jeżeli Klient po ekspertyzie zdecyduję się na naprawę sprzętu kwota oceny technicznej przechodzi na
poczet kosztów naprawy (jest odliczona od całości naprawy).
Koszty robocizny:
Małe AGD:
1. Naprawa prosta lub bez użycia części zamiennych – 60 - 150 zł
(Przykładowe naprawy: czyszczenie/konserwacja, regulacja, poprawa połączeń elektrycznych,
odblokowanie turbo szczotki odkurzacza, czyszczenie układu obiegu powietrza w odkurzaczu,
czyszczenie pojemnika kurzu w odkurzaczach bezrowkowych, przewodu zasilającego, pierścieni
ślizgowych, włącznika, turbo szczotki, magnetronu, mikroprzełączników zamka drzwi,
transformatora, wentylatora, silnika napędu talerza, grzałek, bezpieczników, płytki mikowej.)
2. Naprawy z użyciem części zamiennych – 120 - 200 zł
(Przykładowe naprawy: Wymiana:, modułu sterującego/obsługi, inwertera, przekładni,
tachogeneratora, silnika.)
3. Naprawy skomplikowane – 200 - 280 zł
(Przykładowe naprawy: Naprawa elektroniki, wymiana zespołu akumulatorów w odkurzaczach
bezprzewodowych.)

Duże AGD:
1. Naprawa prosta z użyciem części/konserwacja – 180 – 270 zł
(Przykładowe naprawy: Udrożnienie odpływu wody, odblokowanie wirnika pompy odpływowej,
czyszczenie/konserwacja, regulacja, kasowanie błędów, wymiana paska napędowego pralki,
czyszczenie układu skroplin w suszarce bębnowej, czyszczenie dozownika proszku w pralce,
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elektrozaworu pralki/zmywarki, wymiana pompy odpływowej, wymiana pompy myjącej zmywarki,
wymiana grzałki, elektroniki, wymiana termostatu, wymiana zawiasów).
2. Naprawy skomplikowane - 270 - 480 zł
(Przykładowe naprawy: wymiana łożysk w pralce, czyszczenie/konserwacja suszarki bębnowej,
wymiana zbiornika pralki, naprawa modułów sterujących).
Podane ceny są cenami brutto.
Do kosztów robocizny należy doliczyć koszt części zamiennych niezbędnych do wykonania
naprawy.
Cennik napraw ekspresów automatycznych i kolbowych:
Ocena techniczna/sprawdzenie:
Ekspres automatyczny - 90 zł
Ekspres kolbowy - 70 zł
Jeżeli Klient po ekspertyzie zdecyduję się na naprawę sprzętu kwota oceny technicznej przechodzi na
poczet kosztów naprawy (jest odliczona od całości naprawy).
Koszty robocizny:
Serwis Podstawowy: Odwapnianie/odkamienianie/czyszczenie obwodu wodnego i mlecznego,
czyszczenie i konserwacja urządzenia – 150 - 200 zł
Serwis Rozszerzony – serwis podstawowy + wymiana/regeneracja podzespołów – 200 - 350 zł
Naprawy złożone i naprawy ekspresów do zabudowy wyceniane są indywidualnie po ocenie
technicznej.
Podane ceny są cenami brutto.
Do kosztów robocizny należy doliczyć koszt części zamiennych niezbędnych do wykonania
naprawy.
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