Cenník servisných služieb a náhradných dielov Stadler Form
EUR

CZK

15,00 €

370,00 CZK

30,00 €

750,00 CZK

9,00 €

230,00 CZK

10,00 €

250,00 CZK

Zložité opravy, ako napríklad výmena elektronických dielov či odstránenie studených alebo prerušených spojov.

16,00 €

400,00 CZK

Doprava Slovenská republika (zahŕňa zvoz a dovoz robota kuriérom)

10,00 €

Cenník servisných služieb
Odborné čistenie - zložitosť 1 (na požiadanie, nie je zahrnuté v cene opravy)
Produkty: aróma difuzéry, zvlhčovače vzduchu, ventilátory
Zahŕňa: odstránenie vodného kameňa, očistenie vnútorných častí zariadenia

Odborné čistenie - zložitosť 2 (na požiadanie, nie je zahrnuté v cene opravy)
Produkty: čističky vzduchu, 2v1 čističky a zvlhčovače vzduchu, odvhlčovače vzduchu, ohrievače vzduchu
Zahŕňa: odstránenie vodného kameňa, rozmontovanie zariadenia, očistenie ventilátora a vnútorných častí

Diagnostika výrobku (účtuje sa samostatne iba v prípade, keď sa neuskutoční oprava výrobku)
Odborné posúdenie či sa jedná o poruchu alebo vlastnosť výrobku, potvrdenie poruchy výrobku bez následnej opravy, vysvetlenie
funkcií zákazníkovi.

Servisný zásah - zložitosť 1 (v cene opravy je už zarátaná diagnostika výrobku)
Výmena mechanického dielu a otestovanie funkčnosti výrobku.

Servisný zásah - zložitosť 2 (v cene opravy je už zarátaná diagnostika výrobku)

370,00 CZK

Doprava Česká republika (zahŕňa zvoz a dovoz robota kuriérom)

Všetky úhrady zo strany zákazníka sú možné iba formou dobierky pri dodaní výrobku zo servisu.
V prípade, že zákazník nevyužije zvoz výrobku do servisu, ale pošle ho na svoje náklady, bude doprava účtovaná v polovičnej cene.
V prípade, že sa oprava nezrealizuje (napríklad, ak zákazník nebude súhlasiť s cenovou ponukou na opravu, alebo bude výrobok neopraviteľný),
zákazník je povinný uhradiť dopravu a diagnostiku výrobku. Neopravený výrobok bude zaslaný späť na adresu zákazníka.
Cena za služby odborného čistenia nezahŕňa výmenu spotrebného materiálu (napr. filtrov).

Autorizovaný servis Stadler Form pre SR a ČR:
PLAY Electronics, s. r. o., Prielohy 1166/1D, 010 07, Žilina,
e-mail: servis@stadlerform.sk, web: www.stadlerform.sk
Zmeny cien a prípadné chyby sú vyhradené. Ceny sú uvedené vrátane DPH. Cenník je platný od 8.11.2022.
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