Katalog usług
Oferta EPEC HOME

KONTAKT
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą!
Jeśli masz inne potrzeby - daj nam
koniecznie znać! Razem rozwiążemy
wszystkie ciepłownicze problemy.

Oferta EPEC HOME skierowana jest do odbiorców
indywidualnych, którzy chcą poprawić jakość
ogrzewania

w

mieszkaniach

lub

domach

jednorodzinnych.
Jako posiadacz domku czy właściciel lokalu
mieszkalnego,

możesz

mieć

różne

potrzeby związane z ogrzewaniem. Zapraszamy
do skorzystania z usługi EPEC HOME, która
Ceny usług EPEC są podane w kwotach

obejmuje

likwidację

netto/brutto, ponieważ stawki VAT są inne dla

cieplnego

oraz

różnego rodzaju usług. O dokładną stawkę

grzejników, wymianę armatury, wymianę urządzeń

VAT zapytaj naszego sprzedawcy.

automatyki

i

zakłóceń

instalacji
urządzeń

pracy

c.o./c.w.u.,

węzła

wymianę

hydraulicznych

czy

usunięcie przecieku.

55 6113 277
uslugi@epec.elblag.pl

Nie tylko ogrzewanie
EPEC dostarcza nie tylko ogrzewanie i ciepłą wodę.
W swojej ofercie ma również usługi konserwacyjne
i naprawcze. Wieloletnie doświadczenie EPEC

Wysłane pytanie. Co dalej?
ł

ł

ł

Zgłosisz się do nas do godziny 12:00 dnia
powszedniego - skontaktujemy się z Tobą
w ciągu dwóch dni roboczych.
Zgłosisz się do nas po godzinie 12:00 dnia
powszedniego - odpowiemy maksymalnie
w ciągu trzech dni roboczych.
W razie wątpliwości, fachowiec EPEC
przyjedzie do Państwa i nieodpłatnie dokona
oceny prac niezbędnych do wykonania.

zapewnia wysokie standardy wykonania usług,
profesjonalizm oraz rzetelność.

Dlaczego warto skorzystać
z usługi EPEC HOME?
ł

długoletnie doświadczenie,

ł

sprawdzeni fachowcy,

ł

gwarancja na usługę i materiały.

EPEC HOME - OFERTA DLA
ODBIORCÓW INDYWIDUALNYCH
Cena netto

Cena brutto
stawka VAT 8%(1)

Cena brutto
stawka VAT 23%(2)

od 75,00 zł

81,00 zł

92,25 zł

1. BUDYNEK JEDNORODZINNY
ł przeciek (grzejnik, zawór, instalacja)

2. LIKWIDACJA ZAKŁÓCEŃ PRACY WĘZŁA CIEPLNEGO ORAZ INSTALACJI C.O. i C.W.U.
Regulacja nastaw węzła cieplnego
ł węzeł jednofunkcyjny

od 99,00 zł

106,92 zł

121,77 zł

ł węzeł wielofunkcyjny

od 126,00 zł

136,08 zł

154,98 zł

Regulacja nastaw węzła cieplnego
wycena indywidualna(3)

ł budynek jednorodzinny
Płukanie grzejnika
od 210,00 zł

226,80 zł

258,30 zł

ł budynek jednorodzinny

361,00 zł

389,88 zł

444,03 zł

ł budynek jednorodzinny

212,00 zł

228,96 zł

260,76 zł

od 126,00 zł

136,08 zł

154,98 zł

ł budynek jednorodzinny
Płukanie wymienników(4)
(tylko wymienniki płytowe i płaszczowo-rurowe typu JAD)
(demontaż i montaż wymiennika po stronie EPEC)
(w przypadku dostarczenia wymiennika przez Klienta)

Odpowietrzenie instalacji wewnętrznej c.o.
ł budynek jednorodzinny

3. WYMIANA GRZEJNIKA, ARMATURY, URZĄDZEŃ AUTOMATYKI,
URZĄDZEŃ HYDRAULICZNYCH
Budynek jednorodzinny
ł wymiana grzejnika

wycena indywidualna(3)

ł wymiana armatury (zawory, kształtki, itp.)

wycena indywidualna(3)

ł wymiana urządzeń automatyki (pompy, regulatory, itp.)

wycena indywidualna(3)

ł wymiana urządzeń hydraulicznych

wycena indywidualna(3)

(wymienniki ciepła, zasobniki, naczynia zbiorcze itp.)

Lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym
ł wymiana grzejnika (wymagana zgoda administratora obiektu)

wycena indywidualna(3)

ł wymiana armatury (zawory, kształtki itp.), (wymagana zgoda administratora obiektu)

wycena indywidualna(3)

(1) Stawka 8% VAT stosowana jest dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni użytkowej do 300 m2 oraz lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej
do 150 m2.
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
(2) Stawka 23% VAT stosowana jest dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni użytkowej powyżej 300 m2 oraz lokali mieszkalnych o powierzchni
użytkowej powyżej 150 m2.
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
(3) Cena jednostkowa zależna jest od nakładów robocizny i materiałów, które muszą zostać poniesione przy realizacji zlecenia.
(4) Płukanie wymiennika przy dużym zakamienieniu lub długoletniej eksploatacji może spowodować jego nieszczelność. Zleceniobiorca nie bierze za powyższe
odpowiedzialności.

