CENNIK USŁUG SERWISOWYCH
Usługa

Cena za usługę

Godzina (zegarowa) pracy Technika Serwisu.
Na terenie miast baz Serwisowych RM GASTRO Sp. z o.o. obowiązuje
zryczałtowana stawka za dojazd TechnikaSerwisu.*

120 zł

Stawka 1 km dojazdu Technika Serwisu do urządzenia.

1,50 zł

Analiza spalin - wykonanie regulacji palnika gazowego analizatrorem
spalin wraz z wydrukiem parametrów.

150zł

Dostosowanie urządzenia do odpowiedniego gazu (zmiana dysz,
sprawdzenie szczelności instalacji gazowej).

200 zł

50 zł

Przegląd urządzeń chłodniczych i mroźniczych.

200 zł

Przegląd urządzeń gazowych z protokołem pokontrolnym
wynikający z zapisów Prawa budowlanego – ustawa z dnia 7 lipca 1994. –
Dz. U. Nr 89. Poz. 414 wraz z późniejszymi zmianami.**

250 zł

Przeglądy pieców konwekcyjno parowych RETIGO w zależnosci od
modelu urządzenia.
Przeglądy zmywarek gastronomicznych podblatowych RM, REDFOX.

400 - 850 zł

Przeglądy zmywarek gastronomicznych kapturowych RM, REDFOX.

300zł

Przeglądy zmywarek gastronomicznych tunelowych.

600zł

Czyszczenie układu dozowania zmywarek wraz z regulacją chemii.

200 zł

250 zł

* Dział serwisu firmy RM GASTRO Polska Sp. z o.o. świadczy usługi na terenie całego kraju,
korzystając z wsparcia najlepszych specjalistów, którzy systematycznie biorą udział w
szkoleniach, podnosząc tym samym swoje kwalifikacje.
Pozwala to zachować wysoki standard świadczonych usług oraz szybki czas od diagnozy do
rozwiązania problemu.
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Autoryzowane serwisy znajdują się w następujących miastach:
Poznań, Białystok,Bydgoszcz, Toruń, Kraków, Koszalin,Wrocław, Radom, Chorzów, Kołobrzeg,
Lublin, Warszawa, Katowice, Kielce, Ustroń, Zielona Góra,Rzeszów,Przeworsk, Pisz, Gdańsk,
Zakopane, Szczecin, Lubin, Murowana Goślina, Oława, Opole, Olsztyn, Gorzów Wlk., Jelenia
Góra.
Stawka za 1km dojazdu jest liczona w przypadku napraw wykonywanych poza punktem
warsztatowym RM GASTRO Polska Sp. z o.o. Dojazd liczony pomiedzy miejscem wykonania
usługi a najbliższym z miast autoryzowanych baz serwisowych.
**„Na użytkownikach instalacji i urządzeń gazowych ciąży stały (minimum raz w roku)
obowiązek wykonywania przeglądów i kontroli związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
ludziom i obiektom.”
Obowiązek ten wynika bezpośrednio z artykułów 61 i 62 ‘’Prawa budowlanego”
(Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.– Dz. U. Nr 89. poz. 414 wraz z późniejszymi zmianami).
Klient oddając urządzenie do naprawy zgadza się na odpłatne wykonanie ekspertyzy
urządzenia. Koszt ekspertyzy jest liczony według stawki roboczo godziny technika.
Koszt ekspertyzy nie jest pobierany, jeżeli zostanie zlecona usługa serwisowa RM GASTRO
Polska. Jedynie w przypadku rezygnacji z naprawy urządzenia, klient jest zobowiązany
zapłacić za ekspertyzę według obowiązującego cennika.
Do podanych cen usług serwisowych należy doliczyć 23% podatku VAT.
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