
Revize	PLZ	–	ceny	a	podmínky

Cena je závislá na druhu úkonu, druhu zařízení a jeho rozsahu:

Druh plynového zařízení: Cena v Kč:

revize (3roky) kontrola (ročně)

domovní plynovod - do 15m / nad 15m 850,- / 1050,- 780,- / 980,-

domovní plynovod - bytový rozvod 150,- 150,-

průmyslový plynovod - do 80m / nad 80m 1050,- / 1200,- 800,- / 900,-

plynový spotřebič do 50 kW (1ks) 210,- 210,-

plynová kotelna - III. / II. / I. kategorie 1300,- / 1500,- / 1700,- 850,- / 1050,- / 1150,-

plynová pec, lakovací box 600,- 500,-

Pokud Vás naše nabídka zaujala, kontaktujte nás s objednávkou a návrhem termínu, kdy by bylo 

možné revizi provést. V objednávce nezapomeňte uvést (pokud znáte, pokud ne, zjistí si revizní technik 

na místě):

 Místo, kde bude revize probíhat

 Typ (případně počet) plynových zařízení a jejich specifikaci (rozsah, druh, výkon… = např. domovní 

plynovod 20m + 2x sporák s el. troubou a 2x karma)

 Zda objednáváte kontrolu nebo revizi, případně zda a kdy bylo zařízení naposledy 

kontrolované/revidované – pokud nevíte, nebo nebylo nic provedeno, provede se revize.

 Součástí nabídky je také proškolení obsluhy plynového zařízení, které je nutno opakovat každé 3 roky. 

Cena za školení je 350,- Kč / účastník; proškolenému zaměstnanci je po absolvování školení vydán 

doklad odborné způsobilosti pro obsluhu PLZ

 Další služby v oblasti plynového zařízení: výpočet větrání místnosti / kotelny; zpracování kompletní 

dokumentace plynového zařízení; apod. - podle rozsahu a druhu dle individuální cenové nabídky

 K ceně revize je účtováno dopravné ve výši 7,50 Kč / km a čas revizního technika strávený na cestě

v částce 210,- Kč / hod.

 při větším počtu zařízení / více revizí v jeden den na jednom místě a také stálým zákazníkům (od 3. 

revize) poskytujeme slevu ve výši 10 – 20%
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