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SADZOBNÍK SERVISNÝCH PRÁC LUKNAR s.r.o. 

Platnosť od: 1.11.2022   

 

ŠTANDARDNÁ TECHNOLÓGIA: 

• Cena pracovnej jednotky technika počas pracovných hodín od 6:00 do 18:00: 
o   1JDN = 60 min.: 46,- EUR bez DPH 

 

CHLADIARENSKÁ TECHNOLÓGIA: 

• Cena pracovnej jednotky technika počas pracovných hodín od 6:00 do 18:00: 
o  1JDN = 60 min.: 59,- EUR bez DPH 

 

PRÍPLATOK: 

• Príplatok za výjazd technika mimo pracovných hodín, počas víkendu a v dni pracovného pokoja: 
100,- EUR bez DPH 

 

 

MONTÁŽNE PAUŠÁLY: 

MONTÁŽ KÁVOVARU:  210,00 EUR bez DPH 

• Doprava na miesto inštalácie 
• Odborná inštalácia, uvedenie zariadení do prevádzky 
• Inštalačný materiál 

 

MONTÁŽ VÝROBNÍKA ĽADU: 110,00 EUR bez DPH 

• Doprava na miesto inštalácie 
• Odborná inštalácia, uvedenie zariadení do prevádzky 
• Inštalačný materiál 
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MONTÁŽ PRIECHODZEJ UMÝVAČKY: 320,00 EUR bez DPH 

• Doprava na miesto inštalácie 
• Odborná inštalácia, uvedenie zariadení do prevádzky 
• Inštalačný materiál 

 

MONTÁŽ PODSTOLOVEJ UMÝVAČKY: 210,00 EUR bez DPH 

• Doprava na miesto inštalácie 
• Odborná inštalácia, uvedenie zariadení do prevádzky 
• Inštalačný materiál 

 

MONTÁŽ KONVEKTOMATU 61,62,101,102 ELEKTRO: 320,00 EUR bez DPH 

• Doprava na miesto inštalácie 
• Odborná inštalácia, uvedenie zariadení do prevádzky 
• Kalibrácia 
• Inštalačný materiál 

 

MONTÁŽ KONVEKTOMATU 61,62,101,102  PLYN: 380,00 EUR bez DPH 

• Doprava na miesto inštalácie 
• Odborná inštalácia, uvedenie zariadení do prevádzky 
• Kalibrácia 
• Inštalačný materiál 

 

MONTÁŽ KONVEKTOMATU 201,202 ELEKTRO : 430,00 EUR bez DPH 

• Doprava na miesto inštalácie 
• Odborná inštalácia, uvedenie zariadení do prevádzky 
• Kalibrácia 
• Inštalačný materiál 

 

MONTÁŽ KONVEKTOMATU 201,202 PLYN: 460,00 EUR bez DPH 

• Doprava na miesto inštalácie 
• Odborná inštalácia, uvedenie zariadení do prevádzky 
• Kalibrácia 
• Inštalačný materiál 
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MONTÁŽ IVARIO 2-XS,PRO 2-S : 320,00 EUR bez DPH 

• Doprava na miesto inštalácie 
• Odborná inštalácia, uvedenie zariadení do prevádzky 
• Kalibrácia 
• Inštalačný materiál 

 

 

MONTÁŽ IVARIO PRO-L, XL : 430,00 EUR bez DPH 

• Doprava na miesto inštalácie 
• Odborná inštalácia, uvedenie zariadení do prevádzky 
• Kalibrácia 
• Inštalačný materiál 

 

REVÍZIE: 

• Revízia elektro / 1 zariadenie =  30,00 EUR bez DPH 
• Revízia plyn / 1 zariadenie =  75,00 EUR bez DPH 

 

 

SERVISNÉ PREHLIADKY 

KONVEKTOMAT: SERVISNÁ  
PREHLIADKA:    180,00 EUR bez DPH 

• Servisná prehliadka obsahuje nasledovné služby: 
• Kompletná kontrola zariadenia: CheckList: kontrolný zoznam úkonov podľa predpisu výrobcu 
• Diagnostika zariadenia 
• Aktualizácia software 
• Výmena žiarovky varného priestoru 
• Výmena vzduchového filtra 
• Kontrola stavu tesnenia dverí 

 
* odvápnenie zariadenia nie je v cene servisnej prehliadky 
* odhadovaný čas: 2 hodiny práce (už v cene) 
 
* Na zistené závady alebo potreby výmeny náhradných dielov počas vykonávania prehliadky bude zákazník 
upovedomený a na prípadnú výmenu ND musí dať zákazník súhlas servisnému technikovi. 

 

 

KONVEKTOMAT: ODVÁPNENIE ZARIADENIA: 180,00 EUR bez DPH 
(chémia + práca technika)    

• Odvápnenie zariadenia 
• Odhadovaný čas: 2,5 hodiny práce (už v cene)   
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RATIONAL iVARIO: SERVISNÁ  
PREHLIADKA:  180,00 EUR bez DPH 

• Servisná prehliadka obsahuje nasledovné služby: 
• Kompletná kontrola zariadenia: CheckList: RATIONAL 
• Diagnostika zariadenia 
• Aktualizácia software 
• Kontrola tesnení na výpusti z vane 

 
 

*na zistené závady alebo potreby výmeny dielov počas vykonania servisnej prehliadky bude zákazník 
upovedomený a na prípadnú výmenu náhradného dielu musí dať zákazník súhlas 

 
* odvápnenie zariadenia nie je v cene servisnej prehliadky 
* odhadovaný čas: 2 hodiny práce (už v cene) 
 
* Na zistené závady alebo potreby výmeny náhradných dielov počas vykonávania prehliadky bude zákazník 
upovedomený 

 
 

WIESHEU PEC: SERVISNÁ PREHLIADKA:  180,00 EUR bez DPH 

• Servisná prehliadka obsahuje nasledovné služby: 
• Kompletná kontrola zariadenia: CheckList: kontrolný zoznam úkonov podľa predpisu výrobcu 
• Diagnostika zariadenia 
• Aktualizácia software 
• Výmena žiarovky varného priestoru 
• Výmena vzduchového filtra 
• Kontrola stavu tesnenia dverí 

 
 
* odvápnenie zariadenia nie je v cene servisnej prehliadky 
* odhadovaný čas: 2 hodiny práce (už v cene) 
 
* Na zistené závady alebo potreby výmeny náhradných dielov počas vykonávania prehliadky bude zákazník 
upovedomený a na prípadnú výmenu ND musí dať zákazník súhlas servisnému technikovi. 

 

WIESHEU: ODVÁPNENIE ZARIADENIA: 180,00 EUR bez DPH 
(chémia + práca technika)    

• Odvápnenie zariadenia 
• Odhadovaný čas: 2,5 hodiny práce (už v cene)   
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UMÝVAČKA RIADU  PT -PRIECHODZIA:  
SERVISNÁ PREHLIADKA:  180,00 EUR bez DPH 

• Servisná prehliadka obsahuje nasledovné služby: 
• Kompletná kontrola zariadenia: CheckList: kontrolný zoznam úkonov podľa predpisu výrobcu 
• Diagnostika zariadenia 
• Vyčistenie umývačky 
• Odmastnenie a dezinfekcia ORKÁN 

 
* Na zistené závady alebo potreby výmeny náhradných dielov počas vykonávania prehliadky bude zákazník 
upovedomený a na prípadnú výmenu ND musí dať zákazník súhlas servisnému technikovi. 

 
 

UMÝVAČKA RIADU  UC :  120,00 EUR bez DPH 
Servisná prehliadka pre stolové zariadenie 

• Servisná prehliadka obsahuje nasledovné služby: 
• Kompletná kontrola zariadenia: CheckList: kontrolný zoznam úkonov podľa predpisu výrobcu 
• Diagnostika zariadenia 
• Vyčistenie umývačky 
• Odmastnenie a dezinfekcia ORKÁN 

 
 

*na zistené závady alebo potreby výmeny náhradných dielov počas vykonania servisnej prehliadky 
bude zákazník upovedomený a na prípadnú výmenu dielu musí dať zákazník súhlas 

 

CHlADIACE ZARIADENIA: 70,00 EUR bez DPH 

CHLADENIE: Servisná prehliadka 

Servisná prehliadka pre chladiace zariadenia: 
( chladiaci a mraziaci stôl,výrobník ľadu) 

Servisná prehliadka obsahuje následovné služby: 

• kompletná kontrola zariadenia 

• diagnostika zariadenia (kontrola chladiva,ventilátorov,tesnení) 

• výčistenie výparníkov 

*na zistené závady alebo potreby výmeny náhradných dielov počas vykonania servisnej prehliadky 
bude zákazník upovedomený a na prípadnú výmenu musí dať zákazník súhlas 
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PLYNOVÉ ZARIADENIA: 70,00 EUR bez DPH 

Plynové zariadenia: Servisná prehliadka 

Servisná prehliadka pre plynové zariadenia: 
(Šporáky, variče cestovín, kotle) 

Servisná prehliadka obsahuje následovné služby: 

• kompletná kontrola zariadenia 

• kontrola tesnosti plynových rozvodov a regulačných prvkov zariadenia 

• kontrola a vyčistenie horákov 

• kontrola zapaľovania(pri piezoelektrických zapalovačoch) 

• nastavenie plameňa horákov 

*na zistené závady alebo potreby výmeny náhradných dielov počas vykonania servisnej prehliadky 
bude zákazník upovedomený a na prípadnú výmenu musí dať zákazník súhlas 

 

ODBORNÉ KUCHÁRSKE ZAŠKOLENIENA PRÁCU SO ZARIADENÍM 
/KONVEKTOMAT,IVARIO,JOSPER,FIREX ... / : 250,00 EUR bez DPH 

 
• Odborné zaškolenie personálu zákazníka na dodané zariadenie 
• Šéfkuchár spoločnosti LUKNAR s.r.o. 
• Dĺžka zaškolenia podľa dohody, max. 1 pracovný deň 

 
 
 

-Uvedená cena je vrátane dopravy technika na miesto vykonania prehliadky 

-Pri výmene náhradného dielu záruka 6 mesiacov na vymenený náhradný diel 

ZĽAVY: 

-na každé ďašie zariadenie na rovnakej prevádzke :10% 

-viac ako 5 zariadený na rovnakej prevádzke.cena individuálne 
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CESTOVNÉ PAUŠÁLY: 

Bratislava/Prešov/Tvrdošovce =    19,90 EUR bez DPH 

Do 40 km =      42,00 EUR bez DPH 

od 41 km – 80 km =     62,00 EUR bez DPH 

od 81 km – 150 km =     82,00 EUR bez DPH 

od 151 km – 250 km =   102,00 EUR bez DPH 

nad 250 km =    132,00 EUR bez DPH 

 

 

 

• Zmena cien vyhradená. Ceny sú uvedené bez DPH.  
 


