
C E N N I K 
 

na usługi wykonywane w Autoryzowanym Centrum Serwis owym 
 

Kielce ul. Mickiewicza 10 
 
 
    Kategoria             Ekspertyza           Napr awa      Naprawa specjalna 
    sprz ętu               bez naprawy       max robocizna       robocizna 1 h 
 
    Telewizory  
    Kineskopowe 50Hz       50,00                120 ,00            120,00 
    Kineskopowe 100Hz      50,00                160 ,00            120,00 
    LCD i plazmowe 
    Naprawa modułowa       70,00                180 ,00            150,00 
    Naprawa szczegółowa    70,00                300 ,00            200,00  
    Magnetowidy            50,00                120 ,00            100,00 
    DVD i nagrywarki       50,00                150 ,00            120,00 
    Blue ray               70,00                160 ,00            130,00    
    Kamery    
    amatorskie             80,00                180 ,00            160,00 
    profesjonalne         120,00                250 ,00            200,00  
    Laptopy i projektory  120,00                200 ,00            250,00  
    Produkty audio 
    Wie że HI-FI            50,00                150,00            120,00 
    Radiomagnetofony 
    Drobny sprz ęt audio    50,00                100,00            8 0,00 
    Radio samoch.          70,00                150 ,00           120,00 
    Akcesoria   
    Piloty, sluchawki                            60 ,00       
 
    U W A G A  ! - nale żność za ekspertyz ę jest pobierana w wypadku 
                   rezygnacji klienta z wykonania u sługi. 
                      
          Czynno ści takie jak:  czyszczenia toru prowadzenia ta śmy  
    w magnetofonach, magnetowidach, kamerach,czyszc zenie optyk CD  
    lub pilotów, rozliczane s ą jako czynno ści płatne ryczałtem  
    i nie s ą obj ęte gwarancj ą na wykonan ą usług ę. 
    
          Naprawy b ędące wynikiem upadku, zalania burzy przepi ęcia w sieci 
    zasilaj ącej i innych nietypowych powodów usterek s ą rozliczane jako naprawa 
    specjalna tj. z roboczogodziny i po przekroczen iu w/w kosztów wymagaj ą 
    dokonania przez klienta przedpłaty w wysoko ści 50% warto ści ł ącznej zlecenia 
    jako warunek wykonania naprawy. 
       
    Dojazd do klienta: 
    na terenie miasta Kielce 
    do TV do 29”                      -   b e z p ł  a t n y. 
    Powy żej  29”                      -    50.zł 
    Do innych miejsc odległych od Kielc koszty tran sportu s ą rozliczane  
    indywidualnie wg uzgodnie ń.   
     
    Domniema si ę, i ż klient pozostawiaj ąc produkt w serwisie lub zlecaj ąc jego 
zabranie zapoznał si ę z cennikiem oraz warunkami naprawy i  zaakceptował  je 
w cało ści. Tym samym klient zobowi ązuje si ę do uiszczenia nale żności za napraw ę 
lub wyra ża brak sprzeciwu do utylizacji w przypadku nieodebr ania to znaczy 
porzucenia produktu zleconego do naprawy. 
 
 
Cennik wchodzi w życie z dn.01.01.2010 r. 
          Zarz ąd Electronic Service 


