
Pražský technický servis, s.r.o. 

CENÍK PRACÍ  
 

ELEKTRIKÁŘI 

DOPRAVA – paušál CENA 

doprava jednorázová v rámci zakázky 490Kč 

doprava vícenásobná (větší věci: přeprava WC, radiátorů, bojlerů, …)  
 

590 – 690Kč 

doprava mimo Prahu  690 – 980Kč 

PRÁCE – BĚŽNÉ OPRAVY (nehavarijní) CENA 

hodinová sazba  790Kč 

hodinová sazba (práce většího rozsahu) – nad 6hodin REKONSTRUKCE 
 
 
WC …) 

590 – 690Kč 

PRÁCE – HAVARIJNÍ OPRAVY CENA 

hodinová sazba  990Kč 

havarijní příplatek – denní (do 22hod) 
 

650Kč 

havarijní příplatek – noční (od 22hod) 
 
 
 

1500Kč 

Kč OSTATNÍ CENA 

odvoz a likvidace spotřebiče 200 – 400Kč 

 

390Kč 

drážkovačka – obrus kotoučů (u větších rekonstrukcí) 200 – 800Kč 

690Kč nahození jističe – paušál (v havarijním režimu 490+490+550) 
 

1530Kč 

 zajištění plomby revizním technikem 690Kč 

 

O víkendech a svátcích neúčtujeme žádné příplatky.  

Našim stálým zákazníkům poskytujeme slevu ve výši 200Kč ze zakázky.  

Senioři mají slevu 20% z práce.  

 
Ceny jsou uvedeny bez DPH.      Ceník je platný od 6.2.2017 



Pražský technický servis, s.r.o. 

CENÍK PRACÍ 
 

INSTALATÉŘI, TOPENÁŘI, PLYNAŘI, ČIŠTĚNÍ KANALIZACE 

DOPRAVA – paušál CENA 

doprava jednorázová v rámci zakázky 490Kč 

doprava vícenásobná (větší věci: přeprava WC, radiátorů, bojlerů, …)  
 

590 - 690Kč 

doprava mimo Prahu  690 – 980Kč 

PRÁCE – BĚŽNÉ OPRAVY (nehavarijní) CENA 

hodinová sazba  790Kč 

hodinová sazba (práce většího rozsahu) – nad 6hodin REKONSTRUKCE 
 
 
WC …) 

590 – 690Kč 

PRÁCE – HAVARIJNÍ OPRAVY CENA 

hodinová sazba  990Kč 

havarijní příplatek – denní (do 22hod) 650Kč 

havarijní příplatek – noční (od 22hod) 
 

1500Kč 

Kč ČIŠTĚNÍ KANALIZACE motorovým pérem (za 1m) CENA 

čištění kanalizace do Ø50-80mm 190Kč 

čištění kanalizace do Ø110mm 250Kč 

čištění kanalizace do Ø150mm   290Kč 

čištění do 3m - paušál 890Kč 

OSTATNÍ CENA 

odvoz a likvidace spotřebiče 200 – 400Kč 

 

390Kč 

O víkendech a svátcích neúčtujeme žádné příplatky. 

Našim stálým zákazníkům poskytujeme slevu ve výši 200Kč ze zakázky. 

Senioři mají slevu 20% z práce. 

Ceny jsou uvedeny bez DPH.      Ceník je platný od 6.2.2017 

 


