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SERVISO DARBŲ KAINYNAS

galioja nuo 2020.01.01
Meistrų ATVYKIMAS

be PVM
Vilniaus miestas ir rajonas per 5 d.d. - 22 €-                

Kauno ir Klaipėdos miestai per 10 d.d. - 28 €-                

Kiti miestai Lietuvoje per 20 d.d. - 49 €-                

Meistrų atvykimo ir darbų įkainiams yra taikomos nuolaidos:

Kai darbai atliekami pagal gamintojo Garantijos sąlygas ir terminus** −100%

** Meistrų iškvietimas dėl gaminio defekto, kuris atsirado ne dėl gamintojo kaltės, yra 
apmokestinamas pagal galiojančius darbų įkainius.

Remonto, dalių keitimo ir prekių surinkimo DARBŲ ĮKAINIAI*:

* - remonto/ keitimo darbams atlikti reikalingos detalės ir komponentai nėra įskaičiuotos į darbų 
įkainius, ir kainuoja papildomai, išskyrus tepimo priemones. Visi darbų įkainiai nurodyti be 21 % 
PVM.

I. KĖDĖS be PVM
Techninė būklės įvertinimas, defektų nustatymas nemokamai
Ratukų/pėdučių keitimas (iki 5 vnt, 1 kompl.) - 3 €-                  
Bazės ir ratukų/pėdučių keitimas (1 kompl.) - 6 €-                  
Pneumatinio cilindro keitimas (1 vnt.) - 10 €-                
Mechanizmo keitimas (1 vnt.) - 10 €-                
Sėdynės keitimas/ remonto darbai (1 vnt.) - 10 €-                
Nugarėlės ir pogalvio keitimas/ tvirtinimas (1 vnt.) - 8 €-                  
Porankių keitimas/ tvirtinimas/ remontas (1 kompl.) - 5 €-                  
Surinkimas naujos darbo kėdės (1 vnt.) - 7 €-                  
Kėdės techninės priežiūros (TP) paslauga (1 vnt.) - 14 €-                
(mechaninių dalių išvalymas ir sutepimas, varžtų suvaržymas)
Kiti darbai, pagal susitarimą (1 meistras x30 min) nuo - 10 €-                
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II. BALDAI be PVM
Baldo remonto įvertinimas nemokamai
Briaunos klijavimas/remontas (1 m, tik ceche) - 3 €-                  
Išlūžusių pertvarų ir laikiklių remontas (1 vnt.) - 7 €-                  
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Lankstų reguliavimas/ keitimas (1 vnt.) - 3 €-                  
LED juostų keitimas/ remontas (1 m) - 5 €-                  
Rankenėlės keitimas (1 vnt.) - 3 €-                  
Ratukų keitimas (1 vnt.) - 1 €-                  
Spynelės keitimas/ remontas (1 vnt.) - 7 €-                  
Granulių papildymas (sėdmaišiai, 1 vnt.) - 7 €-                  

Šiems darbams taikomas įkainis (1 meistras x30 min), nuo - 10 €-                
Stalčių, bėgelių keitimas/ remontas
Stumdomų durų remontas
Baldo išardymas
Baldo išnešimas
Išlaužtų dalių keitimas/remontas

III. STALAI be PVM
Laidų angos išgręžimas (apvali Ø80 mm, 1 vnt.) - 6 €-                  
Laidų angos išgręžimas (kvadratinė 1 vnt.) - 20 €-                
Maitinimo bloko keitimas (1 vnt.) - 3 €-                  
Valdiklio keitimas (1 vnt.) - 3 €-                  
Stalo konstrukcijos suvaržymas (1 vnt.) - 5 €-                  
Regul. aukščio stalo surinkimas objekte (1 vnt). - 20 €-                
Stalviršio keitimas (1 vnt.) - 7 €-                  

IV. METALO BALDAI be PVM
Stogelio uždėjimas (1 vnt.) - 3 €-                  
Spynelės keitimas (1 vnt.) - 3 €-                  
Spintelės durelių keitimas/ statymas (1 vnt.) - 3 €-                  
Spintelės tvirtinimas ant suoliuko (1 vnt) - 10 €-                

Šiems darbams taikomas įkainis (1 meistras x30 min), nuo - 10 €-                
Darbastalio surinkimas
Pakabinamų spintelių surinkimas 
Spintelės tvirtinimas prie sienos
Kojelių tvirtinimas ir reguliavimas
Stalčių ir bėgelių remontas
Stelažų lentynų keitimas (varžtinių)

V. PASLAUGOS be PVM
Patalpų matavimo objekte paslauga (1 val) - 20 €-                
Spec. gaminio projektavimo paslauga (1 val) - 30 €-                

Kiti darbai, pagal susitarimą (1 meistras x30 min) nuo - 10 €-                


