MARCIN ZWIERZYŃSKI
Przedsiębiorstwo Budowlane
ul. Jaśkowa Dolina 30/4
80-246 Gdańsk
nr telefonu dla klientów: 739 981 897
e-mail: marcin.zwierzynski.pb@gmail.com

Cennik usługi montażu mebli kuchennych
RODZAJ USŁUGI

JEDNOSTKA

usługa pomiaru wnętrza kuchennego pod przyszłą
zabudowę

szt.

150.00 zł

minimalna cena usługi montażu

szt.

500.00 zł

montaż mebli*

% liczony od wartości*

zabudowa sprzętu AGD zakupionego w sklepie
Castorama

szt.

50.00 zł

zabudowa sprzętu AGD spoza Castoramy

szt.

100.00 zł

podłączenie pojedyncze hydrauliczne

szt.

60.00 zł

podłączenie pojedyncze elektryczne

szt.

60.00 zł

podłączenie pojedyncze płyty grzewczej elektrycznej

szt.

90.00 zł

podłączenie pojedyncze płyty grzewczej gazowej

szt.

120.00 zł

montaż szafki z formatek

szt.

100.00 zł

montaż paneli ściennych

szt.

80.00 zł

przerobienie szafki (spłycenie, zwężenie, skrócenie)**

szt.

60.00 zł

szt.

250.00 zł

szt.

150.00 zł

łącznie blatów w narożniku na zacięcie plus śruby
rzymskie
łączenie blatów po długości - parapet/wyspa na śruby
rzymskie

CENA BRUTTO

15%

dojazd w strefie A

w cenie montażu

dojazd w strefie B***

szt.

35.00 zł

demontaż szafki

szt.

40.00 zł

demontaż blatów

szt.

80.00 zł

ponowny dojazd ekipy monterskich na dokończenie
montażu z winy np. sklepu

szt.

100.00 zł

montaż blatów ze sklepów Castorama

mb

70.00 zł

montaż blatów spoza Castoramy

mb

90.00 zł

*montaż mebli obejmuje: kompletny montaż szafki kuchennej, montaż uchwytu. Na wartość zestawu mebli od której naliczana jest
wysokość opłaty za usługę montażu składa się wartość zabudowy meblowej wraz z frontami, cokołami, nóżkami gzymsami i formatkami
meblowymi oraz wartość oświetlenia i wyposażenia wewnętrznego szafek.
**przerobienie szafki nie obejmuje przycinania frontów meblowych.
*** Szczegółowy cennik dojazdu w osobnym pliku Cennik dojazdu. Jeżeli montaż nie
może odbyć się z winy klienta, klient będzie obciążany kwotą postojową
500 PLN

Cennik usługi montażu mebli Atomia
RODZAJ USŁUGI

CENA BRUTTO

OPIS

montaż mebli

12%

wartość naliczana od ceny detalicznej produktów
składowych

instalacja do ściany brył stojących

w cenie usługi

instalacja do ściany elementów takich jak regały,
szafy, itp.

instalacja do ściany brył wiszących 20 zł/element

instalacja elementów wiszących takich jak półki,
regały, szafki wiszące

minimalna stawka

250,00 zł

minimalna opłata za usługę montażu

dojazd w strefie A

0 zł

brak opłat za dojazd ekipy w strefie A

dojazd w strefie B***

35,00 zł

opłata za dojazd ekipy w strefie B

*** Szczegółowy cennik dojazdu w osobnym pliku Cennik dojazdu.

Cennik dojazdu
STREFA A

0 zł

do 10 km liczone po drodze od Sklepu
Castorama, w którym dokonano zamówienia

STREFA B

35 zł

Od 11 do 20 km liczone po drodze od Sklepu
Castorama

Dojazd poza strefę

2 zł/km

Za każdy kilometr poza Strefę B + cena za Strefę B

