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CENNIK USŁUG KONSERWATORÓW JSM 
 

 Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić do działu technicznego pod nr telefonu 757522199 w celu 
umówienia się na oględziny i wycenę. 

 Ceny w cenniku są cenami brutto, nie zawierają wartości materiału, poza nielicznymi usługami 
wyszczególnionymi, których koszt zawiera materiał. 

 Płatność za usługę należy wykonać przed jej wykonaniem. 

 Zlecający powinien zapewnić materiał do montażu, wymiany czy naprawy. 

 Inne prace nie zawarte w cenniku mogą zostać rozliczone stawką godzinową. 

 
 
Usługi hydrauliczne i gazowe       Cena brutto 

   

Wymiana zaworu pływakowego lub spustowego     45 zł / szt. 

Wymiana głowicy baterii         45 zł / szt. 

Wymiana wylewki          45 zł / szt. 

Wymiana baterii          65 zł / szt. 

Wymiana syfonu          75 zł / szt. 

Wymiana uszczelek          45 zł / szt. 

Udrożnienie kanalizacji/wc        115 zł / szt. 

Udrożnienie odpływu zlewozmywaka, 
umywalki, wanny, brodzika, pralki – z użyciem     95 zł / szt. 
spirali        

Spuszczenie wody z instalacji c.o. w pionie       130 zł / szt. 

Wymiana pierwszego grzejnika w mieszkaniu 
wraz z przemontowaniem podzielnika      300 zł / szt. 
 
Wymiana każdego kolejnego grzejnika w mieszkaniu 
wraz z przemontowaniem podzielnika      200 zł / szt. 
 
Wymiana pierwszej głowicy termostatycznej przy grzejniku   100 zł / szt. z materiałem 
 
Wymiana każdej kolejnej głowicy termostatycznej przy grzejniku   80 zł / szt. z materiałem 
 

Montaż, wymiana muszli klozetowej       265 zł / szt. 

Montaż umywalki          115 zł / szt. 

Montaż wanny         265 zł / szt. 

Wymiana zaworu wodnego         65 zł / szt. 
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Wymiana wężyka do baterii         45 zł / szt. 

Uszczelnienie instalacji gazowej        45 zł / godz. 

Montaż kuchni lub płyty gazowej        115 zł / szt. 

Demontaż kuchni lub płyty gazowej       45 zł / szt. 

Wymiana kuchni lub płyty gazowej        95 zł / szt. 

Wymiana podgrzewacza wody gaz./elektr.      135 zł / szt. 

Sprawdzenie szczelności instalacji gazowej       95 zł / szt. 

 

Usługi elektryczne 

Wymiana gniazda elektrycznego        45 zł / szt. 

Naprawa miejscowa instalacji elektrycznej       60 zł / szt. 

Wymiana gniazda bezpiecznika        85 zł / szt. 

Wymiana skrzynki bezpieczników        215 zł / szt. 

Wymiana punktu oświetleniowego (lampy)       65 zł / szt. 

Wymiana włącznika światła         40 zł / szt. 

Pomiary instalacji elektrycznej        115 zł / szt. 

 

Usługi ślusarskie 

Wymiana zamka do skrzynki na listy      59 zł / szt. z materiałem  

Wymiana zamka do drzwi         85 zł / szt. 

Wymiana wkładki zamka do drzwi        60 zł / szt. 

Rozwiercenie zamka          135 zł / szt. 

 

Pozostałe usługi do uzgodnienia 

Jednorazowy dojazd do zlecenia       15 zł / szt.  

Inne usługi (do uzgodnienia)        45 zł / godz.  

 

Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. 


