CENIK REDNEGA VZDRŽEVANJA
VELJAVEN OD 01.01.2020

Kat. štev. Opis
7354930 Vzdrževanje malih velikanov
Mali velikani, MOPP, C, WP
7354940 Vzdrževanje profi strojev
Pralna tehnika 10- 14 kg
Pralna tehnika 16- 32kg
Pralna tehnika čista - nečista stran
Likalnik do premera 21cm
Likalnik do premera 25cm
Likalnik do premera 30 - 50cm
Likalnik do premera 60 - 80cm
Doplačilo za plinske pralne stroje
Doplačilo za plinske sušilne stroje
7354950 Vzdrževanje prof. pomivalnih strojev
Profesionalni pomivalni stroji brez doziranja
+2,75%
+2,75 stroji z doziranjem
Profesionalni
pomivalni
7354970 Vzdrževanje prof. pomivalno/dezinfekcijskih strojev
RDA Labor in IR - brez termoelektrične meritve
RDA medicina (do PG8536)- s termoelektrično meritvijo
7137400 Samo+++2,45
termoelektrična meritev - prvi program
Samo termoelektrična meritev - vsak nadaljni program
7354980 Vzdrževanje dentalnih aparatov
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Cenik vzdrževanja ne zajema časa ki je potreben za:
zamenjavo ali popravilo pogonskega motorja ali obtočne črpalke pri vseh aparatih
dela, ki zahtevajo demontažo in montažo bobna ali prednje stene kadi pralnega stroja
menjavo izolacije na plinskem gorilcu pralnega ali sušilnega stroja ali zamašen izmenjevalec toplote
dela, ki zahtevajo demontažo in montažo bobna pri sušilnem stroju
menjavo ležajev na bobnu ali na pogonskem motorju ali na obtočni črpalki
dela, ki zahtevajo demontažo valja, reduktorja ali mulde likalnika ali čiščenje mulde
menjavo termičnega olja ali prevleke na likalniku LACO
cenik vzdrževanja zajema strošek za prihod
cenik vzdrževanja ne zajema stroška rezervnih delov

Miele d.o.o., Trgovina in servis,
Brnčičeva ulica 41g, 1231 Ljubljana - Črnuče
Tel.: +386 1 292 63 33
E-pošta: servis@miele.si
www.miele.si/professional

Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v
Ljubljani pod št. 1/33166/00. Osnovni kapital: 3.300.000,00
EUR. Matična št.: 1527886, identifikacijska št. za DDV:
SI66438004, davčna št.: 66438004, transakcijski račun: SI56
2900 0005 5036 396.

Družba je vključena v sistem ravnanja z odpadno
embalažo, odpadno električno in elektronsko opremo ter
odpadnimi baterijami in akumulatorji družbe Interseroh.

