
     PORUCHOVÁ SLUŽBA ONE+ bez viazanosti
24 hodín denne, víkendy a sviatky, hodinová sadzba revizný technik 5€ / hod Cestovné náklady 1€ / km 
viac na www.unieltech.sk

Revízie odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradeného technického zariadenia elektrického:

Revízie elektrické prípojky pripojenia do distribučnej siete:
Revízia elektrickej prípojky pre rodinný dom 1.fázový.......................................................................................150,00€
Revízia elektrickej prípojky pre rodinný dom 3.fázový.......................................................................................170,00€
Revízia elektrickej prípojky pre rodinný dom 1.fázový, 3.fázový HDO ovládanie.................................................35,00€
Revízia elektrickej prípojky pre rodinný dom 1.fázový, 3.fázový meranie uzemnenia bodu pripojenia.................50,00€
Revízia elektrickej prípojky pre rodinný dom opakovaná revízia nevyhovujúce uzemnenie bodu pripojenia.........45,00€
Revízia elektrickej prípojky pre rodinný dom opakovaná revízia nevyhovujúce izolačné stavy kábla...................45,00€

Revízie elektroinštalácie vnútorných elektrických rozvodov:
Revízia elektroinštalácie rodinného domu rozvodná sústava TNS,TNC-S...........................................................250,00€
Revízia elektroinštalácie rodinného domu rozvodná sústava TNC.....................................................................350,00€
Revízia elektroinštalácie byt rozvodná sústava TNS,TNC-S...............................................................................200,00€
Revízia elektroinštalácie byt rozvodná sústava TNC.........................................................................................270,00€
Revízia elektroinštalácie garáže rozvodná sústava TNC....................................................................................140,00€
Revízia elektroinštalácie garáže rozvodná sústava TNS,TNC-S..........................................................................125,00€
Revízia elektroinštalácie záhradnej chatky rozvodná sústava TNC....................................................................150,00€
Revízia elektroinštalácie prevádzky verejne prístupny objekt rozvodná sústava TNS, TNC-S..............................350,00€
Revízia elektroinštalácie prevádzky verejne prístupny objekt rozvodná sústava TNC.........................................400,00€
Revízia elektroinštalácie spoločných priestorov bytového domu rozvodná sústava TNS, TNC-S.........................430,00€ / vchod
Revízia elektroinštalácie spoločných priestorov bytového domu rozvodná sústava TNC....................................530,00€ / vchod
Revízia elektroinštalácie rozvodná sústava TNS,TNC-S, TNC opakovaná revízia nevyhovujúce hodnoty.............100,00€

Revízie systému ochrany pred bleskom:
Revízia systému ochrany pred bleskom bytového domu..........................................................................................95€ / zvod
Revízia systému ochrany pred bleskom rodinného domu..................................................................................250,00€
Revízia systému ochrany pred bleskom prevádzky verejne prístupny objekt.....................................................450,00€
Revízia systému ochrany pred bleskom garáže................................................................................................100,00€
Revízia systému ochrany pred bleskom záhradnej chatky.................................................................................110,00€
Revízia systému ochrany pred bleskom chaty...................................................................................................350,00€
Revízia systému ochrany pred bleskom opakovaná revízia nevyhovujúce hodnoty............................................100,00€

Ostatné služby:
Vyhotovenie originálu revíznej správy na žiadosť klienta....................................................................................35,00€
Vyhotovenie kópii sprievodnej dokumentácie revíznej správy na žiadosť klienta...................................................0,75€ / strana
Obhliadka objektu elektrotechnikom špecialistom revízny technik VTZe §24...........................................................65€ / hod
Cestovné náklady preprava revíznych prístrojov.......................................................................................................1€ / km

 Cenník elektroinštalačných prác  bez  poruchovej služby ONE+
Elektrotechnik špecialista, revízny technik VTZe §24..................................................................65,00€ / hod
Poruchový výjazd.......................................................................................................................80 - 180€ / výjazd
Cestovné náklady.......................................................................................................................1,00€ / km
Objekty a služby ktoré nie su uvedené v tomto cenníku, prípadne sú špecifického charakteru budú posudzované a
nacenené individuálne!

Informácie pre prevádzkovateľa elektrickej inštalácie.
Prevádzkovatel elektrickej inštalácie je povinný udržiavať elektrickú inštaláciu a zariadenia v stave spôsobilom na bezpečnú
prevádzku. Elektrická inštalácia sa musí prevádzkovať a udržiavať v stave, ktorý zaistí bezpečnosť osôb! Prevádzkovateľ VTZ
elektrického je povinný vykonávať v prípadoch a lehotách určených právnymi predpismi a normami predpísané odborné
prehliadky a odborné skúšky (revízie) elektrickej inštalácie (elektrických zariadení) a bleskozvodov, ako aj ich úradné skúšky.
Povinnosť udržiavať v aktuálnom stave a archivovať technickú dokumentáciu sa týka všetkých elektrických zariadení a
zariadení na ochranu pred bleskom. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať opravu a údržbu VTZe a v prípade nedostatkov tieto
v stanovenej lehote určenej revíznym technikom odstrániť! Za škody na majetku a na zdraví osôb ako aj v prípade smrti osob
v dôsledku úrazu elektrickým prúdom je zodpovedný prevádzkovateľ elektrickej inštalácie! Bezpečný stav vyhradeného
technického zariadenia elektrického viete preukázať len revíznou správou vydanou §24 elektrotechnikom špecialistom!
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