
Cennik usług zewnętrznych Veolia Zachód
Rodzaj usługi:

- w dni robocze (pn-pt) w "godzinach pracy"
 - w dni robocze oraz całodobowo w dni wolne (soboty, niedziele, święta)

SP PC

Zakres godzin 7:00-15:00 15:00-7:00
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Uzupełnienie wody w instalacji centralnego ogrzewania 240 400
Spuszczanie wody z instalacji centralnego ogrzewania 240 400

Napełnienie instalacji centralnego ogrzewania 410 560
Uruchomienie węzła cieplnego lub kotłowni - własność Odbiorcy 300 420
Wyłączenie węzła cieplnego lub kotłowni - własność Odbiorcy 250 380

Kontrola lub zmiana nastw automatyki węzła lub kotłowni będącej własnością Veolia (ręczne
przeregulowanie temperatury na regulatorze pogodowym) - na wniosek Odbiorcy 270 400

Jednorazowa opłata za kolejne, ponadumowne, uruchomienie i wyłączenie centralnego ogrzewania w
sezonie - węzeł będący własnością Veolia 230 720

Kontrola układu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu zamontowania: sprawdzenie czujek,
okablowania, przepływomierza, elektronicznego przelicznika bez demontażu urządzeń) - na wniosek

Odbiorcy
240 400

Jednorazowe udostępnienie pomieszczenia węzła cieplnego/kotłowni na wniosek Odbiorcy 200 300
Przegrzew instalacji cwu - zmiana nastaw temperatury regulatora (podniesienie temperatury na

potrzeby podgrzewu oraz przywrócenie poprzednich nastaw) 400 600

Nieuzasadnione wezwanie służb technicznych 200 300
Zabezpieczenie awarii na instalacji wewnętrznej (zatrzymanie wypływu wody z instalacji, zamknięcie

zaworów) 240 340

Przywrócenie dostawy ciepła (załączenie pompy, zadziałanie zabezpieczeń, zresetowanie automatyki ) 280 400
Przywrócenie dostawy ciepła związane z czyszczeniem filtrów po stronie instalacyjnej 420 530

Wznowienie dostawy ciepła, po jej wstrzymaniu np. z powodu zaległości w opłatach nie związane z
demontażem układu pomiarowo-rozliczeniowego (na skutek uruchomienia procedury wstrzymania

dostaw) - za każdy punkt rozliczeniowy
260 380

Wznowienie dostawy ciepła, po jej wstrzymaniu np. z powodu zaległości w opłatach związane z
demontażem układu pomiarowo-rozliczeniowego (na skutek uruchomienia procedury wstrzymania

dostaw) - za każdy punkt rozliczeniowy
400 500

Ustalenie rodzaju, miejsca i zakresu awarii 250 350
Ekspertyza układu pomiarowego (sprawdzenie ukadu pomiarowego w tym demontażu układu

pomiarowego, sprawdzenie na stanowisku kontrolnym w laboratorium, ponowny montaż układu
pomiarowego na węźle + koszt ekspertyzy w zależności od wielkości, typu układu pomiarowego) - na

wniosek Klienta

400+koszt
ekspertyzy

500+koszt
ekspertyzy

Udział serwisu przy badaniu urządzeń technicznych przez inspektora UDT - węzeł cieplny 340 440
Udział serwisu przy badaniu urządzeń technicznych przez inspektora UDT - kotłownia 440 440

Zalożenie plomb na liczniku ciepła lub regulatorze przepływu uszkodzonych przez Odbiorcę 200 300
Usługi różne - za każda godzinę pracy montera

wycena indywidualna
Usługi rózne - za kazdą godzine pracy spawacza

Płukanie wymienników wycena indywidualna

Data opracowania: wrzesień 2022
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