
Prim Gastro 
Jaszczurówka-Bory 10A  
34-500 Zakopane 
Tel.: +48 602 251 177 

 

 

 

Pakiet Instalacyjny RATIONAL 

profesjonalna instalacja i uruchomienie 

 

Certyfikowany montaż i uruchomienie urządzenia obejmuje następujące czynności serwisowe: 

 ustalenia techniczne przed instalacją  
 podłączenie urządzenia do instalacji elektrycznej 
 podłączenie urządzenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
 przeprowadzenie funkcji „autotest” 
 zgłoszenie instalacji urządzenia bezpośrednio na portalu producenta 

Przy urządzenia gazowych dodatkowo: 
 podłączenie urządzenia do instalacji gazowej 
 kontrola parametrów instalacji gazowej: rodzaj gazu, ciśnienie 
 kontrola szczelności gazowej urządzenia i bezpośredniego przyłącza 
 wykonanie analizy spalin i regulacja parametrów pracy palników gazowych 

 

Opcje płatne dodatkowo: 

 wniesienie urządzenia wraz z poprawnym ustawieniem na podstawie i podłodze 
 zestaw dedykowanych materiałów instalacyjnych i wyposażenia dodatkowego oraz pozostałe materiały 

montażowe takie jak: przewody elektryczne, wtyki i gniazda, dodatkowe rury itp. 
 podłączenie urządzenia do ConnectedCooking 
 instalacja okapu RATIONAL UltraVent® 
 montaż i instalacja zestawu CombiDuo 
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Ceny instalacji i uruchomienia 

 

Wielkość 
urządzenia 

XS 61 101 201 62 102 202 

Urządzenia 
elektryczne 

od 600zł od 600zł od 600zł od 600zł od 600zł od 850zł od 850zł 

Urządzenia 
gazowe 

------- od 850zł od 850zł od 850zł od 850zł od 1200zł od 1200zł 

Instalacja 
Connected 
Cooking 

od 199zł od 199zł od 199zł od 199zł od 199zł od 199zł od 199zł 

Instalacja 
Comi Duo 

od 500zł 
+ 

montaż 
urządzeń 

od 500zł 
+ 

montaż 
urządzeń 

od 500zł 
+ 

montaż 
urządzeń 

od 500zł 
+ 

montaż 
urządzeń 

od 500zł 
+ 

montaż 
urządzeń 

------- ------- 

Instalacja 
okapu 
UltraVent 

od 500zł od 500zł od 500zł  od 500zł od 500zł od 500zł od 500zł 

Wniesienie i 
ustawienie 
urządzenia 

wycena 
indywidualna 

wycena 
indywidualna 

wycena 
indywidualna 

wycena 
indywidualna 

wycena 
indywidualna 

wycena 
indywidualna 

wycena 
indywidualna 

Do podanych cen należy doliczyć 23% podatku VAT. 

 

 Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu 
Cywilnego. 1. 2. 

 Ceny nie zawierają wniesienia, rozpakowania i ustawienia urządzenia w miejscu docelowym. 
 Do punktu instalacji urządzenia muszą być doprowadzone wszystkie potrzebne media, których wyprowadzenia 

powinny być zakończone wg zaleceń producenta. 
 Koszt zestawu dedykowanych materiałów instalacyjnych i wyposażenia dodatkowego RATIONAL oraz koszt 

materiałów 
montażowych takich jak: przewody elektryczne, wtyki i gniazda, dodatkowe rury itp. Wg aktualnego cennika. 

 Dojazd: koszt 2x1,50 zł/km netto. Dojazd liczony od siedziby serwisu do miejsca instalacji. 
Dojazd na terenie Zakopanego 50,00 zł/netto ryczałt 


