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Pakiety serwisowe RATIONAL. 
Długa żywotność i bezpieczeństwo obsługi nawet najlepszego urządzenia w decydującej mierze zależy od 
regularnie przeprowadzanych kontroli. Regularna konserwacja urządzeń pozwala zachować ich wartość oraz 
utrzymać wydajność przez wiele lat. 

 

Co zawierają pakiety: 

BASIC 

Elektryczny Gazowy 
 Sprawdzenie wszystkich komponentów w urządzeniu  Sprawdzenie wszystkich komponentów w urządzeniu 
 Sprawdzenie stanu części eksploatacyjnych  Sprawdzenie stanu części eksploatacyjnych 
 Przygotowanie wyceny (wyeksploatowanych części)  Przygotowanie wyceny (wyeksploatowanych części) 
 Aktualizacja oprogramowania  Aktualizacja oprogramowania 
 Wykonanie drobnych napraw  Wykonanie drobnych napraw 
 Sporządzenie protokołu  Sporządzenie protokołu 
 Po zakończonej pracy Klient otrzyma raport z 

wykonanych czynności zgodny z wzorem Producenta 
 Po zakończonej pracy Klient otrzyma raport z 

wykonanych czynności zgodny z wzorem Producenta 
 Przesłanie raportu z prewencyjnego przeglądu 

technicznego do Producenta (warunek utrzymania 
gwarancji Producenta) 

 Przesłanie raportu z prewencyjnego przeglądu 
technicznego do Producenta (warunek utrzymania 
gwarancji Producenta) 

  Analiza spalin 

 

 

 

Usługi Basic Plus Premium 
Inspekcja zgodnie z listą kontrolną przeglądu 
technicznego 

✓ ✓ ✓ 

Pomiar spalin (urządzenia gazowe) ✓ ✓ ✓ 
Wymiana określonych zużytych części - ✓ ✓ 
Instruktaż pielęgnacji - ✓ ✓ 
Czas reakcji 24 h - ✓ ✓ 
Wymiana wszystkich zużytych części - - ✓ 
Przeglądy techniczne poza standardowymi godzinami - - ✓ 
Całodobowa infolinia serwisowa - - ✓ 
Naprawy - - ✓ 
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PLUS 

Elektryczny Gazowy 
 Sprawdzenie wszystkich komponentów w urządzeniu  Sprawdzenie wszystkich komponentów w urządzeniu 
 Sprawdzenie stanu części eksploatacyjnych  Sprawdzenie stanu części eksploatacyjnych 
 Wymiana określonych zużytych części*  Wymiana określonych zużytych części* 
 Instruktaż pielęgnacji  Instruktaż pielęgnacji 
 Aktualizacja oprogramowania  Aktualizacja oprogramowania 
 Sporządzenie protokołu  Sporządzenie protokołu 
 Po zakończonej pracy Klient otrzyma raport z 

wykonanych czynności zgodny z wzorem Producenta 
 Po zakończonej pracy Klient otrzyma raport z 

wykonanych czynności zgodny z wzorem Producenta 
 Przesłanie raportu z prewencyjnego przeglądu 

technicznego do Producenta (warunek utrzymania 
gwarancji Producenta) 

 Przesłanie raportu z prewencyjnego przeglądu 
technicznego do Producenta (warunek utrzymania 
gwarancji Producenta) 

 Czas reakcji 24h  Czas reakcji 24h 
  Analiza spalin 

 

PREMIUM 

Elektryczny Gazowy 
 Sprawdzenie wszystkich komponentów w urządzeniu  Sprawdzenie wszystkich komponentów w urządzeniu 
 Sprawdzenie stanu części eksploatacyjnych  Sprawdzenie stanu części eksploatacyjnych 
 Wymiana określonych zużytych części*  Wymiana określonych zużytych części* 
 Wymiana zużytych części  Wymiana zużytych części 
 Instruktaż pielęgnacji  Instruktaż pielęgnacji 
 Aktualizacja oprogramowania  Aktualizacja oprogramowania 
 Sporządzenie protokołu  Sporządzenie protokołu 
 Po zakończonej pracy Klient otrzyma raport z 

wykonanych czynności zgodny z wzorem Producenta 
 Po zakończonej pracy Klient otrzyma raport z 

wykonanych czynności zgodny z wzorem Producenta 
 Przesłanie raportu z prewencyjnego przeglądu 

technicznego do Producenta (warunek utrzymania 
gwarancji Producenta) 

 Przesłanie raportu z prewencyjnego przeglądu 
technicznego do Producenta (warunek utrzymania 
gwarancji Producenta) 

 Czas reakcji 24h  Czas reakcji 24h 
  Analiza spalin 

 
*Wykaz wymienianych zużytych części: 

Elektryczny: 

 Uszczelnienie silnika 
 Zaczep zamka drzwi (nie dotyczy piecy 201-202) 
 Uszczelka czujnika poziomu 

 

 

 

Gazowy: 

 Uszczelnienie silnika 
 Zaczep zamka drzwi (nie dotyczy piecy 201-202) 
 Uszczelka czujnika poziomu 
 elektroda generatora pary 
 elektrody gorącego powietrza 
 uszczelka wymiennika ciepła 
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Ceny pakietów serwisowych: 

 Elektryczne: 

Piece iCombi XS-102 
Rodzaj eksploatacji Basic Plus Premium 
Lekki od 350zł od 1000zł Wycena indywidualna 

Średni od 650zł od 1950zł Wycena indywidualna 

Intensywny od 950zł od 2900zł Wycena indywidualna 

Piece iCombi 201-202 
Rodzaj eksploatacji Basic Plus Premium 
Lekki od 450zł od 1400zł Wycena indywidualna 

Średni od 800zł od 2700zł Wycena indywidualna 

Intensywny od 1200zł od 4000zł Wycena indywidualna 

 Gazowe: 

Piece iCombi 61-102 
Rodzaj eksploatacji Basic Plus Premium 
Lekki od 600zł od 1650zł Wycena indywidualna 

Średni od 1100zł od 3200zł Wycena indywidualna 

Intensywny od 1600zł od 4800zł Wycena indywidualna 

Piece iCombi 201-202 
Rodzaj eksploatacji Basic Plus Premium 
Lekki od 700zł od 2200zł Wycena indywidualna 

Średni od 1300zł od 4400zł Wycena indywidualna 

Intensywny od 1900zł od 6500zł 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 usług nie zawierają kosztów dojazdu. Dojazd: koszt 2x1,50 zł/km netto. Dojazd liczony od siedziby serwisu do miejsca instalacji. 

Dojazd na terenie Zakopanego 50,00 zł/netto ryczałt 

Dzienna praca 
urządzenia 

Rodzaj eksploatacji 

Gotowanie i pieczenie Mieszana 
(restauracje) 

Wysokie temperatury 
>220℃ 

Wysokie temperatury i 
produkty 

wysokotłuszczowe 

>12 godz. Średnia Średnia Intensywna Intensywna 
4 godz.-12 godz. Lekka Średnia Średnia Intensywna 

<4 godz. Lekka Lekka Średnia Średnia 
 Lekka Przegląd 1 raz w roku 

Średnia Przegląd 2 razy w roku 
Intensywna Przegląd 3 razy w roku 

 


