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Darbu cenrādis, Pielikums Nr.1 

Iekārtas 
veids 

Granulu 
katli ar 
jaudu no 10 
līdz 25 kW 

Granulu katli 
ar jaudu no 30 
līdz 75 kW 

Kombinēti, 
universālie katli 
ar jaudu no 15 
līdz 35 kW 

Granulu degļu 
komplekti 

uzstādītie uz cietā 
kurināmā katliem 
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Līguma cena 
€ bez PVN 

244,- 292,- 340,- 244,- 

 
Nosacījumi 

 
- viens izbraukums gada veikt TA un diagnostiku 
- trīs avārijas izsaukumi 
- ar distanci kontrolēta iekārtas uzraudzība caur sistēmu “e-modul” 
- reaģēšana uz izsaukumu: 24h laikā 
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 Līguma cena 

€ bez PVN 219,- 267,- 315,- 219.- 

 
Nosacījumi 

 
- viens izbraukums gada veikt TA un diagnostiku 
- divas avārijas izsaukumi 
- reaģēšana uz izsaukumu: 48h laikā 
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Līguma cena 
€ bez PVN 194.- 242.- 290.- 219.- 

 
Nosacījumi 

 
- viens izbraukums gada veikt TA un diagnostiku 
- viens avārijas izsaukums 
- reaģēšana uz izsaukumu: 48h laikā. 

 
Palaišana un 
ieregulēšana 

250,- 280,- 280,- 250,- 

Diagnostika 55,-+ 0,30 km 55,-+0,30 km 75,-+0,30 km 55,-+0,30 km 

Izsaukums uz 
remontu 

55.-€ (trīs 
stundas) +10 
€/st. +0,30 € 

km 

55.-€ (trīs 
stundas) +10 
€/st. +0,30 € 

km 

55.-€ (trīs 
stundas) +10 
€/st. +0,30 € km 

55.-€ (trīs stundas) 
+10 €/st. +0,30 € 
km 

 
Visas cenas norādītas € bez PVN. 
Līgums noslēdzas uz 1 gadu ar iespēju to pagarināt un darbojas visa Latvijas teritorijā. 
Garantija uz rezerves daļu maiņu un rezerves daļām 6 mēneši. 
Noslēdzot apkopes līgumu Jūs saņemat papildus gadu garantiju Defro katlam un katla 
instalācijai, ja to ir veicis SIA “Power Therm”. 
 

Defro servisa dienests Latvijā Servisa dienests 
SIA “Power Therm”  Tālr: +371 29 726 009 
Zasulauka iela 18a-1a, Rīga, LV-1046                                                                    
Reģ. Nr. 40103696369  
Tel. +371 28 651 353 
www.ptm.lv 


