
 

Cenik priporočenih cen servisnih storitev velja od 1.7.2015 

Priporočeni cenik zagona Vaillant naprav za 
pooblaščene serviserje 

 
 

1. Splošni pogoji 
         

Prvi zagon in izročitev ogrevalne naprave v obratovanje sestoji iz:       
 elektro priklopa ogrevalne naprave ter regulacije;     
 nastavitve gorilnika in opravljene meritve emisij dimnih plinov;   
 nastavitve regulacije glede na zahteve objekta;     
 seznanitve lastnika ogrevalne naprave o njenem delovanju in delovanju ogrevalnega sistema;  
 izdelave zapisnika o zagonu in izpolnitve garancijskega lista.   
         
Pogoji za zagon in izročitev v obratovanje so:    
 ogrevalna naprava mora biti gotovo montirana, električni priključki speljani do naprave 

(dovod, sobna regulacija, zunanje tipalo,..) ter vidno in jasno označeni;   
 ogrevalna naprava in sistem morata biti napolnjena z ustreznim medijem skladno z navodili 

proizvajalca naprave, regulacijski elementi morajo biti na objektu oz. dostavljeni glede na 
predhodni dogovor;  

 zagotovljeno mora biti gorivo za obratovanje in nemotena dobava elektrike; 
 objekt mora biti normalno dostopen s servisnim vozilom, dostop do ogrevalne naprave pa 

neoviran. 
 
Opomba 
V kolikor zahteve za izvedbo zagona ogrevalne naprave niso izpolnjene, lahko serviser zapusti 
objekt in zaračuna stroške prihoda oziroma napravo z dodatnimi deli usposobi za obratovanje, 
stroške za to pa dodatno zaračuna. 
 
Potni stroški       
Strošek prevoza v skupni razdalji do 30 km je že upoštevan v ceni storitve, cena storitve je 
pavšalna. 
 

Potni stroški – nad 30 km 
cene brez 
DDV-ja 

Morebitni dodatni prihodi oziroma dodatna razdalja se zaračuna po veljavnem ceniku/servisno 
vozilo in čas na vožnji ene osebe/cena je na prevožen kilometer 

0,37 € 
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2. Cenik po napravah 
 

Male kurilne naprave do 65 kw 
cene brez 
DDV-ja 

plinski pretočni grelnik tople sanitarne vode - atmo/turboMAG 40,00 € 
plinska konvencionalna stenska vodno hlajena naprava za centralno ogrevanje – 
atmo/turboTEC 

75,00 € 

plinska kondenzacijska stenska naprava za centralno ogrevanje – ecoTEC 80,00 € 
plinska kondenzacijska talna naprava za centralno ogrevanje - eco/auroCOMPACT 80,00 € 
oljna kondenzacijska naprava za centralno ogrevanje – icoVIT 80,00 € 
električna naprava za centralno ogrevanje - eloBLOCK VE 45,00 € 
prostorska regulacija (doplačilo ob zagonu) 12,00 € 
vremensko vodena regulacija en krog (doplačilo ob zagonu) 30,00 € 
Za sisteme z več krogi ogrevanja se cena pomnoži s številom krogov 
       

Dodatna dela za male kurilne naprave do 65 kW 
cene brez 
DDV-ja 

predelava naprave na drugo vrsto plina za konvencionalne naprave (doplačilo ob zagonu) 20,00 € 
predelava naprave na drugo vrsto plina, naknadna predelava za konvencionalne naprave 40,00 € 
predelava naprave na drugo vrsto plina, naknadna predelava za kondenzacijske naprave 20,00 € 
dodatna dela/elektro vezava, odzračevanje, zatesnitve,../se zaračunajo po dejansko 
porabljenem dodatnem času, cena za uro dela 

25,00 € 

  

Večje kurilne naprave nad 80 kW 
cene brez 
DDV-ja 

Kondenzacijske stenske naprave od 80 – 120 kW – ecoTEC (ecoBIGGER) 130,00 € 
kondenzacijske talne naprave od 80 - 280 kW – ecoCRAFT 160,00 € 
V primeru kaskade se zaračuna zagon za vsako napravo posebej. Dodatno se obračunajo samo ogrevalni 
krogi, skladno s cenikom kurilnih naprav do 65 kW   
         

Dodatna dela za večje kurilne naprave nad 80 kW 
cene brez 
DDV-ja 

Dodatna dela/elektro vezava, odzračevanje, zatesnitve,../se zaračunajo po dejansko 
porabljenem dodatnem času. Cena za uro dela. 

25,00 € 

         

Solarni sistemi 
cene brez 
DDV-ja 

Solarni sistemi z regulacijo / eno kolektorsko polje 85,00 €
dodatno kolektorsko polje / auroCOMPACT 40,00 € 
        

Toplotne črpalke za ogrevanje 
cene brez 
DDV-ja 

Zagon toplotne črpalke geoTHERM (sistem s do tremi ogrevalnimi krogi, zalogovnik in 
vsebnik STV) 

250,00 € 

Zagon toplotne črpalke aroTHERM (sistem z enim krogom ogrevanja, hidravličnimi moduli, 
vsebnikom STV) 

150,00 € 

Ostalo (kabliranje, dodatni ogrevalni krogi,... )je cenovno enako kot pri plinskih napravah 
       
  

Toplotna črpalka za sanitarno vodo 
cene brez 
DDV-ja 

VWL BM/BB, aroSTOR 25,00 € 
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Priporočen cenik servisnih storitev Vaillant naprav 
 

1. Splošni pogoji 
 

Vzdrževanje ogrevalnih naprav.     
Ogrevalne naprave se vzdržuje redno najmanj na dve leti, vzdrževanje pa obsega:   
 dela, ki so predvidena s strani proizvajalca, za določen tip naprave po priporočilih; 
 po potrebi odstranjevanje vodnega kamna, zamenjava iztrošenih ali okvarjenih delov z 

novimi, preizkus tesnosti plina in meritve z nastavitvijo izgorevanja; 
 po potrebi pojasnila uporabniku o pravilni rabi naprave;  
 predaja merilnega lista uporabniku.  
 
Potni stroški       
Strošek prevoza v skupni razdalji do 30 km je že upoštevan v ceni storitve, cena storitve je 
pavšalna. 

Potni stroški – nad 30 km 
cene brez 
DDV-ja 

Morebitni dodatni prihodi oziroma dodatna razdalja se zaračuna po veljavnem ceniku/servisno 
vozilo in čas na vožnji ene osebe/cena je na prevožen kilometer 

0,37 € 

 
2. Cenik servisnih storitev po napravah 
 

Vzdrževalna dela ogrevalnih naprav     
         

Cenik storitev za vzdrževalna dela na ogrevalni napravi 
cene brez 
DDV-ja 

plinski pretočni grelnik tople sanitarne vode - atmo/turboMAG 35,00 € 
plinska konvencionalna stenska naprava za centralno ogrevanje (zajema čiščenje zgorevalne 
komore) 

60,00 € 

mali servis - plinska konvencionalna stenska naprava za centralno ogrevanje (ne zajema 
čiščenje zgorevalne komore) 

30,00 € 

plinska/oljna kondenzacijska stenska/talna naprava za centralno ogrevanje - ecoTEC, 
eco/auroCOMPACT, ecoVIT, icoVIT 

65,00 € 

plinska kondenzacijska stenska naprava za centralno ogrevanje – ecoTEC od 40 kW do 70 kW 
(na napravo) 

85,00€ 

plinska kondenzacijska stenska naprava za centralno ogrevanje – ecoTEC od 80 kW do 120kW 
(na napravo) 

120,00€ 

plinska/oljna talna konvencionalna naprava za centralno ogrevanje 55,00 € 
plinska talna kondenzacijska naprava za centralno ogrevanje večjih moči – ecoCRAFT 150,00 € 
solarni sistem 20,00 € 
toplotna črpalka za ogrevanje 40,00 € 
mali servis - klimatska naprava (zajema čiščenje filtrov, dezinfekcijo notranje enote) 30,00 € 
klimatska naprava (zajema poleg malega servisa še čiščenje izmenjevalca zunanje enote) 40,00 € 
toplotna črpalka za sanitarno toplo vodo geoTHERM VWL BB/BM 30,00 € 
 

Cenik dodatnih del za vzdrževalna dela na ogrevalni napravi 
cene brez 
DDV-ja 

odstranjevanje apnenca 55,00 € 
odstranjevanje apnenca na glavnem kotlu + servis 90,00 € 
dodatna umazana dela, čiščenje naprave, zatesnitve,..../se zaračunajo po dejansko porabljenem 
dodatnem času, cena za uro dela. 

25,00 € 
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Popravilo ogrevalnih naprav      
 

Popravila se zaračuna po dejansko porabljenem času cene brez 
DDV-ja 

Redni delovni čas ( od 7.30 do 17.00 ), delovna ura 25,00 € 
Izredni delovni čas  ( od 17.00 do 19.00 ure ), delovna ura 32,00 € 
Nedelje in prazniki, delo po 19. uri, delovna ura 50,00 € 
Prevoz / servisno vozilo in čas na vožnji / km 0,37 € 
         
         
         
 


