
Katalog usług
Oferta EPEC PRO 

Oferta EPEC PRO skierowana jest do zarządców 

wspólnot, spółdzielni i firm, które chcą poprawić 

jakość ogrzewania w budynkach.

Usługę EPEC PRO adresujemy do podmiotów, 

które korzystają z własnego węzła cieplnego. 

Obejmuje ona m.in. regulację nastaw węzła 

cieplnego, regulację instalacji wewnętrznej 

centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej 

wody użytkowej, płukanie grzejników, płukanie 

wymienników, odpowietrzanie instalacji 

wewnętrznej c.o. oraz wymianę grzejników, 

wymianę armatury, wymianę urządzeń  

automatyki i urządzeń hydraulicznych.

Nie tylko ogrzewanie

EPEC dostarcza nie tylko ogrzewanie i ciepłą 

wodę. W swojej ofercie ma również usługi  

konserwacyjne i naprawcze.  Wieloletnie  

doświadczenie  EPEC  zapewnia wysokie standardy 

wykonania usług, profesjonalizm oraz rzetelność.Wysłane pytanie. Co dalej?

KONTAKT 
 
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą!  

Jeśli masz inne potrzeby - daj nam  

koniecznie znać! Razem rozwiążemy  

wszystkie ciepłownicze problemy. 

Ceny usług EPEC są podane w kwotach  

netto. Stawki VAT są inne ze względu  

na powierzchnię użytkową budynku/lokalu.  

O dokładną stawkę VAT zapytaj naszego 

sprzedawcy.

55 6113 277

uslugi@epec.elblag.pl

 ł długoletnie doświadczenie, 

 ł sprawdzeni fachowcy, 

 ł gwarancja na usługę i materiały.

 ł Zgłosisz się do nas do godziny 12:00 dnia 
powszedniego - skontaktujemy się z Tobą 
w ciągu dwóch dni roboczych. 

 ł Zgłosisz się do nas po godzinie 12:00 dnia 
powszedniego - odpowiemy maksymalnie 
w ciągu trzech dni roboczych. 

 ł W razie wątpliwości, fachowiec EPEC 
przyjedzie do Państwa i nieodpłatnie dokona 
oceny prac niezbędnych do wykonania.

Dlaczego warto skorzystać
z usługi EPEC PRO?



EPEC PRO - OFERTA DLA ZARZĄDCÓW  
WSPÓLNOT, SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH  
I FIRM KORZYSTAJĄCYCH Z WŁASNEGO  
WĘZŁA CIEPLNEGO.

1. BUDYNEK WIELORODZINNY

2. LIKWIDACJA ZAKŁÓCEŃ PRACY WĘZŁA CIEPLNEGO ORAZ INSTALACJI C.O. i C.W.U.

3. WYMIANA GRZEJNIKA, ARMATURY, URZĄDZEŃ AUTOMATYKI, 

     URZĄDZEŃ HYDRAULICZNYCH W BUDYNKU WIELORODZINNYM.

 ł przeciek (grzejnik, zawór, instalacja)

 ł węzeł jednofunkcyjny

 ł wymiana grzejnika

 ł wymiana urządzeń automatyki (pompy, regulatory, itp.)

 ł budynek wielorodzinny

 ł budynek wielorodzinny

 ł budynek wielorodzinny

 ł budynek wielorodzinny  
(demontaż i montaż wymiennika po stronie EPEC)

 ł budynek wielorodzinny  
(w przypadku dostarczenia wymiennika przez Klienta)

 ł węzeł wielofunkcyjny

 ł wymiana armatury (zawory, kształtki, itp.)

 ł wymiana urządzeń hydraulicznych 
(wymienniki ciepła, zasobniki, naczynia zbiorcze itp.)

Regulacja nastaw węzła cieplnego

Regulacja instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.

Płukanie grzejnika

Odpowietrzenie instalacji wewnętrznej c.o.

Płukanie wymienników(3)

(tylko wymienniki płytowe i płaszczowo-rurowe typu JAD)

od 75,00 zł

od 99,00 zł

od 210,00 zł

od 126,00 zł

Cena netto(1)

wycena indywidualna(2)

wycena indywidualna(2)

wycena indywidualna(2)

od 228,00 zł

439,00 zł

212,00 zł

wycena indywidualna(2)

wycena indywidualna(2)

(1) Stawka 8% VAT stosowana jest dla budynków mieszkalnych, w których powierzchnia użytkowa każdego lokalu mieszkalnego nie przekracza 150m2

       Stawka 23% VAT stosowana jest dla budynków mieszkalnych, w których powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza 150 m2 oraz obiektów użytkowych

       i lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych.  

       Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

(2) Cena jednostkowa zależna jest od nakładów robocizny i materiałów, które muszą zostać poniesione przy realizacji zlecenia.

(3) Płukanie wymiennika przy dużym zakamienieniu lub długoletniej eksploatacji może spowodować jego nieszczelność. Zleceniobiorca nie bierze za powyższe

       odpowiedzialności.


