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Ceny za montáž podláh a príslušenstva, terasových dosák  

Plávajúce podlahy     

V cene montáže je zahrnutá okrem ceny montáže samot-
nej podlahy aj montáž parotesnej fólie a podložky. V cene 
nie je zahrnuté vyrovnávanie a brúsenie podkladu ako aj 

montáž príslušenstva. Pri lepených podlahách nie je v cene 
započítaná cena lepidla. 

laminátová podlaha       5,90 €  m2 

drevená podlaha klik       6,90 €  m2 

drevená podlaha lepená       8,90 €  m2 

vinylová podlaha klik       5,90 €  m2 

vinylová podlaha lepená        7,90 €  m2 

   

Príslušenstvo k podlahám      

Ceny  montážnych prác príslušenstva sú orientačné a budú 
upresnené podľa náročnosti jednotlivých prác na základe 

obhliadky. 

plastové lišty       1,00 €     m2 

drevené lišty       2,00 €  m2 

MDF lišty       2,00 €  m2 

prechodové lišty       2,00 €  ks 

dilatačné, ukončovacie  lišty       2,00 €  ks 

tmelenie, akrylovanie       0,50 €  bm 

Terasové dosky    Ceny týchto montážnych prác sú orientačné a budú upres-
nené podľa náročnosti jednotlivých prác na základe ob-

hliadky. 
Terasové dosky     38,00 €  m2 

   

       

Doplnkové služby a poplatky 

Zameriavací balíček      30,00 €  kpl 

V prípade, že je potrebný ďalší výjazd z dôvodov, ktoré sú  
na strane zákazníka, vyhradzujeme si právo naúčtovať opä-
tovný výjazd technika. 
Služby mimo tohto cenníka štandardných služieb budú 
kalkulované individuálne. Likvidácia odpadu nie je zahrnu-
tá v cene montáže. 

Doplnkový montážny balíček      30,00 € kpl 

výjazd technika KE mesto      25,00 €  výjazd 

príplatok km mimo mesto        0,50 €  km 

dovoz tovaru KE mesto      20,00 €  cesta 

príplatok km mimo mesto        0,50 €  km 

vynosenie tovaru do 1 n. p        1,00 €  ks 

vynosenie tovaru ďalšie  n. p        0,50 €  ks 

Likvidácia obalového materiálu         2,00 €  ks 

Spoločnosť nie je platcom DPH. 
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Zameriavací balíček obsahuje dopravu na miesto zamerania v rámci Košice a Košice okolie, obhliadku 

a vyhotovenie zameriavacieho protokolu. Tento poplatok bude pri realizácii odpočítaný z ceny montážnych prác 

v 100% výške. Cena zameriavacieho balíčka je 30€.  

• Zameranie uskutočňujeme do 5 dní od uhradenia poplatku za zameriavací balíček. Zákazník pri zameraní 

a poučení svojim podpisom potvrdzuje správnosť a úplnosť údajov v zameriavacom protokole. V prípade ná-

slednej odchýlky, alebo iných skutočností, ktoré vznikli po zameraní, nenesieme zodpovednosť za takto 

vzniknuté škody alebo naviac práce. V prípade, že v čase zamerania, ešte nie sú zrealizované stavebné kon-

štrukcie v stave spôsobilom na montáž, v zameriavacom protokole uvedie technik skutočnosti, za ktoré pre-

berá plnú zodpovednosť zákazník. 

Doplnkový montážny balíček obsahuje dopravu materiálu na miesto montáže, vynosenie tovaru, do-

plnkový a spotrebný materiál, odvoz a likvidáciu obalového materiálu. Zvýhodnená cena montážneho balíčka je 30€.  

• Montáž uskutočňujeme štandardne do 7 dní od uhradenia tovaru. Vzhľadom k aktuálnej situácii 

s množstvom montážnych prác a nedostatkom montážnych kapacít termín montáže negarantujeme. Mon-

tážne práce je potrebné uhradiť v deň uskutočnenia na mieste montáže v hotovosti, alebo deň pred usku-

točnením montáže prevodom na účet.   

Montážne podmienky  

• Odvoz a likvidácia obalov nie je v cene materiálu ani v cene montáže. V prípade záujmu o túto službu je sa-

mostatne spoplatnená podľa cenníka doplnkových služieb, alebo je už zahrnutá v cene doplnkového mon-

tážneho balíčka. 

• V prípade, že je potrebný ďalší výjazd z dôvodov, ktoré sú na strane zákazníka, vyhradzujeme si právo naúč-

tovať opätovný výjazd technika.  

• Ceny montážnych prác a služieb sú kalkulované pri štandardných podmienkach a ich technickej uskutočniteľ-

nosti. V opačnom prípade si vyhradzujeme právo ich odmietnutia. Práce a služby mimo tohto cenníka budú 

kalkulované individuálne. Montujeme len výrobky zakúpené v spoločnosti Baus s.r.o. 

Záruka a garancie 

• Záruka na materiál je 24 mesiacov a  na montážne práce 3 mesiace. / viď Reklamačný poriadok 

• Spoločnosť je zmluvným partnerom PORTACENTRUM.SK  strediska spoločnosti BAUS s.r.o.  

• Vzhľadom ku skutočnosti, že sa jedná o tovar na objednávku, po zameraní a podpise objednávky sú akékoľ-

vek zmeny možné len do 24 hod.  
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