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CENÍK SERVISNÍCH PRACÍ FIRMY SOLAR CONTROLS S.R.O. 

Ceny jsou platné od 1. 1. 2023 pro všechny opravy (vady vzniklé po uplynutí záruční doby nebo pro vady neuznané v rámci záruky).  

Níže uvedené ceny nezahrnují poštovné a balné v případě zasílání opraveného zboží zpět zákazníkovi. Zboží bude zasláno smluvním dopravcem s aktuálně nejlevnějšími náklady na přepravu. 

Níže uvedené zboží nelze objednat zvlášť a bude účtováno pouze v rámci provedeného servisního úkonu. 

Na veškeré pozáruční opravy je poskytována záruční doba 3 měsíce. Tato lhůta běží od data dodání opraveného zboží zákazníkovi. 

Všechny přístroje, které nám zašlete, ale nelze je opravit dle informací v tabulce níže, postoupíme k ekologické likvidaci v rámci zpětného odběru elektrozařízení. 

 

Název produktu Popis opravy Koncová cena bez 

DPH v Kč 

WATTrouter (jakýkoli model) 

Heating Control 

Hodinová sazba servisu (kompletní servisní práce včetně použitého materiálu) 600,- 

Minimální cena opravy
1
 600,- 

Test funkčnosti přístroje, pouze pokud není provedena další oprava. 400,- 

Neprovádíme opravy přístrojů, které byly významně poškozeny přepětím, vlhkostí, vysokou teplotou, chemickými vlivy a 

mechanickou destrukcí, takže vůbec nefungují (nelze je zapnout). Dále také neopravujeme značně znečištěné přístroje, např. 

působením hmyzu nebo stavebního a jiného prachu. Tyto přístroje odevzdejte v rámci zpětného odběru elektrozařízení. 

- 

Polovodičová relé řady RJ1A, 

RGS1A, RGC1A 

Opravy neprovádíme. 

Je-li výrobek dosud v záruce, pak jej reklamujte nejlépe přímo u dodavatele: 

ENIKA.CZ s.r.o., Vlkov 33, 509 01 Nová Paka. 

Není-li výrobek v záruce, pak jej odevzdejte v rámci zpětného odběru elektrozařízení. 

Upozorňujeme, že záruka se nevztahuje na poškození způsobené zkratem či nadproudem (relé je proražené - trvale vodivé). 

- 

Moduly SC-Gateway a 

bezdrátové spínací zásuvky 

Opravy neprovádíme. 

Je-li výrobek dosud v záruce, pak jej reklamujte nejlépe přímo u dodavatele: 

ENcontrol s.r.o., Losiná 337, 332 04, Plzeň. 

Není-li výrobek v záruce, pak jej odevzdejte v rámci zpětného odběru elektrozařízení. 

Upozorňujeme, že záruka se nevztahuje na poškození způsobené zkratem či nadproudem (u bezdrátové zásuvky). 

- 

Teplotní čidla a ostatní 

příslušenství 

Opravy neprovádíme. 

Není-li výrobek v záruce, pak jej odevzdejte v rámci zpětného odběru elektrozařízení. 

- 

 

                                                             
1 Tato cena bude účtována pro většinu nenáročných oprav, např. výměna 1ks výkonového triaku WATTrouter CWx apod. Vyšší ceny budou účtovány pouze pro náročnější opravy. 
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