
SIA “Alter Serviss” 
PVN reģ. Nr: 40203055376 
Jur. adrese –Iecava, Pūpolu iela 11, LV-3913 
Birojs / noliktava – Ulbrokas iela 40a, Rīga, LV-1021 

e-pasts: office@altergrupa.lv 

 

 

Pasta adrese:                                                                              AS SEB banka - UNLALV2X                  
Ulbrokas ielā 40a  LV48UNLA0055000028529 
LV-1021, Rīga    
Latvija                                                                                                                                               

SIA Alter Serviss  

Kondicionētāju remonta / apkopes cenu lapa 

 

Avārijas izsaukuma cenu lapa kondicionētāju defektācijai / remontam 

Sienas tipa kondicionētāja iekšējā moduļa apkope 25.00 EUR/gab 

Kasetes un konsoles tipa kondicionētāja iekšējā moduļa 
apkope 

30.00 EUR/gab 

Kanāla tipa kondicionētāja iekšējā moduļa apkope 37.50 EUR/gab 

Kondicionētāja āra moduļa apkope ( ar vienu 
ventilatoru) 

30.00 EUR/gab 

Kondicionētāja āra moduļa apkope ( ar diviem 
ventilatoriem) 

45.00 EUR/gab 

Ķīmiskā piedeva iekšējā moduļa iztvaikotāja tīrīšanai 10.00 EUR/gab 

Ķīmiskā piedeva kondicionētāja plastmasas apvalka 
tīrīšanai 

8.00 EUR/gab 

Kondensāta sūkņa maiņa sienas tipa kondicionētājam 37.50 EUR/gab 

Kondensāta sūkņa maiņa pārējiem iekšējo moduļu 
tipiem 

45.00 EUR/gab 

Kondensāta sūknis sienas tipa kondicionētājam  71.00 EUR/gab 

Kondensāta sūknis pārējiem iekšējo moduļu tipiem 71.00 – 155.00 EUR/gab 

Transporta izmaksas Rīgā 0,43 EUR/km, bet ne mazāk kā EUR 15.00 

Transporta izmaksas ārpus Rīgas ( katrā virzienā) 0.36 EUR/km + EUR 20.00 par ceļā pavadīto stundu 

*Visas cenas norādītas bez PVN 21% 

- Ja piekļūšanai āra blokam nepieciešams pacēlājs, tā izmaksas tiek aprēķinātas atsevišķi, atkarībā no tā lietošanas 
laika un augstuma.  
- Servisa tehniķa stundas likme defektācijas vai remonta darbu veikšanai darba dienās darba laikā ( 9.00 – 17.00) ir 
EUR 30.00/h + PVN 21% 
Reālais darba izpildes laiks (ne mazāks kā 1 stunda), veiktie darbi un izmantotie materiāli tiek fiksēti Alter Serviss 
darba aktā, ko abpusēji paraksta PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS. Uz šīs darba akta pamata tiek izrakstīts rēķins par 
padarīto darbu.  
- Rēķina apmaksas termiņš – 5 dienas no Preču pavadzīmes – rēķina izrakstīšanas dienas. 

     
 

Kontaktinformācija: 
Alter Serviss SIA 
Pauls Brencsons 

Tel.: 67113068 
office@altergrupa.lv 

 

Klienta rekvizīti: 
Nosaukums____________________________________ 
Adrese________________________________________ 
Objekta adrese_________________________________ 
PVN reģ. nr.____________________________________ 
Norēķinu rekvizīti________________________________ 
Kontaktpersonas tel.nr.___________________________ 
Ieņemamais amats_______________________________ 


