LIKVIDACIE.com

CENNÍK SLUŽIEB

VYPRATÁVANIE PLNE ZARIADENÝCH NEHNUTEĽNOSTÍ DO HOLOPRIESTORU
2

orientačná cena od 8€/m podlahovej plochy štandardne zariadených bytov a domov
neplatí pre povaly, pivnice, garáže atď.
presná cena sa stanovuje na základe bezplatnej obhliadky,
platí pre Bratislavu a okolie, Trnavský kraj po dohode.

ODVOZ A LIKVIDÁCIA NÁBYTKU, ZARIADENIA A ODPADU od 1ks
byty, domy, pivnice, kobky, garáže, sklady, kancelárie, kontajnerové stojiská
cena 300€/1 tona (30€/100kg), minimálna cena je 50€
príplatok za poschodie bez výťahu: 1.p. 15% --- 2.p. 30% --- 3.p. 60% --- 4.p. 100%
• vyššie uvedené ceny zahŕňajú pracovnú silu, demontáž, nakládku, dopravu BA a okolie, poplatky za spracovanie odpadu
• cena sa môže odvíjať aj podľa náročnosti vypratávania, miery znečistenia, vzdialenosti, možnosti nakládky a podobne

OSTATNÉ SLUŽBY /*v cene nie je zahrnutá likvidácia vzniknutého odpadu/
demontáž bytového jadra od 200€* --- vysekanie dlažby a obkladu 7€/m2*
odstránenie zárubne 5€/ks skrutkovaná* --- 30€/ks v tehle*
búranie priečky 15€/m2 (tehla 10cm)* --- 25€/m2 (tehla 15cm)*
odstránenie podlahy od 2€/m2 (lepené PVC podľa obtiažnosti)*
likvidácia pneumatík 3€/ks --- aplikovanie dezinfekcie/dezinsekcie/deratizácie od 50€

SŤAHOVANIE / doplnková služba
cena 60€/hod. Bratislava a okolie
príplatok za poschodie bez výťahu: 1.p. 15% --- 2.p. 30% --- 3.p. 60% --- 4.p. 100%
prenos 1ks bremena / 1 p.: 60-90kg: 5€ --- 90-120kg: 10€ --- 120-150kg: 15€
• sťahovanie poskytujeme iba ako doplnkovú službu k vypratávaniu nehnuteľností, neposkytuje sa ako samostatná služba
• v cene je zahrnuté vozidlo 16m3 , 2x pracovná sila a prenos po schodisku do 1 poschodia /neplatí pre bremená/
• neposkytujeme prenos jednotlivých bremien nad 150kg, ani iné špeciálne sťahovacie služby

NÁKLADNÁ DOPRAVA / doplnková služba
Bratislava 30€ /prvá hod. (okrajové časti 35€/prvá hod.) --- 25€ /každá ďalšia začatá hod.
mimo Bratislavy 0,70€/km --- 20€/hod. stojné
• dopravu poskytujeme iba ako doplnkovú službu k vypratávaniu nehnuteľností, neposkytuje sa ako samostatná služba

DODATOČNÉ
POPLATKY A INFORMÁCIE
OSTATNÉ
vjazd dolistovou
historického
centra
10€
faktúra
zásielkou
5€Bratislavy
--- vjazd do
historického centra BA 10€
V A V plus, s.r.o., 900 46 Most pri Bratislave 755, IČO: 45596794, DIČ: 2023055606, IBAN: SK59 1100 0000 0029 2083 9289
• spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, vložka č. 65874/B, oddiel: SRO
• spoločnosť nie je platcom DPH • nevyvážame ani nespracovávame nebezpečné chemické odpady, azbest a podobne.

