
Kiszállási alapdíjat növelő költségek

Kiszállási díj Budapest 

közigaztgatási határáig 

alkalmanként:

Kiszállási alapdíj 

Budapest közigazgatási 

határát követő 10km-en 

belül alkalmanként:

Munkadíj/ megkezdett 

óra/ fő

Kiszállási díj Budapest 

közigaztgatási határáig 

alkalmanként:

Kiszállási alapdíj 

Budapest közigazgatási 

határát követő 10km-en 

belül alkalmanként:

Munkadíj/ megkezdett óra/ 

fő

Kiszállási díj Budapest közigazgatási 

határát követő 10km-en túl 

alkalmanként:

Kiszállási alapdíj + 

5 000 Ft 5 000 Ft 7 493 Ft 7 000 Ft 9 000 Ft 10 000 Ft + 190,-Ft/km

3.810,- Ft/   megkezdett 

óra/fő maximum 30 

perces hibajavítás esetén

Kiszállási alapdíjat növelő költségek

Kiszállási díj Budapest 

közigaztgatási határáig 

alkalmanként:

Kiszállási alapdíj 

Budapest közigazgatási 

határát követő 10km-en 

belül alkalmanként:

Munkadíj/ megkezdett 

óra/ fő

Kiszállási díj Budapest 

közigaztgatási határáig 

alkalmanként:

Kiszállási alapdíj 

Budapest közigazgatási 

határát követő 10km-en 

belül alkalmanként:

Munkadíj/ megkezdett óra/ 

fő

Kiszállási díj Budapest közigazgatási 

határát követő 10km-en túl 

alkalmanként:

Kiszállási alapdíj + 

6 000 Ft 6 000 Ft 9 000 Ft 10 000 Ft 12 000 Ft 12 000 Ft + 200,-Ft/km

5.500,- Ft/   megkezdett 

óra/fő maximum 30 

perces hibajavítás esetén

A hibaelhárítás díja: munkaidőben 08:00 - 16:00 óra között.    (hibaelhárítás 

megkezdésének időpontja a szerelői szabadkapacitástól függ)

Sürgősségi hibaelhárítás díja munkaidőn túl és munkaszüneti napokon:                                                                                  

(a hibaelhárítás várható megkezdése 4 órán belül, mely a szerelői 

A PESTOR Kft. 2017. 06. 01-től hatályos karbantartási és hibaelhárítási díjai 

Hibaelhárítás díjai "Hibaelhárítási és Karbantartási" szerződéssel rendelkező Ügyfeleink részére
A hibaelhárítás díja munkaidőben 08:00 - 16:00 óra között: (megkezdése a 

bejelentéstől számított 24 órán belül) 

Munkaidőn túl és munkaszüneti napokon végzett hibaelhárítás díja: (a 

hibaelhárítás várható megkezdése a bejelentéstől számított  4 órán belül)

Hibaelhárítás díjai "Karbantartási és Hibaelhárítási" szerződéssel nem rendelkező ügyfelek részére



Munkadíj/ megkezdett 

óra/ fő

Kiszállási díj Budapest 

közigaztgatási határáig 

alkalmanként:

Kiszállási alapdíj 

Budapest közigazgatási 

határát követő 10km-en 

belül alkalmanként:

Kiszállási díj Budapest 

közigazgatási határát 

követő 10km-en túl 

alkalmanként:

Kiszállási alapdíj + 

Munkadíj/ megkezdett óra/ fő

díjmentes 8 000 Ft 10 000 Ft + 190,-Ft 10 000 Ft

Munkadíj/ megkezdett 

óra/ fő

Kiszállási díj Budapest 

közigaztgatási határáig 

alkalmanként:

Kiszállási alapdíj 

Budapest közigazgatási 

határát követő 10km-en 

belül alkalmanként:

Kiszállási díj Budapest 

közigazgatási határát 

követő 10km-en túl 

alkalmanként:

Kiszállási alapdíj + 

Munkadíj/ megkezdett óra/ fő

díjmentes 10 000 Ft 12 000 Ft + 200,-Ft/km 12 000 Ft

A hibaelhárítás díja munkaidőben 08:00 - 16:00 óra között:  A hibaelhárítás Sürgősségi hibaelhárítás díja munkaidőn túl és munkaszüneti napokon:                                                                            

Kiszállási díj

díjmentes

Garancia időn bellüli hibaelhárítás díjai "Hibaelhárítási és Karbantartási" szerződéssel rendelkező Ügyfeleink részére (a rendeltetésszerű használatból 

eredően meghibásodott eszköz(ök) anyagköltsége minden esetben díjmentes)

A hibaelhárítás díja munkaidőben 08:00 - 16:00 óra között: (megkezdése a Sürgősségi hibaelhárítás díja: (a hibaelhárítás várható megkezdése 4 órán belül, mely a szerelői szabadkapacitástól 

Kiszállási díj

díjmentes

Garancia időn bellüli hibaelhárítás díjai "Hibaelhárítási és Karbantartási" szerződéssel nem rendelkező Ügyfeleink részére (a rendeltetésszerű 

használatból eredően meghibásodott eszköz(ök) anyagköltsége minden esetben díjmentes)


