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Hétköznapokon 08:00 - 18:00 óráig: 
– gyorsszerviz díj 1-3 órán belül
–  az első órában kiszállással 15km-en belül : 10.500 Ft
– - gyorsszerviz díj az első órán túl: 8.000 Ft 
– Hétvégén, ünnepnapokon és minden egyéb időben
– gyorsszerviz díj az első órában kiszállással 15km-en belül: 10.500 Ft 
– - gyorsszerviz díj az első órán túl: 8.000 Ft 
–  Hibakeresés, javítás, kisebb villanyszerelési munkák árai: 
– (jellemzően 5 munkanapon belül)
– hibakeresés, javítás díja az első órában kiszállással 15km-en belül : 8.500 Ft 
– - hibakeresés, javítás díja a második órától: 5.000 Ft 
–  teljesítménybővítés 1 fázis esetén: 20.000 Ft-tól
–  teljesítménybővítés 3 fázis esetén: 20.000 Ft-tól 
– - Biztosítéktábla csere, kismegszakító csere, biztosíték csere árak: 
– - biztosítéktábla csere 4 db kismegszakítóig: 19.400 Ft-tól
– - áramkör bővítése kismegszakító beépítésével: 1.500 Ft/db tól
–  - Fi-relé beépítése 1 fázis esetén: 12.000 Ft-tól
– - Fi-relé beépítése 3 fázis esetén: 14.000 Ft -tól
– - túlfeszültség védelem beépítése 1 fázis 2 pólus esetén, B-C típus: 28.000 Ft-tól 
– - túlfeszültség védelem beépítése 3 fázis 4 pólus esetén, B-C típus: 80.000 Ft-tól
–  Villanytűzhely , Villanybojler bekötés, tűzhely beüzemelés árak:
– -Villanybojler bekötése : 8.500 Ft -tól
– - villanytűzhely és sütő együttes beüzemelés: 11.500 Ft-tól
–  - különálló villanytűzhely bekötés: 11.500 Ft -tól
– - beépített villanytűzhely bekötés: 11.500 Ft -tól
– - sütő bekötés: 11.500 Ft-tól 
–  - villanytűzhely tápkábel kiépítése kábelcsatornbában:  3.000 Ft/m 
– - sütő tápkábel kiépítése kábelcsatornában: 3.000 Ft/m 
– áramkör bővítése 1 fázis esetén, kismegszakító beépítésével, meglévő biztosítéktáblában: 5.500 Ft 

áramkör bővítése 3 fázis esetén, kismegszakító beépítésével, meglévő biztosítéktáblában: 7.200 Ft 
– Lakás villanyszerelés, lakásfelújítás, épületvillamosság, panellakás villanyszerelés árak: A ProgVill Kft. az 

úgynevezett kiállásos árkalkulációt használja. Ezen azt kell érteni, hogy a kiépítendő területen 
összeszámolva a szerelvények (kapcsolók, konnektorok, lámpatestek) számát, azt beszorozva 6.900 Ft-tal, 
megkapja az elektromos alapszerelés összegét. Ehhez még hozzáadódik a biztosítéktábla, a fi relé, illetve 
a szerelvényezés díja. Az épület villanyszerelés árait azonban nem ennyire egyszerű megállapítani. Minden
esetben a bepített anyagok és az elvégzendő munka mennyiségének függvényében határozzuk meg a 
pontos költségeket, egy előzetes helyszíni felmérést követően. A villanytűzhely, villanysütő, bojler, szauna, 
klíma, elektromos fűtőtest,villanykályha és cirkó esetében, illetve a gyengeáramú hálózatok kiépítésére 
egyedileg, a helyszín és ügyfelünk igényeinek ismeretében kalkulálunk költséget.

– Érintésvédelmi szabványossági vizsgálatok, mérések, nyilatkozatok :  9.000 Ft-tól

 15km-en túl 140Ft/km kiszállási  felár érvényes!

 Árak nettó árak, 27% ÁFÁT NEM tartalmazzák,

Kelt.: Zákányszék, 2017.11.17.


