
 

 

 

 

 

 

 

„GRANDUS” SERVISA IZMAKSAS 

SIA „Grandus” servisa pakalpojumu cenu lapa ir spēkā no 2022. gada 1.marta 

 

  Darba dienās no  Nedēļas nogalēs, brīvdienās un  

08:30 līdz 17:30 

Tarifs I 

darba dienās no 17:30 līdz 08:30 

Tarifs II 

Izsaukums, nokļūšana līdz klientam (Rīgā 

un Pierīgā līdz 25 km no Rīgas centra)  

  23 €   46 € 

Izsaukums ārpus Rīgas, 1 km* 0,49 €/1km  0,78 €/1km  

Darba izmaksas 1 darba stundai      

Pirmā stunda darbs (1 meistars) 

Katra nākamā stunda  

33 € 

30 € 

55 € 

45 € 

Aukstuma iekārtu , elektronikas, gāzes 

iekārtu remonts. 

48 € 75 € 

   Cenas norādītas bez PVN 
*Ceļa izdevumi tiek aprēķināti abiem virzieniem (turp un atpakaļ kilometru summa), cenā ir iekļautas degvielas 

izmaksas un patērētais laiks vienam meistaram. 

**Ja darbs jāveic diviem vai vairāk meistariem, tad stundas likme tiek reizināta ar kopējo meistaru skaitu.  

 

Izbraucot pie klienta:  

 Maksa par pirmo pusstundu ir nemainīga, neatkarīgi no patērētā laika  

 Virs 30 minūtēm tiek piemērots pirmās stundas tarifs pilnā apjomā 33 EUR  

 Par katru nākamo stundu laiks tiek dalīts: līdz 30 minūtēm /17 EUR vai pilna stunda 33 EUR 

 

Remontējot uz vietas darbnīcā: meistara darba laiks tiek aprēķināts ik pa 20min/11EUR  

 

Steidzams izsaukums: Steidzamu izsaukumu gadījumā var tikt piemērots Tarifs II. 

 

Garantijas remonts: Garantijas remontu gadījumā tiks aprēķināta meistara izsaukuma maksa 

un/vai transporta izmaksas. Meistara izbraukuma gadījumā pie klienta detaļu nomaiņa un darbs nav 

jāapmaksā, ja tiek atzīts Garantijas gadījums. 

 

Ievērībai! Vietās, kur nav iespējams novietot auto bezmaksas stāvvietā, tuvākās stāvvietas cenas 

tiks pieskaitīta rēķinam. Vietās, kur piekļūšanai nepieciešamas maksas iebraukšanas atļaujas, 

iebraukšanas atļaujas summa tiks pieskaitīta rēķinam.  

 

Ievērībai!       Iekārtām, kuras tiks atvestas uz darbnīcu netīras un ar ēdienu pārpalikumiem, tiks 

piemērota papildus samaksa par iekārtu tīrīšanu (30 EUR / stundā). 
 

Prioritāte klientiem ar noslēgtiem apkopes līgumiem un garantijas bojājumiem! 

SIA “Grandus” patur tiesības veikt izmaiņas cenās. 

Cenas norādītas bez PVN. 

 

SIA “GRANDUS”, reģ.nr. 50103108221, Ūnijas iela 8c, Rīga, LV-1084, Latvija 

tālr..: +371 67976875, fakss:+371 67976876, e-pasts: grandus@grandus.lv, www.GRANDUS.lv 

http://www.grandus.lv/

