TARIFA OFICIAL D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA ANY

2022
INSTAL·LACIÓ
-HORA OPERARI OFICIAL........................................................27,90€ + IVA: 33,75€
-HORA OPERARI AJUDANT.....................................................23,90€ + IVA: 28,91€

REPARACIÓ
-HORA OPERARI OFICIAL………………..………………...……32,90€ + IVA: 39,80€
-HORA OPERARI AJUDANT………………………….………….28,90€ + IVA: 34,96€
PRESSUPOST
-PRESSUPOST ZONA 1 I ZONA 2.................................................................25,00€ + IVA: 30,25€
-PRESSUPOST ZONA 3, ZONA 4 I ZONA 5……………………..…………….30,00€ + IVA: 36,30€
(AMB L’ACCEPTACIÓ DEL PRESSUPOST ES DESCOMPTARÀ DIT IMPORT EN LA FACTURA FINAL)

DESPLAÇAMENT
-ZONA 1 (Els Hostalets de Pierola centre urbà, Piera centre urbà i Masquefa centre urbà)……………..….…….18,00€ + IVA: 21,78€
-ZONA 2 (URBANITZACIONS) (totes urbanitzacions de Piera, Masquefa i Hostalets)……….………….21,00€ + IVA: 25,41€
-ZONA 3 (Martorell, Capellades, Igualada, Esparreguera, Gelida, St. Sadurní,…)…………………..….28,00€ + IVA: 33,88€
-ZONA 4 (Barcelona, St Boi de Llob., Cornellà, Manresa, Vilanova i la Geltrú,…)………………...…….35,00€ + IVA: 42,35€
-ZONA 5 (Altres a consultar)………………………………...…………………………………..A CONSULTAR

ASSISTÈNCIA 24 HORES (URGÈNCIES)
-DISPOSSICIÓ DE SERVEI DE GUÀRDIA LABORAL……………………...100,00€ + IVA: 121,00€
(De dilluns a divendres laborables desde les 19:00h fins les 7:30h)

-DISPOSSICIÓ DE SERVEI DE GUÀRDIA FESTIU……….…………….…..140,00€ + IVA: 169,40€
(Festius oficials i dissabtes a partir de les 13:30h i els diumenges)

ALTRES INFORMACIONS
>El temps de feina es comença a facturar des de l’arribada al lloc de feina.
>La tarificació mínima es d’ 1 hora i passada l’hora es facturarà en franges de 30 minuts; es cobrarà també el
temps de treball que el tècnic tingui que realitzar al nostre taller per a la reparació d’algun element que no pugui realitzar
en el lloc de l’averia.
>La reparació té una garantia de 3 mesos; les possibles averies dintre d’aquest termini sempre es realitzaran en horari
laboral. Les peces i recanvis tindran el termini de garantia estipulada pel fabricant.
>La tarifa de materials/recanvis que es puguin utilitzar, sempre serà amb el preu de PVP del fabricant.
>L’IVA aplicat als preus es el general i vigent del 21%, però pot ser modificat segons normativa vigent i aplicar un altre
valor d’IVA segons la llei.
>No existeix servei d’Assistència 24h en les 2 setmanes centrals d’agost (segons calendari laboral marcat) i tampoc
els dies 25,26 de desembre (tot el dia) i 31 de desembre des de les 14h al 2 de gener a les 7:30h.
>Preus vàlids per a factures abonades dintre d’un termini màxim de 5 dies laborables, en el cas de superar aquest
termini, l’empresa aplicarà un recàrrec de demora des de l’emissió de la factura.
>Treball / Intervenció Mínima Puntual: el possible treball puntual, ràpid i específic inferior a ½ hora tindrà un cost de mà
d’obra de 25,00€ + IVA: 30,25€ mes el desplaçament.
>Tarifa vigent de l’ 01/01/2022 al 31/12/2022.
>Per a més informació consultar als nostres assessors.

