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Usługa 
Cena za usługę 

(netto) 
Uwagi 

Godzina pracy Serwisanta 130 zł  
Czas pracy rozliczany jest co każdą 
rozpoczętą godzinę 

Stawka 1 km dojazdu Serwisanta do 
urządzenia 

1,50 zł 

Stawka za 1 km dojazdu liczona w 
przypadku naprawy poza punktem 
warsztatowym Medium sp. z o.o. (tam i 
z powrotem, min 50zł) – nie dotyczy 
miasta Gdynia 

Stawka dojazdu Serwisanta na terenie 
Gdyni  

50 zł  Zryczałtowana stawka dojazdu  

Diagnoza urządzeń małych – do 15kg 
zasilanych z sieci 230V: np. miksery ręczne, 
kuchnie indukcyjne, warniki, wagi, lampy 
owadobójcze, małe frytkownice, tostery, 
pakowarki itp. 

75 zł  

Zaleca się dostarczenie urządzenia do 
punktu serwisowego Medium sp. z o.o. 

ul. Portowa 6, 81-350 Gdynia 

Diagnoza urządzeń średnich – powyżej 
15kg zasilanych z sieci 230V: np. miksery 
ręczne, szatkownice, krajalnice, maszynki 
do mięsa, kuchenki mikrofalowe, witrynki 
grzewcze/chłodnicze nastawne, pakowarki, 
gofrownice, naleśnikarki itp. 

150 zł 

Zaleca się dostarczenie urządzenia do 
punktu serwisowego Medium sp. z o.o. 
ul. Portowa 6, 81-350 Gdynia 

lub kontakt telefoniczny w celu 
ustalenia szczegółów 

Diagnoza urządzeń dużych zasilanych z 
sieci 230V i 400V oraz gazowych: 
urządzenia z ciągów kuchennych, piece 
konwekcyjno-parowe i inne, zmywarki, szafy 
i stoły chłodnicze, miesiarki itp. 

200 zł 
Przy przeglądzie więcej niż trzech 
urządzeń jednorazowo w jednym 
miejscu cena diagnozy do negocjacji 

 

1. Do w/w cen netto należy doliczyć podatek VAT 23%. 

2. Klient oddając urządzenie do naprawy lub wzywając Serwis Medium sp. z o.o. do przyjazdu 
zgadza się na odpłatne wykonanie diagnozy urządzenia i akceptuje koszt dojazdu wg 
powyższych stawek. Koszt wykonania diagnozy nie będzie naliczony w przypadku, jeżeli firmie 
Medium Sp. z o.o. zostanie zlecona usługa serwisowa naprawy urządzenia zgodnie z diagnozą 
i przedstawioną wyceną naprawy.  

3. Zgłoszenia serwisowe: tel. +48 58 620 30 24, e-mail: medium@medium.pl 

 

 

 


