
                                     CENNIK USŁUG SERWISOWYCH ORAZ KOSZTÓW EKSPERTYZY 
 

Naprawa nagrzewnicy olejowej bez odprowadzenia spalin do 50kW 
(Do kwoty 700 zł netto urządzenie będzie naprawione bez dodatkowej akceptacji klienta) 

190 PLN netto + koszt 
części 

Naprawa nagrz. olejowej bez odprowadzenia spalin powyżej 50kW 
(Do kwoty 1000 zł netto urządzenie będzie naprawione bez dodatkowej akceptacji klienta) 

350 PLN netto + koszt 
części 

Naprawa nagrzewnicy olejowej z odprowadzeniem spalin do 20kW 
(Do kwoty 700 zł netto urządzenie będzie naprawione bez dodatkowej akceptacji klienta) 

190 PLN netto + koszt 
części 

Naprawa nagrzewnicy olejowej z odprowadzeniem spalin powyżej 20kW 
(Do kwoty 1200 zł netto urządzenie będzie naprawione bez dodatkowej akceptacji klienta) 

350 PLN netto + koszt 
części 

Naprawa nagrzewnicy z palnikiem wentylatorowym 
(Do kwoty 2000 zł netto urządzenie będzie naprawione bez dodatkowej akceptacji klienta) 

890 PLN netto + koszt 
części 

Przegląd/naprawa palnika olejowego 
(Do kwoty 1500 zł netto urządzenie będzie naprawione bez dodatkowej akceptacji klienta) 

890 PLN netto + koszt 
części 

Przegląd/naprawa palnika na olej przepracowany 
(Do kwoty 1500 zł netto urządzenie będzie naprawione bez dodatkowej akceptacji klienta) 

890 PLN netto + koszt 
części 

Naprawa nagrzewnicy elektrycznej do 5kW 
(Do kwoty 300 zł netto urządzenie będzie naprawione bez dodatkowej akceptacji klienta) 

60 PLN netto + koszt 
części 

Naprawa nagrzewnicy elektrycznej powyżej 5kW 
(Do kwoty 450 zł netto urządzenie będzie naprawione bez dodatkowej akceptacji klienta) 

130 PLN netto + koszt 
części 

Naprawa nagrzewnicy gazowej do 15kW 
(Do kwoty 300 zł netto urządzenie będzie naprawione bez dodatkowej akceptacji klienta) 

60 PLN netto + koszt 
części 

Naprawa nagrzewnicy gazowej powyżej 15kW 
(Do kwoty 450 zł netto urządzenie będzie naprawione bez dodatkowej akceptacji klienta) 

100 PLN netto + koszt 
części 

Naprawa nagrzewnicy gazowej powyżej 73kW 
(Do kwoty 500 zł netto urządzenie będzie naprawione bez dodatkowej akceptacji klienta) 

190 PLN netto + koszt 
części 

Naprawa osuszacza powietrza / domowy DH 710, 711, 712, 716, 720 itp.  
(Do kwoty 500 zł netto urządzenie będzie naprawione bez dodatkowej akceptacji klienta) 

170 PLN netto + koszt 
części 

Naprawa osuszacza powietrza / pół profesjonalne (compact)  
DH 721, 732, 745 itp.  
(Do kwoty 800 zł netto urządzenie będzie naprawione bez dodatkowej akceptacji klienta) 

250 PLN netto + koszt 
części 

Naprawa osuszacza powietrza / profesjonalny (rental)  
DH752, 26, 44, 62 itp.  
(Do kwoty 1200 zł netto urządzenie będzie naprawione bez dodatkowej akceptacji klienta 

290 PLN + koszt części  

Naprawa osuszacza powietrza / profesjonalny (rental – duże)  
DH772, 792, 92 itp. 
(Do kwoty 1600 zł netto urządzenie będzie naprawione bez dodatkowej akceptacji klienta 

350 PLN + koszt części 

Płukanie zbiornika paliwa nagrzewnice olejowego  (mała / duża) 60 / 90 PLN netto 

Przegląd / naprawa klimatyzatora przenośnego 
(Do kwoty 400 zł netto urządzenie będzie naprawione bez dodatkowej akceptacji klienta) 

150 PLN netto + koszt 
części 

Koszt wyceny nagrzewnicy olejowej bez odprowadzenia spalin 
Koszt wyceny nagrzewnicy olejowej z odprowadzeniem spalin do 20kW(bez naprawy) 

150 PLN netto 

Koszt wyceny nagrzewnicy olejowej z odprowadzeniem spalin powyżej 20kW (bez naprawy) 210 PLN netto 

Koszt wyceny nagrzewnicy gazowej (bez naprawy) 
Koszt wyceny nagrzewnicy elektrycznej (bez naprawy) 

60 PLN netto 

Koszt wyceny osuszacza powietrza do 30l, bez naprawy (mały) 90 PLN netto 

Koszt wyceny osuszacza powietrza powyżej 30l, bez naprawy (duży) 190 PLN netto 

Koszt magazynowania naprawionego urządzenia po 14 dniu 
(Od momentu poinformowania klienta przez serwis o zakończeniu naprawy) 

15 PLN 
netto/szt./dobę 

 
 
 
 
 
 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Niniejszym, w związku z rozpoczęciem obowiązywania od dnia 25 maja 2018 roku nowych unijnych przepisów – tzw. rozporządzenia RODO informujemy, że 
przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w sposób szczegółowo wskazany poniżej. 
I. Administrator danych osobowych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CONDESA Sebastian Trojanek, z miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Warszawie przy ul. Wał 
Miedzeszyński 10. 
II. Cele i podstawy przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: 
w celu zawarcia umów (w tym w szczególności umów o wynajem sprzętu, sprzedaży i instalacji sprzętu, umów o świadczenie usług) w związku 

z zainteresowaniem naszą ofertą/w związku z zarejestrowaniem się na naszej stronie internetowej, na podstawie Pani/Pana zgody wyrażonej podczas 
rejestracji; 

w celu wykonania łączącej nas umowy (ewentualnie umów) na podstawie Pani/Pana zgody wyrażonej w związku z jej zawarciem, z uwagi na 
to, że przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy (umów); 

w celach archiwalnych (tudzież dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania określonych faktów, co 
jest uzasadnionym interesem administratora danych; 

w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą z Panią/Panem umową (umowami) lub z 
przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 
roszczeniami; 

w celu oferowania Pani/Panu przez „CONDESA” Sebastian Trojanek produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym 
doboru usług do potrzeb poszczególnych klientów przy pomocy tzw. profilowania, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem; 

w celu spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego (np. wobec urzędów skarbowych) – 
ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy. 
III. Kategorie danych osobowych, które przetwarzamy: 
Przetwarzaniu podlegać mogą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: podstawowe dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane identyfikacyjne 
przyznane przez organy publiczne, dane dotyczące historii transakcji i zobowiązań z „CONDESA” Sebastian Trojanek, umowy oraz ugody zawarte z „CONDESA” 
Sebastian Trojanek, reklamacje. 
IV. Odbiorcy danych 

Informujemy, iż odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą zostać niżej wskazane kategorie podmiotów: 

a) podwykonawcy, tj. podmioty, z których usług pomocy korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych, w tym: firmy hostingowe, firmy 
spedycyjne, firmy księgowe, kancelarie prawne. 
b) inni niezależni odbiorcy, tj. organy uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w tym w szczególności sądy i organy 
państwowe). 
V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 

Informujemy, iż nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

VI. Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywanie przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania: 

1. dane osobowe pozyskane celem zawarcia umowy będą przechowywane przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku 
kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz kontaktował/a się Pani/Pan z „CONDESA” Sebastian Trojanek w sprawie jej zawarcia; dane 
osobowe pozyskane celem zarejestrowania się na naszej stronie internetowej przetwarzane będą do czasu likwidacji utworzonego w ten sposób konta 
użytkownika. 
2. dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem łączącej nas umowy (umów) będą przechowywane do momentu rozwiązania umowy 
lub jej wygaśnięcia; 
3. dane osobowe przetwarzane celem ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przechowywane będą do momentu 
przedawnienia roszczeń z tytułu łączącej nas umowy (umów) lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych; 
4. podstawowe dane kontaktowe zostanę przechowywane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu zgłoszenia 
sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, cofnięcie zgody na ich przetwarzanie (w przypadku, jeśli były przetwarzane w oparciu o zgodę osoby, której 
dotyczyły) lub do czasu, kiedy administrator danych ustali, że te się zdezaktualizowały; 
5. dane osobowe przetwarzane celem wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych przetwarza się do momentu wygaśnięcia 
obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa. 
VII. Prawa osoby, której dane są przetwarzane: 

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do: 

a) dostępu do jej danych osobowych, które są przetwarzane oraz ich kopii 

b) prawo do sprostowania swoich danych 

c) prawo do usunięcia danych 

d) ograniczenia przetwarzania danych 

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym w szczególności sprzeciwu ‘marketingowego” – tj. prawa do sprzeciwu wobec 

przetwarzania Pani/Pana danych w celu marketingu bezpośredniego  

f) prawo do przenoszenia danych 

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego , dane osobowe są przetwarzane niezgodnie prawem, uprawniona jest do  złożenia w tej sprawie skargi 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego  organu nadzorczego 

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych odobowych: w każdej chwili może Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osovbowych, gdy 

podstawą przetwarzania jest udzielona przez Panią/Pana sgoda. Jednocześnie zastrzegamy, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zzgody przed jej wycofaniem 

 
Wszelkie żądania związane z wykonywaniem praw osób fizycznych, których dane są przetwarzane należy kierować, po uprzedniej 
identyfikacji osoby, której dane dotyczą, na adres email: biuro@condesa.pl lub dzwoniąc pod nr tel. 22 435 79 06. 
VIII. Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych uzyskanych bezpośrednio od osoby, której dane te 
dotyczą: 
Podanie przez Panią/Pana danych było dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia i wykonania zawartej przez nas umowy (umów). 
 
¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. L 119,s.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie przez „CONDESA” Sebastian Trojanek z miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Warszawie Pana/Pani danych 
osobowych uzyskanych przez Pana / Panią w niniejszej umowie w celu zawarcia i realizacji tejże umowy. 

 
Prosimy o wyraźne potwierdzenie czy wyraża Pan / Pani zgodę na przetwarzanie przez „CONDESA” Sebastian Trojanek Pani/Pańskich danych osobowych, o których 
mowa wyżej. 

 

NIE. TAK, zgadzam się na to aby „CONDESA” Sebastian 

Trojanek przetwarzała podane przeze mnie dane, o 

których mowa wyżej w powyżej wskazanym cel. 
 

Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie przez „CONDESA” Sebastian Trojanek z miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Warszawie Pana/Pani danych 
osobowych wskazanych przez Pana / Panią w niniejszej umowie w celu oferowania Panu / Pani przez „CONDESA” Sebastian Trojanek produktów i usług bezpośrednio 
(marketing bezpośredni) w tym doboru usług do potrzeb poszczególnych klientów przy pomocy tzw. profilowania? 

NIE. TAK, zgadzam się na to aby „CONDESA” Sebastian 

Trojanek przetwarzała podane przeze mnie dane, o 

których mowa wyżej w powyżej wskazanym cel 
 

.......................................................... 
 

Podpis klienta 


