
 

 

 

Żywotność i niezawodność urządzeń zależy od systematycznej kontroli 
technicznej. Przedstawiamy zalecenia dotyczące częstotliwości przeglądów 
urządzeń Rational w zależności od intensywności ich eksploatacji: 

 

 
Dzienna praca 

urządzenia                 
w godzinach: 

 
Rodzaj eksploatacji: 

 

Para i wypieki 
Użycie 

różnorodne 
(restauracja) 

Wysokie 
temperatury 

>200°C 

Wysokie 
temperatury 

>200°C                         
i tłuszcz 

13-24  średni średni intensywny intensywny 

4-12 lekki średni średni intensywny 

< 4 lekki lekki średni średni 

 
Zalecane częstotliwości przeglądów: 

 

poziom lekki przegląd 1 raz w roku 

poziom średni przegląd 2 razy w roku 

poziom intensywny przegląd 3 razy w roku 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cennik "Prewencyjnych Przeglądów Technicznych" 

wykonywanych w dni robocze, w standardowych godzinach pracy: 8.00-20.00 * 

Przegląd Serwisowy  Cena netto w zł 

BASIC  

iCombi PRO, iCombi Classic, XS, SCC_WE,  
CM_P Elektryczne - 1 przegląd BASIC z dojazdem Poznań  250,00 zł 

iCombi PRO, iCombi Classic, SCC_WE,  
CM_P Gazowe - 1 przegląd BASIC z dojazdem Poznań  490,00 zł 

BASIC - zakres przeglądu  

160,00 zł 

Inspekcja urządzenia  

Weryfikacja eksploatacji 

Aktualizacja oprogramowania Update 

Instruktaż obsługi, wskazówki do mycia i pielęgnacji 

Test szczelności gazowej, analiza spalin urządzeń gazowych,  
kontrola bezpieczeństwa  250,00 zł 

Dojazd Poznań  90,00 zł 

Dojazd poza Poznaniem, cena za 1km 1,50 zł 

*   w przypadku konieczności wykonania przeglądu poza standardowymi godzinami pracy 
zaproponujemy wycenę indywidualną, w oparciu o nasz "Cennik usług serwisowych".  
  

 

 

 

 



 

 

Cennik "Prewencyjnych Przeglądów Technicznych" 

wykonywanych w dni robocze, w standardowych godzinach pracy: 8.00-20.00 * 

Przegląd Serwisowy  Cena netto w zł 

BASIC PLUS (dotyczy urządzeń SCC) 

iCombi PRO, iCombi Classic, XS, SCC_WE, CM_P Elektryczne - 1 przegląd 
BASIC PLUS z dojazdem Poznań  od 1490,00zł 

iCombi PRO, iCombi Classic, SCC_WE, CM_P Gazowe - 1 przegląd BASIC 
PLUS z dojazdem Poznań  od 1790,00zł 

BASIC PLUS - zakres przeglądu  

od 1400,00zł 

Inspekcja urządzenia  

Weryfikacja eksploatacji 

Aktualizacja oprogramowania Update 

Instruktaż obsługi, wskazówki do mycia i pielęgnacji 

Test szczelności gazowej, analiza spalin urządzeń gazowych  

Odkamienianie, czyszczenie urządzenia  

Wymiana zdefiniowanych części eksploatacyjnych ** 

Wymiana  pozostałych części eksploatacyjnych  wg cennika Rational  

Dojazd Poznań  90,00 zł 

Dojazd poza Poznaniem, cena za 1km 1,50 zł 

pakiet BASIC PLUS - roczny koszt prewencyjnej obsługi  
- wycena indywidualna,  od 1490,00zł 

  



                                          
 
 
*  w przypadku konieczności wykonania przeglądu poza standardowymi 
godzinami pracy zaproponujemy wycenę indywidualną, w oparciu o nasz 
"Cennik usług serwisowych". 
 
**  Spis części eksploatacyjnych zawartych w cenie pakietu BASIC PLUS:  

Uchwyt zamka  
Filtr powietrza  
Łącznik gumowy rynienki  
Wąż układu myjącego  
Wąż układu myjącego  
Zawór wentylacyjny  
Uszczelka drzwi  
Uszczelka wałka silnika  
Wąż odpływy SC  
Wąż parowy  

 

 

 
Cennik "Prewencyjnych Przeglądów Technicznych" 

 

pakiet PREMIUM - roczny koszt prewencyjnej obsługi 

- wycena indywidualna, uzależniona m.in. od ilości urządzeń Rational objętych 
serwisem,  od ich stanu technicznego oraz intensywności eksploatacji.   

 

 

 


