
ÁRLISTA 

Az árak irányárak. A felhasznált és beépítésre kerülő anyagok költsége függ a 
típustól és az egyedi igényektől. 

Pontos tájékoztatást a műhelyvezetőtől lehet kérni. 

Műhelyvezetők elérhetősége 

Tevékenység Fizetendő munkadíj 
Átvizsgálás és alapkarbantartás (alapkarbantartás: csúszó, forgó 
alkatrészek tisztítása, kenése) 
Amennyiben az ügyfél az árlistában szereplő egyéb szerelést is 
kér, az esetben ezt a költséget elengedjük! 

500 Ft 

Mechanikus szék lábtartó csere, javítás ( mindkettő ) 500 Ft 
Mechanikus szék lábtartó csere, javítás (csak az egyik) 300 Ft 
Mechanikus szék fék csere (mindkettő) 400 Ft 
Üléshuzat csere megbeszélés szerint 
Háttámla csere megbeszélés szerint 
Mechanikus szék hátsó kerék csere (párban) 1 100 Ft 
Gumicsere mechanikus széken külső (párban) 400 Ft 
Gumicsere mechanikus széken belső (párban) 800 Ft 
Gumicsere tömör mechanikus széken (mindkettő) 1000-2000 Ft 
Kerékcentírozás (kerekenként) 200 Ft 
Tengelyház csere (darabonként) 
(Külön költség esetén lehetőség van a legyártatására.) 1 000 Ft 

Borulás gátló csere (párban) 
(Külön költség esetén lehetőség van a legyártatására.) 200 Ft 

Biztonsági öv csere (darabonként) 500 Ft 
Toló kar felszerelése (párban) 400 Ft 
Fék javítás, beállítás darabonként 500 Ft 
Elektromos szék első kerék külső csere darabonként 400 Ft 
Elektromos szék első kerék belső csere darabonként 800 Ft 
Elektromos szék hátsó kerék külső csere darabonként 600 Ft 
Elektromos szék hátsó kerék belső csere darabonként 1 000 Ft 
12 voltos kicsi akkumulátor legkisebb csere darabonként 500 Ft 
12 voltos 9/6 Amperóra akkumulátor csere 500 Ft 
12 voltos nagy akkumulátor csere 16-25 A 800 Ft 
12 voltos nagy akkumulátor csere 75 A 800 Ft 
Kerekesszék tisztítás 500 Ft 
Kerekesszék fertőtlenítés 600 Ft 
Ruhavédő csere (darabonként) 300 Ft 

Karfa javítás ( darabonként ) 
a munka jellegétől 

függően, megegyezés 
szerint 

Karfa csere ( darabonként ) 200 Ft 
Az árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák! 

Egyedi átalakítás esetén a műhelyvezető árajánlatot ad. 

Minden átalakítás és szerelési szerviz munka előtt a műhelyvezető írásban megállapodik az 
ügyféllel a várható költségekről. 



BÉRLETI DÍJAK 

Az árak irányárak és a kölcsönzött eszköz típusától függnek. 

Pontos tájékoztatást a műhelyvezetőtől lehet kérni. 

Műhelyvezetők elérhetősége 

 

Termék megnevezése 

  

 

1 – 5 nap 

  

1 – 2 hét 

  

1 hónap 

Kerekesszék – mechanikus 200 Ft/nap 1 000 Ft/hét 3 000 Ft/hó 
Kerekesszék – elektromos 500 Ft/nap 2 500 Ft/hét 7 500 Ft/hó 
Fürdető-szék 200 Ft/nap 1 000 Ft/hét 3 000 Ft/hó 
Kézi hajtású kerékpár (Korlátozott számban!) 2 000 Ft/nap 8 000 Ft/hét 24 000 Ft/hó 
Tandem (Korlátozott számban!) 2 000 Ft/nap 8 000 Ft/hét 24 000 Ft/hó 
Háromkerekű kerékpár (Korlátozott számban!) 1 200 Ft/nap 3 500 Ft/hét 10 000 Ft/hó 
Elektromos, emelős ágy 1 500 Ft/nap 6 000 Ft/hét 20 000 Ft/hó 

Az ágyakhoz matracot egészségügyi okok miatt nem kölcsönzünk. Matracigény esetén a biztosított 
matrac ára 3.000,- Ft, mely vételár! 

A kölcsönzés lejártakor az igénybevett matrac a kölcsönvevőnél marad. 

Kiszállási díj: Az igényektől, lehetőségektől és távolságtól függően, a műhelyvezető felmérése 
alapján történik a megállapítása. (A kiszállási díj várható összegéről a műhelyvezető még a kiszállás 
előtt tájékoztatja az igénybe vevőt, aki nyilatkozik, hogy igénybe kívánja-e venni a közölt tarifával.) 
A kiszállási díj igény szerint tartalmazhatja az eszköz ki- és visszaszállítását, össze- és 
szétszerelését, üzembe helyezését, fertőtlenítését és a kezelés betanítását. 

Kölcsönszerződésben - felelősségvállalási nyilatkozattal állapodunk meg az ügyféllel a 
kölcsönzés feltételeiről. 

Valamennyi ár érvényes: 2012. október 26-tól. 

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! 


