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Każda zrealizowana usługa montażu zostaje zakończona uprzątnięciem miejsca montażu, czyli wykonaniem prac porządkowych 
związanych z usunięciem zabrudzeń, powstałych w skutek świadczonych usług montażu oraz wyniesieniem opakowań w miejsce 
wskazane przez Klienta (w pobliżu miejsca montażu). Usługa uprzątnięcia miejsca montażu, nie obejmuje utylizacji demontowanych 
przedmiotów. 

 
Określone w niniejszym dokumencie usługi montażu nie obejmują poniższych prac: 
- przygotowywania przyłączy do mediów, przerabiania istniejących instalacji oraz innych prac dostosowawczych, 
- wykonywania innych prac remontowo budowlanych nieokreślonych w zamówieniu, 
(„Prace nieobjęte zamówieniem”).  

 
Prace nieobjęte zamówieniem podlegają odrębnej i indywidualnej wycenie przeprowadzonej przez Wykonawcę. Usługi wykonywane są 
w sposób profesjonalny z uwzględnieniem wskazań wiedzy, wymogów technicznych, instrukcji montowanych produktów i staranności 
wymaganej od podmiotu, który zawodowo zajmuje się wykonywaniem usług montażowych. Szczegółowe warunki dotyczące wykonania 
Usług znajdują się w regulaminie usług. Regulamin jest dostępny u Pracownika Działu Handlowego, w Punkcie Informacyjnym sklepu 
oraz na stronie internetowej www.leroymerlin.pl 

 

Zakres Usług obejmuje ich wykonanie w podłożu ziemnym. Wykonanie prac w innym podłożu wymaga akceptacji Wykonawcy i 

odrębnej Wyceny.  

 

MONTAŻ DESKI TARASOWEJ  

Montaż deski kompozytowej na przygotowanym podłożu, kod 49994202, 
umieszczenie podkładek izolacyjnych, lub wsporników regulowanych, pomiędzy podłożem, a legarami, przycięcie, ułożenie i 
zamocowanie legarów, przycięcie i ułożenie desek i przymocowanie ich za pomocą klipsów montażowych lub wkrętów, 
zamontowanie listwy wykończeniowej lub narożnej, uprzątnięcie miejsca montażu 

Montaż deski z drewna na przygotowanym podłożu , kod 49994203, 

umieszczenie podkładek izolacyjnych, lub wsporników regulowanych, pomiędzy podłożem a legarami, przycięcie, ułożenie i 

zamocowanie legarów, przycięcie i ułożenie desek i przymocowanie ich za pomocą wkrętów,  zamontowanie deski wykończeniowej, 

zabezpieczenie (impregnowanie) w miejscu obróbki, uprzątnięcie miejsca montażu 

Przygotowanie podłoża, pod deskę (kompozytową lub drewnianą) na podłożu gruntowym , kod 49994204, 
wykopanie dołków pod bloczki betonowe, uzupełnienie otworów mieszanką piasku z betonem w proporcji 3:1, rozłożenia agro-
włókniny, przysypanie jej żwirem, osadzenie bloczków betonowych, uprzątnięcie miejsca montażu. 

Jednokrotne olejowanie desek i legrów przed położeniem, kod 49994205, 

usunięcie zabrudzeń, naniesienie warstwy preparatu zabezpieczającego, uprzątnięcie miejsca montażu. 

Jednokrotne malowanie lub olejowanie ułożonego tarasu (usługa dostępna tylko dla klientów, którzy zamówili usługę montażu deski 
drewnianej) kod 49994206, 

usunięcie zabrudzeń, naniesienie warstwy preparatu zabezpieczającego, uprzątnięcie miejsca montażu. 
Ułożenie płyt tarasowych na przygotowanym podłożu, kod 49994207, 

ułożenie płyt tarasowych, impregnowanie płyt,  fugowanie, uprzątnięcie miejsca montażu.  

Przygotowanie podłoża pod montaż płyt tarasowych na podłożu gruntowym, kod 49994209, 
sunięcie wierzchniej warstwy humusu, wyrównanie powierzchni z zachowaniem odpowiedniego spadku, rozłożenie geowłókniny, 
wykonanie podbudowy, zagęszczenie podbudowy, osadzenie krawężników tarasu w mieszance betonowej, uprzątnięcie miejsca 
montażu 

Demontaż deski tarasowej kompozytowej, kod 49994210, 
demontaż, desek i legarów (usługa nie obejmuje demontażu podłoża), uprzątniecie miejsca demontażu. 

Demontaż deski tarasowej drewnianej, kod 49994211, 
demontaż desek i legarów, (usługa nie obejmuje demontażu podłoża), uprzątnięcie miejsca demontażu. 

Usługa dojazdu Wykonawcy do Klienta - kod 49994118, 

Usługa dojazd Wykonawcy do miejsca montażu w odległości do 10 km od Sklepu liczonej wg Google Maps (odległość liczona w jedną 

stronę). Poza strefę 10 km od Sklepu liczonej wg Google Maps odległość ta będzie zaokrąglana w górę do pełnych 10 km od Sklepu do 

miejsca montażu i zostanie doliczona cena zgodna z cennikiem poniżej. Cena dojazdu obejmuje dojazd Wykonawcy do miejsca montażu 

i powrót. W przypadku dojazdu na montaż który wymaga kilku wizyt Wykonawcy należność za dojazd zgodnie z cennikiem jest 

pobierana od Klienta tylko jeden raz. W przypadku dodatkowego dojazdu na montaż z winy klienta, klient jest zobowiązany dokonać 

zapłaty za taki dojazd zgodnie z cennikiem.    

0 -10 km - 0 zł;    do 20 km - 20 zł;   do 30 km - 40 zł;   do 40 km - 60 zł;   do 50 km - 80 zł;  do 60 km - 100 zł;   do 70 km - 120 zł;   do 80 km - 140 zł;   

do 90 km - 160 zł  

Specyfikacja ważna na dzień 01.03.2020r. 
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