
Cena ne�o Cena bru�o*

Ekspresowa dostawa gazu
UWAGA: Dostawa zrealizowana w ciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia. Szczegółowe 
warunki dostawy ekspresowej ustalane są każdorazowo w Dziale Obsługi Klienta GASPOLU.

1056,91 1300,0

2 Minimalna dostawa gazu
a) Zrealizowane zamówienie gazu poniżej 1000 litrów 211,38 260
b) Zrealizowane zamówienie gazu poniżej 500 litrów 349,59 430
3 Anulowanie dostawy gazu w zaplanowanym dniu dostawy (z przyczyn leżących po stronie Klienta) 203,25 250

4 Wyjazd awaryjny serwisanta (wycena nie obejmuje kosztów  materiałów) 349,59 430

5 Wyjazd awaryjny cysterny w celu odessania gazu 1056,91 1300

6 Przeprowadzenie próby szczelności
a) Przeprowadzenie pełnej próby szczelności zewnętrznej  instalacji gazowej Klienta 154,47 190
b) Przeprowadzenie pełnej próby szczelności wewnętrznej  instalacji gazowej Klienta 113,82 140

UWAGA: Do ceny przeprowadzenia próby szczelności instalacji zewnętrznej i/lub wewnętrznej instalacji 
gazowej doliczany jest jednorazowo koszt wyjazdu awaryjnego serwisanta (zob. punkt 4 Cennika)

7
Uzyskanie przez GASPOL w trybie administracyjnym ponownej pozytywnej decyzji Urzędu Dozoru 
Technicznego dopuszczającej zbiornik do użytkowania 
(jeżeli użytkowanie zbiornika zostało wstrzymane z przyczyn leżących po stronie Klienta)

479,67 590

8 Odcięcie dopływu gazu z powodu braku płatności za gaz 349,59 430

9
Ponowne uruchomienie Systemu Pomiaru Gazu (w przypadku odcięcia dopływu gazu z powodu braku 
płatności za gaz) 

349,59 430

10
Ekspertyza poprawności działania Systemu Pomiaru Gazu (na wniosek Klienta; ekspertyza zlecana do
Okręgowego Urzędu Miar właściwego dla miejsca instalacji Klienta).

512,20 630

11 Transport zbiornika do bazy GASPOLU po demontażu 666,67 820
12 Odkopanie zbiornika (bez zasypania wykopu) 
a) Zbiornik o pojemności 2700 litrów 560,98 690
b) Zbiornik o pojemności 4850 litrów 723,58 890
c) Zbiornik o pojemności 6700 litrów 934,96 1150

d)
Odkopanie zbiornika i wywóz z posesji w przypadku utrudnionego dostępu do zbiornika i konieczności 
wykorzystania sprzętu specjalistycznego 

13
Odessanie gazu ze zbiornika (opłata za jeden zbiornik, odessanie za każdy  kolejny zbiornik w instalacji
wielozbiornikowej według stawki 50% ceny jednostkowej)

1056,91 1300

14 Zabranie płyty fundamentowej z posesji Klienta (dotyczy płyty prefabrykowanej z zaczepami) 130,08 160

15
Wystawienie duplikatu książki rewizji (jeśli książka została zagubiona lub zniszczona z przyczyn leżących
po stronie Klienta) 

243,90 300

16 Uszkodzenie lub zniszczenie gazomierza (z przyczyn leżących po stronie Klienta) 170,73 210
17 Wyjazd serwisanta w celu demontażu lub odbioru zdemontowanego gazomierza 349,59 430
18 Uszkodzenie  lub zniszczenie urządzenia telemetrycznego (z przyczyn leżących po stronie Klienta) 398,37 490
19 Wyjazd serwisanta w celu demontażu lub odbioru zdemontowanego urządzenia telemetrycznego 349,59 430
20 Rezygnacja Klienta z wykonania zleconych prac firmie GASPOL po przybyciu na posesję Klienta 300,00 369
21 Płatność ratalna za gaz (dostępna dla Klientów rozliczających się za gaz dostarczony)
a) dodatkowa opłata do ceny litra gazu w przypadku płatności w 4 ratach miesięcznych 0,05 0,06
b) dodatkowa opłata do ceny litra gazu w przypadku płatności w 12 ratach miesięcznych 0,15 0,18

wycena indywidualna 

*Ceny bru�o zostały wyliczone w oparciu o obowiązującą w dniu wejścia w życie cennika 23% stawkę podatku od towarów i usług VAT. W przypadku zmiany 
stawki podatku VAT cennik zostanie skorygowany w oparciu o nową stawkę. 
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