UAB „Namų priežiūros centras“ nuo 2001 m. teikia daugiabučių gyvenamųjų namų
administravimo, eksploatavimo ir priežiūros paslaugas daugiau nei 530 naujos ir senos statybos namų
Vilniuje ir Kaune. Iš jų daugiau nei 100-e įkurtos bendrijos. Bendras administruojamų namų plotas – virš
1.500.000 m2.
Esame apsirūpinę specializuotomis mokesčių skirstymo, buhalterinės apskaitos, pranešimų
registravimo ir kontrolės programomis, moderniu ryšio priemonių tinklu.
Namo administravimo rūpesčius už Jus išspręs patyrę ir kvalifikuoti bendrovės specialistai, kurių
pastovus skaičius – 45. Taip pat su mumis nuolat dirba įvairių priežiūros ir remonto sričių ilgamečiai
partneriai (120 darbuotojų). Įvykus staigiems gedimams, avarinės tarnybos ekipažai nedelsiant ir
nemokamai reaguoja visą parą.
Sudarius sutartį su mumis, Jums nebereikės sudarinėti sutarčių su kitomis įmonėmis,
teikiančiomis pastatui reikalingas paslaugas, domėtis buhalterinėmis operacijomis, atsiskaitymais su
atskirais paslaugų tiekėjais, išieškoti skolų.
Daugiabučių gyvenamųjų namų priežiūros paketo sudedamosios dalys ir tarifai bei galimos kitos
paslaugos:
• Daugiabučio gyvenamojo namo administravimas – 0,023 Eur/m2 – 0,043 Eur/m2
• Šildymo ir karšto vandens sistemų (įskaitant geotermines sistemas) priežiūra – 0,014 Eur/m2 –
0,078 Eur/m2
• Pastato techninė priežiūra – 0,023 Eur/m2 – 0,061 Eur/m2:
• Liftų priežiūra – 0,026 Eur/m2 – 0,086 Eur/m2
• Priešgaisrinių ir gaisro gesinimo sistemų priežiūra
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Valymo paslaugos
Žaliųjų plotų priežiūra
Apsaugos ir vaizdo stebėjimo paslaugos
Meistro į namus paslaugos
Dujinių sistemų priežiūra
Energetinių resursų optimizavimo sprendimai
Inžinieriaus paslaugos bei bet kokio pobūdžio darbų priežiūra
Klientų aptarnavimo centras (vienintelis visą parą veikiantis specializuotas Klientų aptarnavimo
centras Lietuvoje, skambučiai - nemokami)
Savitarna (www.npc.lt puslapis ir mobili programėle „eBūstas“ Jūsų telefone)
Skolų išieškojimas, teisiniai klausimai
Vaikų žaidimų aikštelių įrengimas ir priežiūra
Etapinės renovacijos finansavimas
Valstybinės renovacijos projektų administravimas.

Kontaktai:
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Tel: 8 700 55966 (visą parą)
El. paštas: info@npc.lt
Interneto svetainė: www.npc.lt
Adresas: Ozo g. 12A, Vilnius
Direktorius: Renata Agurkienė

