Servisní ceník
(platný od 1. 1. 2020)

Běžný servis otvorových výplní obsahuje: seřízení a promazání kování vč. celkové kontroly a provedení zápisu o
zásahu. V případě zjištění větších vad, které nebude možné odstranit na místě, bude zákazníkovi předložen návrh
způsobu opravy vč. cenové kalkulace za materiál.
V případě, že máte zájem o provedení servisního zásahu, můžete také kontaktovat naše servisní oddělení. Rádi
Vám poradíme a vypracujeme nezávaznou cenovou nabídku na míru.
Zajišťujeme i pravidelné servisní prohlídky.
Hodinová sazba
1 technik

Každá započatá hodina 500,-

2 technici

Každá započatá hodina 1 000,-

Doprava (platí pro každý výjezd)
5,-/km - osobní automobil
19,-/km - nákladní automobil - bude-li potřeba
Cena dopravy pokrývá pouze náklady vozu. Čas technika strávený na cestě je účtován v hodinové sazbě.
Příplatky
Servis po 15 hodině, SO, NE, svátky
+ 50% z celkové ceny bez DPH
Příplatek je účtován pouze v případě, požaduje-li zákazník okamžitý zásah. V případě předchozí dohody se
příplatek neúčtuje.
Zjištění závady, pokud není možno opravit napoprvé

100,- každá

Ceny jsou uvedeny bez DPH
Snížená sazba DPH 15% bude účtována pouze za předpokladu splnění podmínek stanovených zákonem
č.261/2007 Sb. platného od 1. 1. 2013. Splnění těchto podmínek nutno doložit, v opačném případě bude
účtováno DPH 21%.
Materiál (vazelína, olej) související s promazáním a běžnou údržbou je zahrnut v hodinové sazbě.
Cena servisu nezahrnuje dodávku náhradních dílů a druhý servisní výjezd, bude-li zjištěna závada, kterou nelze
opravit při první prohlídce. Náhradní díly jako jsou např. šrouby, těsnění, kování atd... budou účtovány dle
skutečné spotřeby.
Ošetření nátěrových systému otvorových výplní (platí pro dřevěné výrobky) není součástí běžné údržby.
V případě požadavku objednatele na provedení této práce bude použitý materiál účtován dle skutečné spotřeby.
Možno také zakoupit sadu pro vlastní použití - viz níže.
Sada na údržbu nátěrových systémů dřevěných oken/dveří: 605,-/ks vč. DPH
Sada obsahuje: Čistič 250 ml, údržbový balzám 250 ml
a 2 speciální utěrky pro nanášení přípravků.

