Příloha č. 3

Ceník servisních úkonů
platnost od 1.2.2020

Ceník je platný pro servis strojů:
Lavamac, Primus, IPSO, ThermoTex
Všeobecné podmínky:
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Cestovní náklady v sobě zahrnují náklady na dopravní prostředek a čas technika strávený na cestě
od sídla firmy Modletice 98, 251 01 Říčany k zákazníkovi a zpět. Výdaje za ubytování v případě
vícedenní práce u zákazníka jsou přeúčtovány dle skutečnosti.
Cena za práci servisních techniků a nezbytné náklady spojené se servisem jsou účtovány jako
skutečně odpracované hodiny pro zákazníka, oceněné hodinovou zúčtovací sazbou. Odpracované
hodiny se zaokrouhlují na celé hodiny směrem nahoru.
V případě využití havarijního servisu (nástup na opravu do 5 hodin od nahlášení havárie) a servisu
mimo pracovní dobu, o víkendech a ve svátky je k celkové ceně servisu účtována paušální sazba Kč
2.000,-, která zahrnuje náklady spojené s logistikou a zajištěním této služby. Havárií se rozumí
nenadálá závada na strojním parku, mající za následek odstávku na zařízení, které tvoří
nenahraditelnou ztrátu kapacity provozu prádelny.
Cena za náhradní díly a ostatní materiál bude účtován dle skutečné spotřeby a aktuálních cen.
DPH – dle příslušných předpisů platných ke dni zdanitelného plnění.
V případě pozdě zrušeného servisu servisního výjezdu technika, nebo odvolání technika během
servisního výjezdu, účtujeme objednateli nezbytné související náklady (cestovní náklady, eventuálně
čekací čas dle sazby za odpracované hodiny).
Kontakty – objednávky servisu:
Po – Pá
– 6.30 - 15.00 – tel. 255 723 160, fax: 284 818 782, milovanovic@pragoperun.cz
Po – Pá
– 15.00 - 17.00 – tel.: 730 871 490, 605 245 187

položka ceníku

ceny bez DPH

1. Cestovní náklady:
Jízdné
Náhrada za čas strávený na cestě
Ubytování

10 Kč/km
10 Kč/km/osoba
dle skutečnosti

2. Odpracovaná hodina 1 servisního
technika :
Po-Pá
600 – 1600 hod
1600 – 600 hod
So,Ne,svátek
600 – 1600 hod
1600 – 600 hod

600,-Kč/hod
800,- Kč/hod
1.000,-Kč/hod
1.200,-Kč/hod

Speciální servisní požadavky

smluvní ceny na základě dohody

3. Náhradní díly a materiál

cena dle aktuálního ceníku

4. DPH

dle předpisů platných ke dni zdanitelného
plnění
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