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VŠEOBECNÝ CENNÍK
PREDMET:

Všeobecný cenník, platný od 01.06.2018

Pri výkone akýchkoľvek servisných/montážnych prác, kde vzhľadom k rozsahu a povahe potrebných činností nebola vopred
dohodnutá iná cenová ponuka, špecifikácia, príp. zmluva, platia nasledovné podmienky a ceny (bez DPH):
1) Klesajúca hodinová sadzba na jedného pracovníka:
- Jedna hodina (1x 30€)
30€
- Dve hodiny
(2x 25€)
50€
- Tri hodiny
(3x 20€)
60€
- tretia a každá nasledujúca pracovná hodina, už bude účtovaná v rovnakej hodinovej sadzbe
- hodinová sadzba sa počíta na každú začatú hodinu
- bežne vykonávané práce si štandardne vyžadujú prítomnosť dvoch technikov, teda v takom prípade sa uvedená sadzba
vzťahuje rovnako na oboch (a výnimočne, v odôvodnených prípadoch, aj viacerých)
- hodinová sadzba nahrádza (štandardné) fixné cenové sadzby bežných periodických činnosti na zariadeniach chladenia
a kúrenia, rozsah činností pritom zostáva nezmenený
- v prípade prác, realizovaných mimo Bratislavu, sa pracovný čas technikov počíta od začiatku výjazdu
(celkový čas dopravy môže byť max. 1,5násobok cesty, BA/Zákazník/BA., ktorá je overiteľná podľa „google.com/maps“)
2) Dopravné náklady:
- Bratislava (paušál)
15€
- Iné
0,3€/km
- Náklady na parkovanie sa uvažujú za predpokladu, že si to vyžiada situácia a že tak bude so zákazníkom vopred dohodnuté
3) Záruka:
- záruka na zariadenia, ku ktorým nie je samostatne definovaná záručná doba, prípadne záruka na bežný materiál, náhradné
diely a práce, platí všeobecná záruka 6 mesiacov od dňa dodania
- záručné plnenie je uplatniteľné len za predpokladu, že predmetná dodávka bola zákazníkom riadne uhradená
4) Poznámky:
- v prípade, že popri prácach bude zistená potreba použitia náhradných dielov, ktoré bežne nie sú k dispozícii, po preverení
dostupnosti a ceny bude so zákazníkom dohodnutý ďalší postup a termín opravy
- za predpokladu, že ide o bežný spotrebný materiál, či náhradné diely, ktoré servisní technici majú so sebou, bude oprava
vykonaná na mieste, avšak za predpokladu, že bol na takúto činnosť v danú dobu vymedzený časový priestor a pokiaľ
zákazník takúto opravu akceptoval. Na cenu náhradných dielov sa zákazník môže informovať u servisných technikov,
prípadne na našich kontaktných číslach.
V Bratislave, dňa: 29.05.2018
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