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VŠEOBECNÝ CENNÍK 
 

 platný od 01.01.2023 

 

 

 

Pri výkone servisných, príp. 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) Hodinová sadzba: 20€ 

- za prácu jedného technika 

 

Pozn.: 

- „prácou“ sa rozumie aj výjazd na identifikáciu závad, kde sa ďalej predpokladá návrh riešenia a ďalší postup 

- pri účtovaní hodinovej sadzby sa môže každá, aj začatá hodina, počítať už ako celá hodina 

- bežne vykonávané práce si štandardne vyžadujú prítomnosť dvoch kooperujúcich technikov, či už z dôvodu BOZP(práce na 

el.zariadeniach), alebo manipulácia a presun značného materiálneho vybavenia (napr.rebrík, vysávač, náradie, náhr.diely a pod.,) 

v opačnom prípade, pokial sa jedná o jednoduchšie činnosti, tak môže prisť iba jeden technik, príp. môže byť uplatnená zľava  

- hodinová sadzba, pokial nebolo dohodnuté inak, nahrádza aj bežné (fixné) cenové sadzby periodických a preventívnych 

servisných činností na zariadeniach (rozsah činností periodického servisu pritom zostáva nezmenený) 

 

 

2) Ostatné práce:  40€ 

- ide o paušálnu položku, ktorá priamo súvisí s vykonávanou činnosťou. V tejto cene je zahrnutá najmä administratívna zložka, 

potrebná k príprave a celkovému spracovaniu danej zákazky, taktiež zabezpečenie štandardného technického, aj materiálneho 

vybavenia, príp.opravnenia technikov na výkon prác, ako aj všetky potrebné náležitosti spojené s možnosťou vykonávať 

dohodnuté práce 

 

 

3) Dopravné náklady: 

-BA (pauš.) 16€ 

  - Iné  0,35€/km 

- náklady na parkovanie sa uvažujú len za predpokladu, že si to vyžiadala situácia a že tak bolo so zákazníkom dohodnuté 

- v prípade prác, realizovaných mimo BA, sa pracovný čas technikov môže začať počítať už od začiatku výjazdu 
  (celkový čas dopravy môže byť max.1,5násobok cesty, KOLAD/Zákazník/KOLAD, ktorá je overiteľná podľa „google.com/maps“) 

 

 

 

Ďalšie náležitosti: 

- všeobecná záruka na zariadenia, ku ktorým nebola samostatne definovaná záručná doba, prípadne záruka na bežný spotrebný materiál, 

náhradné diely a práce, je 6 mesiacov od dňa dodania 

- záruka je zákazníkom uplatniteľná len za predpokladu, že bola predmetná dodávka riadne uhradená 

- v prípade, že popri dohodnutých prácach bola zistená aj potreba ďalších (neplánovaných) prác, opráv, či dodania bežných dielov, môže byť 

táto činnosť vykonaná ihneď len za predpokladu, že na ňu bude vyčlenený dostatočný časový priestor a taktiež po vzájomnej dohode 

- za predpokladu neplánovaných naviac prác, príp. dodávky materiálu, ktorý servisní technici nemajú na mieste so sebou, bude so 

zákazníkom dohodnutý nový termín a dodacie podmienky 


