Ceník prací a služeb
Název služby









Cena s DPH

Volně stojící a vestavné spotřebiče 1) – ZHS
Malé a drobné spotřebiče 2) – Paušální sazba
NZODCH – plnění chladniček3) – Paušální sazba
OSM – opakovaně spotřebující se materiál 4)
Parkovné v Praze – Modré zóny5)
Příplatek za večerní výjezd technika6)
Skladné za každý den u nevyzvednutých spotřebičů7)
Poštovné a balné8)

666 Kč
363 Kč
1 452 Kč
363 Kč
145 Kč
363 Kč
61 Kč
160 Kč

Cena bez DPH

550 Kč
300 Kč
1 200 Kč
300 Kč
120 Kč
300 Kč
50 Kč
132 Kč

1)

Základní hodinová sazba. Je to zároveň první hodina návštěvy technika. Dále se jedná o Diagnostiku spotřebiče. Hradí se
vždy, i když nedojde z nějakého důvodu k opravě spotřebiče. Jedná se o objednanou službu zákazníka na diagnostiku,
posouzení a případnou opravu spotřebiče. (viz Všeobecné obchodní podmínky), dále se počítá každá započaté ½ hod.
2)
Žehličky, fény, mixéry, toustovače, varné konvice, fritézy, vysavače mimo robotických, apod.
3)
Rozpojení okruhu a naplnění spotřebiče novou dávkou chladiva nebo výměna MK.
4)
R600, R407, R134a, filtr-dehydrátor, pájka, trubky, měď, stříbro, lokring spojky.
5)
Parkovací poplatky městských částí.
6)
Příplatek za nadstandardní službu. Zakázky sjednané po 17,00 a 18,00 hod.
7)
Pokud si zákazník nevyzvedne spotřebič měsíc a dále, a to od doby vyzvání k vyzvednutí nebo návrhu řešení opravy.
8)
Jedná se o náklady za balné a náklady za přepravní služby PPL nebo ČP.

Záloha na dílenskou opravu: (Bez dopravy / s dopravou)
Záloha na opravu malého spotřebiče:
Záloha na opravu s objednáním ND:

600 / 1 000 Kč
300 Kč
1 000 - 9 000 Kč

Záloha se vždy vypočítává z ceny objednaného ND a současných nákladů technika za výjezd nebo provedení diagnostiky
včetně prací již provedených, a vyúčtuje se vždy při ukončení zakázky.

Cestovní náklady:
Paušální cena zahrnuje náklady na provoz vozidla pro jednu cestu tam a zpět, včetně ztrátového
času a manipulace se spotřebičem. Ve vybraných lokalitách obcí a měst s Parkovací zónou se
účtují skutečně vynaložené náklady na parkovné5).
Tábor

Praha, Brno

Přilehlý okres

Ostatní okresy

351 Kč (290 Kč) 424 Kč (350 Kč) 484 Kč (400 Kč) 545 Kč (450 Kč)
Všechny ceny jsou zaokrouhleny na celé koruny nahoru. Ceny v závorkách jsou bez DPH*

Veškeré servisní úkony a opravy podléhají základní sazbě DPH. Pouze u vybraných typů spotřebičů, které svým
umístěním a způsobem montáže odpovídají § 48 Zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je DPH
účtováno sníženou sazbou.
V Praze dne: 1. ledna 2017

Zpracoval: M. Klatovec
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