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CENÍK SERVISNÍCH PRACÍ
Základní servisní úkony

cena / ks

Servis okenního křídla

120 Kč

Servis balkónového křídla

180 Kč

Servis PSK křídla

300 Kč

Servis vchodových dveří

380 Kč

Montáž okenní kliky

50 Kč

Montáž kliky PSK mZ, HS

75 Kč

Montáž dveřního kování

350 Kč

Montáž dveřního madla

400 Kč

Montáž dveřního zámku

300 Kč

Montáž dveřního samozavírače

300 Kč

Seřízení dveřního samozavírače

250 Kč

Hodinová sazba práce technika
(min. účtovaná doba 1 hod., po první hodině účtováno každých započatých 15 minut)

380 Kč

Výměna skla do 0,75 m2 plastový prvek nebo hliníkový prvek

500 Kč

Výměna skla nad 0,75 m -2,25 m plastový nebo hliníkový prvek

850 Kč

Výměna skla do 0,75 m2 dřevěný nebo dřevo-hliníkový prvek

900 Kč

Výměna skla nad 0,75 - 2,25m dřevěný nebo dřevo-hliníkový prvek

1250 Kč

2

2

2

Výměna skla nad 2,25m

2

Individuální kalkulace

Režie (paušální poplatek)

270 Kč

Doprava paušál Opava

150 Kč

Doprava sazba ČR (cesta tam a zpět)

12 Kč/km

Servis křídla obsahuje

Poznámky k ceně

Seřízení kování, zajištění těsnosti
rámů a křídel, kontrola funkčnosti,
promazání kování, kontrola těsnění .

- V ceně servisu nejsou zahrnuty ceny použitých materiálů
a náhradních dílů v případě nutnosti výměny.

Pracovní doba
Pondělí – Pátek: 7:00 až 16:00

Příplatky:
+50% servis po 16:00
+100% o víkendech a svátcích
+100% neplánovaný zásah do 24h

- Servisní práce neuvedené v ceníku jsou účtovány dle skutečnosti
v hodinové sazbě technika.
- Uvedené ceny jsou bez DPH,
sazba pro objekty určené k bydlení je 15%
sazba pro objekty určené pro podnikání a nebytové prostory je 21%
- Servis je vyúčtován na fakturu dle potvrzeného servisního protokolu
s platbou převodem běžným účtem, nebo v hotovosti na firemní
prodejně.
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