CEVYRO-CZ s.r.o.
Průmyslová automatizace, obráběcí stroje, servis strojů a zařízení

Ceník servisních služeb
Platnost od 1. 1. 2019
ID Služby

Jízdné (dopravné + čas technika na cestě)

1.1

Kilometrovné (Sídlo společnosti - zákazník - a zpět)

1.2

Čas strávený na cestě (Sídlo společnosti - zákazník - a zpět)

1.3

Sazba v Kč

Jednotka

13,00,-

km

100,-

hod.

+ 150,00,- Kč za každého dalšího technika za hodinu strávenou na cestě, při jízdě jedním dopravním prostředkem

ID Služby

Služby

Sazba v Kč

Jednotka

2.1

Diagnostika stroje (elektrotechnik, mechanik, hydr. a pneu. Specialista)*

420,00,-

hod./os.

2.2

Práce mechanika

620,00,-

hod.

2.3

Práce elektrotechnika / elektronika

740,00,-

hod.

2.4

Práce programátora PLC (modifikace, vzdálený přístup a podpora po síti)

960,00,-

hod.

2.5

Práce programátora PLC (modifikace, úprava software a vizualizace HMI)

1.490,00,-

hod.

2.6

Práce revizního technika (měření u zákazníka), revizní zpráva

2.7

Projekční činnost - tvorba (úprava) elektrodokumentace v prostředí EPLAN P8

1.250,00,-

strana

2.8

Technická podpora pomocí vzdáleného přístupu po síti

1.050,00,-

hod.

2.9

Školení obsluhy, zálohování dat apod.

950,00,-

hod.

3.0

Seřízení, kalibrace stroje

780,00,-

hod.

dohodou

* - počet zúčastněných techniků s daným odborným zaměřením, bude dohodnuto předem se zákazníkem

- Ceny jsou uvedené bez DPH.
- Hodinové sazby platí za každou započatou hodinu.
- Jízdné je účtováno ze sídla společnosti, kilometrové vzdálenosti dle https://mapy.cz
- Standartní pracovní doba technika: Po - Pá po 8,5h/den, za práce překračující tento rámec účtujeme
po dohodě se zákazníkem 50% přirážku.
- Za servisní služby prováděné po vzájemné dohodě ve dnech pracovního volna a o svátcích
účtujeme k uvedeným sazbám příplatek +100%.
- V případě potřeby ubytování technika bude ubytování účtováno dle skutečných nákladů.
- Podmínkou pro poskytnutí servisní služby, je vyrovnání všech předchozích finančních závazků odběratele.
- Splatnost faktur je 14 dnů.
- Nezaplatí-li odběratel řádně a včas dohodnutou cenu, má dodavatel nárok požadovat penále ve výši 0,05%
z vystavené faktury za každý započatý den zpoždění.

Důležité: Tento ceník se vztahuje pouze na servisní činost, nikoli však na rozsáhlé zakázky ošetřené
Smlouvou o Dílo, kdy bude zákazníkovi vystavena individuální cenová nabídka.

Písemné objednávky na servisní služby zasílejte na e-mail: cevyro@cevyro.cz
Kontakt :

CEVYRO-CZ s.r.o.
Ukrajinská 728/2
101 00, Praha 10
Česká republika

cevyro@cevyro.cz
www.cevyro.cz

Miroslav Bastl
Jednatel společnosti
GSM.: +420 606 256 859

bastl@cevyro.cz
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