


ver. 010223 / Strana 1

Pracovní úkony - servis 1,21

CZK Artikl Označení Cena bez DPH … včetně DPH

S06 Instalační a montážní úkony 790,00         955,90         

Hodinová sazba za jednoho pracovníka.

S07 Instalační a montážní úkony /sazba za 

práci o svátcích a víkendech

1 580,00       1 911,80         

Hodinová sazba za jednoho pracovníka.

S08 Servisní úkony opravy a údržby 1 580,00       1 911,80         

Hodinová sazba za jednoho pracovníka.

Servis zařízení z distribuce Perfektum / 

privátní sleva -50%

790,00         955,90         

S09 Servisní úkony opravy a údržby /sazba za 

práci o svátcích a víkendech

3 160,00       3 823,60      

Hodinová sazba za jednoho pracovníka.

Servis zařízení z distribuce Perfektum / 

privátní sleva -50%

1 580,00       1 911,80         

S090 Posouzení rentability provedení opravy / 

bez servisního zásahu, v dílně

1 900,00       2 299,00      

Paušální cena za každé servisované zařízení.

Servis zařízení z distribuce Perfektum / 

privátní sleva -50%

950,00         1 149,50        

Standardní montáže a instalace stacionárních jednotek, elektrická 

připojení, napojení na odvod kondenzátu a zprovoznění přístrojů (první 

uvedení do provozu).

Odborná kontrola zařízení, zjištění a odstranění závad, poruch, poškození, 

náprava nesprávných uživatelských zásahů apod. Patří sem i provádění 

běžné i speciální údržby a preventivní prohlídky. Sazbou jsou účtovány i 

práce při řešení neoprávněných reklamací.
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Pracovní úkony - servis 1,21

CZK Artikl Označení Cena bez DPH … včetně DPH

S091 Posouzení rentability provedení opravy, 

vstupní diagnostika / bez servisního zásahu 

nebo se zásahem do 30 min., na místě, bez 

dopravy

2 190,00       2 649,90      

Paušální cena za každé servisované zařízení.

Servis zařízení z distribuce Perfektum / 

privátní sleva -50%

1 100,00        1 331,00        

Doprava v rámci hl. m. Praha (PSČ 1xx xx).

S05 Doprava PG - servisní paušál Praha 470,00         568,70         

S05 Doprava PG - každý ujetý km 17,00             20,57            

S14 Čas čekání a cestovní prodlevy 350,00         423,50          

Hodinová sazba za jednoho pracovníka.

Není-li při opravách na místě nebo při vyzvednutí zařízení v místě provozu 

přítomná osoba objednatele oprávněná k předání ve stanovený čas, účtuje 

se cena prodlevy za každou započatou hodinu na každého pracovníka. 

Cena prodlevy se účtuje i v případě, kdy doba cesty do místa výkonu mimo 

Prahu je delší než 60 min.

Doprava ze sídla společnosti do požadovaného místa v rámci ČR. Stanoví 

se jako cena za každý ujetý km.

Paušál zahrnuje jednu cestu.




