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Ceník servisních a vývojových prací tuzemsko 

 

1. Cena výkonu 

Výkony budou fakturovány jednotlivě vždy po provedení konkrétního výkonu  
dle následujících podmínek: 

Cena za jednotlivou návštěvu:  

• hodinová sazba při provádění elektrotechnických prací   1050,- 

• sazba za ujetý km - osobní vozidlo     16,- 

• náhrada za čas strávený na cestě u elektrotechnických prací 520,- 

• hodinová sazba vývojového/konstrukčního pracovníka na místě 3600,- 

• náhrada za čas strávený na cestě u vývoj./konstr. Prací                1800,- 

• ubytování a související výdaje dle skutečnosti    

• náklady na stravné dle platných limitů v ČR 

• cena použitelného materiálu na základě vystaveného dodacího listu 

Ceny jsou uvedeny bez DPH.  

2. Platební podmínky 

Úhrady za výkony budou prováděny na základě vystavených faktur. Splatnost faktur je 
do 14 dnů od data jejich vystavení. Součástí faktury bude záznam o provedené 
opravě. Objednavatel se zavazuje uhradit 100% z ceny výkonu v termínech splatnosti 
vystavených faktur.  

3. Platnost podmínek 

Tyto podmínky jsou platné od 1.9.2022. 
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Ceník servisních a vývojových prací – kontinentální Evropa 

 

1. Cena výkonu 

Výkony budou fakturovány jednotlivě vždy po provedení konkrétního výkonu  
dle následujících podmínek: 

Cena za jednotlivou návštěvu:  

• hodinová sazba při provádění elektrotechnických prací   50 EUR 

• sazba za ujetý km - osobní vozidlo     0,6 EUR 

• náhrada za čas strávený na cestě u elektrotechnických prací 22 EUR 

• hodinová sazba vývojového/konstrukčního pracovníka na místě 150 EUR 

• náhrada za čas strávený na cestě u vývoj./konstr. Prací                75 EUR 

• hodinová sazba za školení v zahraničí - externí firmy  100 EUR 

• ubytování a související výdaje dle skutečnosti    

• cena použitelného materiálu na základě vystaveného dodacího listu 

Ceny jsou uvedeny bez DPH.  

Cenová nabídka bude vždy zpracována dle rozsahu zakázky a místa servisního 
zásahu individuálně 

2. Platební podmínky 

Úhrady za výkony budou prováděny na základě vystavených faktur. Splatnost faktur je 
do 14 dnů od data jejich vystavení. Součástí faktury bude záznam o provedené 
opravě. Objednavatel se zavazuje uhradit 100% z ceny výkonu v termínech splatnosti 
vystavených faktur.  

3. Platnost podmínek 

Tyto podmínky jsou platné od 1.9.2022. 


