
CENÍK SLUŽEB 

HODINOVÁ SAZBA - 750 Kč/1 hod. + každá započatá hodina 

Cena je uvedena orientačně dle náročnosti a umístění spotřebiče u zákazníka. 

SAZBA ZA PŘIPOJENÍ PLYNOVÉHO SPORÁKU: 

doprava - dle ceníku viz. níže 

práce - 800 Kč 

hadice - (stanovená dle platných norem pro ČR) 480 Kč 

materiál - přídavný materiál dle stavu a potřeby u zákazníka 

Celková částka za připojení plynového sporáku cca do 2 000 Kč 

CESTOVNÉ: 

Liberec 300 Kč 

Jablonec n/N 500 Kč 

Český Dub 650 Kč 

Česká Lípa 1 000 Kč 

Ceny mohou být pohyblivé dle terénu či náročnosti příjezdové komunikace 

(neupravená vozovka od sněhu, přírodní terén, objížďky, apod.) 

ZJIŠTĚNÍ ZÁVADY: 

Při příjmu spotřebičů na opravy přijímáme zálohu na demontáž a zjištění závady. 

a. Pokud se spotřebič bude po zjištění závady opravovat, záloha se odečte z 

celkové částky za opravu. 

b. Pokud se spotřebič nebude po zjištění závady opravovat, záloha se nevrací. 

V případě, že bude technikem zjištěno, že je spotřebič neopravitelný nebo náklady 

na opravu jsou nerentabilní a zákazník si nepřeje dokončení opravy,  

• tak podle § 642 odst. 1 OZ se záloha nevrací a pokrývá náklady na: 

• sjednání zakázky a elektronické zpracování do dispečerského programu 

• přípravu mechanika na zakázku 

• zjištění závady 

• rozebrání spotřebiče 

• vypsání montážního listu 

• ukončení zakázky a elektronické zpracování do dispečerského programu 

  

  

  



SAZBA ZA ZJIŠTĚNÍ ZÁVADY: 

Malé spotřebiče ( žehličky, vysavače,  rychlovarné konvice, atd.) 300,- Kč 

Páková espressa,  400,- Kč    

Kuchyňšké roboty, vodní vysavače, mikrovlnné trouby  750,- Kč 

Velké spotřebiče (pračky, myčky, sušičky, trouby, var. desky, automatická 

espressa, bojlery, vestavěné mikrovlnné trouby, aku kamna, atd.)  750,- Kč  

Odvápnění a čištění kávovarů 500,- Kč 

Demontáž vestavěného spotřebiče a zpětná montáž  300,- Kč 

SKLADNÉ: 

Nevyzvednutí zboží z opravy po uplynutí 30 dnů od opravy:  50,-Kč/den 

CENY JSOU UVEDENY VČ. SAZBY DPH 

UPOZORNĚNÍ: Dovolujeme si upozornit, že předměty nevyzvednuté do 6 

měsíců od jejich zhotovení podlehnou ekologické likvidaci a uhrazená záloha 

bude použita na úkony spojené s touto činností.  

Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode 

dne kdy byl o jejím vyřízení informován, tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 

dnů od podání reklamace. 

V případě, že reklamace není převzata kupujícím nejpozději posledním dnem 

lhůty, bude prodávajícím účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení 

zboží ve výši 50,- Kč včetně DPH za každý den prodlení. 

 


