Ceník servisních služeb
Komplexní servis a činnosti na základě servisní smlouvy.




Cena: od 550,-Kč paušálně měsíčně za 1 ks výtahu pro město Jaroměř, Trutnov, Vrchlabí
Cena: od 700,-Kč paušálně měsíčně za 1 ks výtahu pro město Hradec Králové
Cena: od 850,-Kč paušálně měsíčně za 1 ks výtahu pro hlavní město Praha

(Cena bez DPH, kalkulace pro osobní výtah o nosnosti 320 kg/ 6 stanic)

Opravy a hodinová zúčtovací sazba /HZS/ na základě servisní smlouvy nebo bez smlouvy.





Pro zákazníky s uzavřenou servisní smlouvou: Cena 385,-Kč za 1 odpracovanou hodinu technika pro
města Hradec Králové, Jaroměř, Trutnov, Vrchlabí
Pro zákazníky s neuzavřenou servisní smlouvou: Cena 450,-Kč za 1 odpracovanou hodinu technika
pro města Hradec Králové, Jaroměř, Trutnov, Vrchlabí

Pro zákazníky s uzavřenou servisní smlouvou: Cena 500,-Kč za 1 odpracovanou hodinu technika pro
hlavní město Praha
Pro zákazníky s neuzavřenou servisní smlouvou: Cena 550,-Kč za 1 odpracovanou hodinu technika
pro hlavní město Praha

Služba vyproštění nonstop 24/365 na základě servisní smlouvy.


Poskytování služby vyproštění osob je vždy součástí komplexní servisní činnosti nebo součástí
servisní smlouvy uzavřené s naší společností. Cena vyproštění osob je stanovena za cenu odpracované
hodiny technika /HZS/ plus náklady na dopravu podle skutečných nákladů 7,50,-Kč/1km.
(Další ujednání a dohody, rozsah služeb a cen vymezuje konkrétní uzavřená servisní smlouva)

Odborná Prohlídka - OP /revize/. Cena za jednorázový samostatný úkon.



Cena: Od 1.200,-Kč za 1 ks výtahu / za revizi / pro město Hradec Králové, Trutnov, Vrchlabí Jaroměř
Cena: Od 1.600,-Kč za 1 ks výtahu / za revizi / pro hlavní město Praha
Plus cena dopravy skutečných nákladů 7,50,-Kč/1km.

(Ceny bez DPH, kalkulace pro osobní výtah o nosnosti 250 kg/ 6 stanic)

Odborná Zkouška - OZ /3-letá zkouška/. Cena za jednorázový samostatný úkon.



Cena: Od 2.400,-Kč za 1 ks výtahu za zkoušku pro město Hradec Králové, Trutnov, Vrchlabí, Jaroměř,
Cena: Od 3.300,-Kč za 1 ks výtahu za zkoušku pro hlavní město Praha
Plus cena dopravy skutečných nákladů 7,50,-Kč/1km

(Ceny bez DPH, kalkulace pro osobní výtah o nosnosti 250 kg/ 6 stanic)

Inspekční prohlídka - IP (9 nebo 6 let). Cena za jednorázový samostatný úkon.



Cena: Od 3.700,-Kč za 1 ks výtahu /za zkoušku/ pro město Hradec Králové, Jaroměř, Trutnov
Cena: Od 4.400,-Kč za 1 ks výtahu /za zkoušku/ pro hlavní město Praha
Plus cena dopravy skutečných nákladů 7,50,-Kč/1km

Ceny za služby mohou být účtovány v pravidelných paušálních měsíčních nebo čtvrtletních platbách.
Služby lze také účtovat jednorázově jednotlivě za samostatné úkony. Jednotlivé úkony např. opravy, odborné
prohlídky, odborné zkoušky, inspekční prohlídky mohou být provedeny na základě individuální objednávky.

