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ostatní komponenty nákupní cena dílu navý ená o 10 a  30%

komponenty PhoNet b ná cena dílu platná v dob  jeho dodání

práce o svátcích +100% k cen  l. hod

práce ve dnech volna   +50% k cen  l. hod

práce mimo prac. dobu   +25% k cen  l. hod

doprava zbo í  14,- K  / km

doprava osob    8,- K  / km

doprava osob 420,- K  / l. hod

servisní innost 540,- K  / l. hod

polo ka hodnota jednotka

Ceník servisních slu eb
(platný od 1.8.2007)

Firma ProTel engineering, spol. s r.o., vydává tento obecn  platný ceník
mimozáru ních a pozáru ních servisních slu eb, který se vztahuje zejména na
montá ní, údr bové, konzulta ní a projektové práce.

Za pozáru ní servis jsou pova ovány servisní innosti na zbo í, u kterého ji
uplynula záru ní lh ta. Za mimozáru ní servis jsou pova ovány innosti, které
nejsou vyvolány poruchami dodaného zbo í (nap . rekonfigurace dodaného za í-
zení, servis na za ízení nedodaného firmou ProTel, sou innost s dodavateli nebo
s provozovateli za ízení nedodaných firmou ProTel, dodate ná kolení apod.). Za
dopravu osob je pova ována doprava osob i zbo í osobním vozidlem. Za dopra-
vu zbo í je pova ována doprava objemného zbo í dodávkovým vozidlem. Za
pracovní dobu je pova ováno období v pracovní dny od 7:00 do 15:00 hod. Za
dny volna jsou pova ovány soboty a ned le. Za svátky jsou pova ovány dny
státem uznaných svátk . Servisní výjezdy zpravidla provádí dvojice pracovník .
V echny uvedené ceny jsou bez DPH, splatnost faktur je 14 dn .

Po adavek na servisní innost m e být zákazníkem uplatn n osobn , po tou,
mailem i telefonicky. Mimo prac. dobu je servisní pohotovost k dispozici na ser-
visním telefonu 603 521 599. Zhotovitel si vyhrazuje právo rozhodovat o d le-
itosti a po adí provád ných pozáru ních i mimozáru ních zásah . Zhotovitel si

navíc vyhrazuje právo provád t p ednostn  záru ní servis. Zhotovitel m e dle
svého uvá ení bez souhlasu zákazníka p esunout servisní zásah do levn j ího
období (nap . do pracovní doby), ale nem e bez souhlasu zákazníka p esunout
zásah do dra í doby (nap . do dn  volna). Zhotovitel si zárove  vyhrazuje prá-
vo na odklad pozáru ního i mimozáru ního servisu u zákazník , kte í budou v
prodlení s úhradou závazk  v i firm  ProTel. Fakturace servisních slu eb bude
provád na na základ  zápisu o jejich provedení (tzv. opravenka). Tyto podmínky
jsou platné pro servisní innosti v rámci R, pro zahrani ní servisní práce budou
zpravidla ujednány specifické podmínky. Tyto podmínky jsou platné na nesmluv-
ní formu servisu, pro smluvní servis a dohled budou platit specifická ujednání
(v etn  definované úrovn  garance v podob  tzv. SLA).


