CENÍK PRACÍ A SLUŽEB ZEPP.cz
Montážní práce :
Práce technika / započatá hodina
Revize EZS / dle rozsahu instalace
Doprava technika Praha
Doprava technika mimo Prahu

450,00 Kč
650,- Kč – 1250,- Kč
Paušál 400,00 Kč
8,00 Kč / 1 km

Pronájem pracovní plošiny s obsluhou :
Výška 10,5 m, Boční dosah 5,5 m
Doprava - Praha
Doprava mimo Prahu a zpět

Paušál 1000,00 Kč
20,00 Kč / 1 km

Hodinová sazba 1. - 4. h

650,00 Kč

Hodinová sazba nad 4 h

550,00 Kč

Přistavení vozidla

250,00 Kč

Podmínky pronájmu pracovní plošiny s obsluhou:
•Účtujeme každou započatou hodinu práce pracovní plošiny s obsluhou, tzn. od příjezdu do jejího
odjezdu plus přístavné a dopravné
•Pokud je plošina objednána na delší dobu (více dní po sobě) a je-li práce přerušena a zákazník
(dále jen Nájemce) požaduje, aby plošina zůstala na místě zakázky, účtujeme 80% hodinové nebo
denní sazby pronájmu, i když se na ní nepracuje. Počet účtovaných hodin se určuje podle denní
pracovní doby dané zakázky.
•Platby na fakturu poskytujeme pouze stálým zákazníkům.
•Cena za vyčištění pracovní plošiny = 1000,- Kč/hod. . Bude se přiúčtovávat vždy, když bude koš či
celý stroj po zakázce znečištěný bahnem, barvou nebo jinými hůře smytelnými materiály.
•V případě zrušení pronájmu pracovní plošiny s obsluhou méně než 2 hod. před domluveným
termínem, účtujeme dopravné, které už musel řidič ujet a storno poplatek ve výši její hodinové sazby.
•Nájemce zodpovídá za stav terénu a možnosti nasazení stroje, zajištění bezpečného přístupu k
pracovišti včetně nutnosti zajištění platného povolení dle §25 zák.13/1997 Sb. Jakákoli škoda,
vzniklá v důsledku nasazení či provozu stroje v terénu či na podloží nevhodném, jde k tíži Nájemce
bez ohledu na to, zda o této nevhodnosti věděl či nikoli.
•Vyhrazujeme si právo v případě poruchy nebo závady stroje, kdy není v naší moci přistavit stroj
náhradní a nelze ovlivnit termín dodání náhradního dílu od výrobce, tento stroj odstavit a to bez
náhrady.
•Parkovné na parkovacích stáních zajišťuje a hradí zákazník.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

