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CENIK SERVISNICH

PRACI A SLUZEB

Platný od 01. ledna 2018

standardní cena
Standardní servisní práce

ssP

600'- Kč / hodinu

odborné servisní práce

sPT

79oř Kč / hodinu

Št<oleníoperátorů a programování PC

SPE

9oo'- Kč / hodinu

Renovace čepových uložení(BIMoToR)

BTM

85o'- Kč / hodinu

(zámečnické práce, svařování, mytí a základní mechanické práce)
(hydrauli ka, elektronika, klimatizace)

Příplatek za práce o víkendu a ve svátek

*

Cena za 1 km servisního vozidla
včetně mzdy technika

14'- Kč / km

Cena za expresní přepravu ND vozidlem RPS

1o'- Kč / km

25o/o

Ve výše uvedených cenách jsou zahrnuty veškerécestovní výdaje
(mzdové příplatky, náklady na ubytování, diety atd.)
Ceník je platný pouze na územíCR.

Veškeréceny obsaženév tomto ceníku jsou bez DPH.

Standardní podmínky pro dodávky náhradních dílů.
Doba pro dodání ND:
ND skladem k odběru v RPS

ihned

ND ze skladu dodavatele standardní cestou

max 10 pracovních dní od objednání

ND EXPRES ze skladu dodavatele

max 48 hod od objednání
(platí V pracovních dnech)

Cena expres přepravy se odvíjíod váhy ND
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REPAROSERVIS spol. s r.o.
Lnářská 9o7/I2,104 00 Praha 10
OR: MS v Praze, sp. z. C 39328
lČi63994445. D|Č: CZ63994445

since 7995
Tel.: +420 27I 960 43t
E-mail : info@lesni-technika.cz
www. lesn i-techni ka.cz
www. reparoservis.eu

obchodní oddělení
Mobilní servis:
Dílna:

Náhradní díly:

724
724
+420 724
+42O 724

sos 030
505 020
5O5 O24

505 010
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Standardní servisní podmínky
Doba pro přistavení servisního technika
do 48 hodin po objednání pro územíčn 1ptatr V pracovních dnech)

Kontakty:
Recerce RPS Kaplice

+420 27L 960 43L
+42íJ 380 311 020

obchodní odděleni

+420 724 505 030

Recepce RPS Praha

n

i

nfo@ lesn i-tech

n

i

ka.cz

+420 720 943 283

Miroslav Klásek

+420 602 2LO 844

klasek@ lesn i-tech

Petr šereda

+420 724 323 326

sereda

Ing. Lukáš Černý

+420 602 357 74L

cerny@lesni-tech

+420 724 505 02ÍJ

repa ro.servis@ lesn i-tech

+420 602 324 939

kostka

+420 724 505 024
+420 602 235 r82

repa ro.servis@ lesn i-tech

+420 724 505 0IO

repa ro.servis@ lesn i-tech

+420 602 575 809

klasekt@ lesn i-tech

+42ÍJ 380 311 020

re pa ro. servis@ lesn i-tech n i ka.

+420 727 969 08L

vodna nska @lesni-tech

Václav KOSTKA

Dílna Kaplice
Petr LOULA

Náhradni díly Praha
Tomáš Klásek

Náhradní díly Kaplice
Dana Vodňanská

S přátelským pozdravem'

Miroslav Klásek

Jednatel společnosti

mobil +42O 602 zto 844

klasek@ lesn -tech n i ka.cz
www. lesni-tech ni ka. cz
www.reparoservis.eu
i
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nfo@ lesn i-tech

Marcela Lisacová

Mobilní servis
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Miroslav Klásck
íednatel spotečnosti
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