Příloha č. 1
ke Všeobecným obchodním podmínkám společnosti WD OKNA s.r.o.
Ceník pozáručního servisu oken a dveří
<aktualizované znění od 28. 2. 2017>
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1. Obecná ustanovení
Společnost WD OKNA s.r.o. zajišťuje pozáruční servis oken a dveří pro všechny zákazníky, včetně těch,
kteří mají okna či dveře od jiného dodavatele.
Pozáruční servis se vztahuje na všechny okna a dveře vyrobené z tradičních materiálů (hliník, dřevo,
plast).
Veškeré servisní zásahy provádějí kvalifikovaní pracovníci společnosti WD OKNA s.r.o.
Doporučujeme pravidelný servis minimálně 1 x ročně, pro prodloužení životnosti a bezproblémové
fungování oken a dveří.
2. Servisní práce
Kalkulace servisních prací:
 Rodinné domy a byty s počtem do 12 kusů křídel v hodinové sazbě
 Pro firmy a velké domy - přepočet na počet kusů křídel
Hodinová sazba: 300,-Kč /hod za 1 servisního technika + spotřebovaný materiál. Účtuje se každá započatá
hodina.
Při prokázání se smlouvou o dílo od společnosti WD OKNA s.r.o. je na servisní práce (mimo dopravu a
materiál) sleva ve výši 15 %.
Drobný materiál, který je nutno vyměnit při servise se připočítává k ceně servisních prací.
Příplatky:
 50 % - příplatek na hodinovou sazbu při započetí práce po 18.00 hod
 100 % - příplatek na práci mezi 22.00-06.00 hod, o víkendech a v dnech pracovního klidu

3. Ceny servisních prací nevztahující se do hodinové sazby

Sazba na křídlo okenní nebo
dveřní

Promazání a seřízení jednoho okenního křídla

90-150 Kč
(dle náročnosti)

Promazání a seřízení jednoho dveřního křídla

180-200 Kč
(dle náročnosti)

Výměna těsnění do rámu či křídla

Drobný materiál

Nový horní pant

250kč

Nový spodní pant

270kč

Kování OS (nůžky)

550kč

Dveřní rozvora dle typu
Těsnění, kartáčky za metr běžný
Okenní síto proti hmyzu

Montáž / demontáž doplňků

Dveřní síto proti hmyzu
Žaluzie

Dopravní paušál

40,- kč / 1m
těsnění

od 1100kč
40kč

40 Kč
300 Kč
40 Kč

Jednorázový výjezd na seřízení oken a dveří (do
vzdálenosti 50km od města Příbor)

400 Kč

Jednorázový výjezd na seřízení oken a dveří (ve
vzdálenosti nad 50km od města Příbor)

12,-Kč/km
oboustranně

CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH.
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