CENNÍK STROJÁRSKYCH PRÁC
Položky

Cena EUR bez DPH

Strojárske práce
KOVOOBRÁBACIE PRÁCE -KONVENČNÉ STROJE
Sústružnícke práce
Frézarske práce
Brusičské práce
Brúsenie tvarové a na guľato
Nástrojárske práce
KOVOOBRÁBACIE PRÁCE -CNC
Sústružnícke práce
Frézarske práce 3 osé obrábanie
Frézarske práce 5 osé obrábanie

20-25 €/hod
20-25 €/hod
20-25 €/hod
35 €/hod
20-25 €/hod

30-35 €/hod
30-35 €/hod
85-150 € /hod

ZÁMOČNÍCKE A LISARENSKÉ PRÁCE
Zvárani, brúsenie, rezanie atď.
Lisovanie a strihanie

20-25 €/hod
20 €/hod

ELEKTROABRAZÍVNE PRESNÉ REZANIE
CNC rezačka

25-30 €/hod

KONŠTRUKČNÉ A VÝVOJARSKE PRÁCE
konštrukcia a vývoj
testovanie a ladenie

30-40 €/hod
30 € / individuálna

CNC PRÍPRAVA
PROGRAMOVANIE CNC
KRESLENIE MODELU
LADENIE VÝROB. TECHNOLÓGIE

25 €/hod
30 €/hod
25 €/hod

CENNÍK SERVISNÝCH PRÁC
Položky
Servisné služby:
Práca systémového diagnostika
Práca elektronika
Práca technika pri vykonávaní preventívnej prehliadky
Práca mechanika
Sťahovanie strojov a technických zariadení
Čas strávený na ceste počas pracovných dní

Cena EUR bez DPH

30 €/hod
25 €/hod
20 €/hod
20 €/hod
20 €/hod
9 €/hod
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Cestovné náklady
Príplatok za prácu technika v deň pracovného pokoja a sviatok
Príplatok za prácu technika počas prac. pokoja (po prac. dobe)
Príplatok za čas strávený na ceste počas prac. pokoja a štátnyh sviatkov
Príplatok za čas strávený na ceste počas prac. voľna (po prac. dobe)

0,43 €/hod
20 €/hod
16,50 €/hod
5 €/hod
1,60 €/hod

Neoprávnená reklamácia: dopravné a iné náklady vyplývajúce z realizácie záručného aj pozáručného servisu
prechádzajú na kupujúceho ak v prípade servisného zásahu uskutočneného dodávateľom bude zistená
skutočnosť, že ide o závadu, ktorej príčina je dôvodom na odmietnutie plnenia záruky, alebo ak závada vôbec
nevznikla. V takomto prípade je odberateľ povinný uhradiť dodávateľovi v plnom rozsahu náklady spojené s
neopodstatneným zásahom.
* Atestové dokumentácie a certifikáty materiálov, meranie tvrdosti, kalibrácia a ďalšie úkony spojené s
preukázaním kvality výrobku sú spoplatnené individuálne.
** K cene budú dodatočne pripočítané prípadné náklady na ubytovanie servisných technikov. Pri expresnom
zásahu sa pripočítava 50% k hodinovej sadzbe za výkon technika zhotoviteľa, suma za čas strávený na ceste a
cestovné náklady zostávajú nezmenené. Všetky ceny v cenníku sú uvedené bez DPH. Jedná sa o základný cenník a
cenu je možné meniť dohodou podľa individuálnej náročnosti zákazky. MONTA Žilina, s.r.o., Dlhá 101, 010 09
Žilina, tel:041/7247957, montazilina@stonline.sk, www.montazilina.sk
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