SERVICE AND SALE OF MOBILE CRANES
TECHNICAL INSPECTION OF LIFTING EQUIPMENT
TECHNICAL INSPECTION OF ELECTRICAL EQUIPMENT
AUTORISED SERVICE PARTNER OF TADANO DEMAG, PPM

CENÍK OPRAV PRO ROK 2022
SERVICE PRICE LIST 2022

SAZBA VE SVIADNOVĚ
SERVICE IN SVIADNOV

SAZBA MIMO SVIADNOV
SERVICE OUTSIDE OF SVIADNOV

NAVÝŠENÍ SAZBY
PRICE INCREASE

Ti kran servis s.r.o.
Nádražní 448
739 25 Sviadnov, Czech Republic

01

Mobilní jeřáby
Mobile cranes

910,-Kč/h

02

Nakládací jeřáby (hydraulické ruky)
Loader Crane/Grapple truck

910,-Kč/h

03

Pojízdné pracovní plošiny
Mobile elevating working platform (MEWP)

910,-Kč/h

04

Kontejnerové nakladače
Container loaders

910,-Kč/h

05

Návěsy Faymonville
Faymonville semi-trailers

910,-Kč/h

06

Multifunkční manipulátory
Multipurpose Telehandler

910,-Kč/h

07

Mobilní jeřáby
Mobile cranes

980,-Kč/h

08

Nakládací jeřáby (hydraulické ruky)
Loader Crane/Grapple truck

980,-Kč/h

09

Pojízdné pracovní plošiny
Mobile elevating working platform (MEWP)

980,-Kč/h

10

Kontejnerové nakladače
Container loaders

980,-Kč/h

11

Návěsy Faymonville
Faymonville semi-trailers

980,-Kč/h

12

Multifunkční manipulátory
Multipurpose Telehandler

980,-Kč/h

13a
13b

Cestovní náklady
Traveling costs

14

Práce v zahraničí (EU)
Service in foreign countries (EU)

+ 110,-Kč/h

15

Práce v zahraničí (mimo EU)
Service in foreign countries (outside of EU)

+ 145,-Kč/h

16

Ubytování
Accommodation costs

17

Práce mimo pracovní dobu (14:30 – 18:00)
Service after working hours (14:30 – 18:00)

+ 1450,-Kč/d

18

Práce mimo pracovní dobu (po 18:00 – 06:30)
Service after working hours (18:00 – 06:30)

+ 2000,-Kč/d

19

Práce sobota, neděle, svátek
Service on Saturday, Sunday, holiday

+ 2000,-Kč/d
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16,-Kč/km + 420,-Kč/h/person

Dle skutečných nákladů
By actual cost
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POZNÁMKA:
• Ceny jsou uvedeny bez DPH.
• Na námi dodané a instalované náhradní díly poskytujeme záruční lhůtu v délce 6 měsíců.
• Na těsnící prvky ani práce spojené s jejich výměnou záruční lhůtu neposkytujeme.
• Nejsou-li náhradní díly dodané a instalované společností Ti kran servis s.r.o., bude hodinová sazba práce navýšena o 40%.
• Nejsou-li náhradní díly dodané a instalované společností Ti kran servis s.r.o., nevztahuje se na ně ani na práce spojené s jejich
výměnou záruční doba poskytovaná společností Ti kran servis s.r.o.
• Na neuhrazené náhradní díly a práce není možno vztahovat záruční požadavky.
• Na náhradní díly se sjednává výhrada vlastnického práva společnosti Ti kran servis s.r.o. Vlastnické právo k náhradním dílům
přechází okamžikem úhrady ceny za poskytované náhradní díly a ceny prací v plné výši. V případě prodlení s úhradou ceny delší
než 30 dní je společnost Ti kran servis s.r.o. oprávněna poskytnuté náhradní díly na náklady zákazníka demontovat. Výhrada
vlastnického práva nemá vliv na přechod nebezpečí škody na věci, která přechází okamžikem provedení sjednaných prací.
• Potvrzením objednávky (uzavřením smlouvy), na základě které má být proveden servisní zásah, bere objednatel na vědomí a
souhlasí s tím, že takto uzavřenou smlouvu je objednatel oprávněn zrušit (tj. objednaný servisní zásah odřeknout) nejpozději
do 24 hodin před plánovaným datem servisního zásahu, a to uhradí-li objednavatel odstupné, jehož výše činí:
a) 3000,- Kč bez DPH v případě zrušení smlouvy do 48 hodin před plánovaným datem servisního zásahu
ab) 5000,- Kč bez DPH v případě zrušení smlouvy do 24 hodin před plánovaným datem servisního zásahu.
NOTE:
•
•
•

•
•
•
•

•

Prices do not include VAT.
Warranty period of six months is provided for new spare parts delivered and installed by Ti kran servis s.r.o.
We do not provide any warranty period for sealing elements or for services related to their replacement.
If spare parts are not supplied and installed by Ti kran servis s.r.o., the hour service rate will be increased by 40%.
Ti kran servis s.r.o. doesn't provide any warranty for spare parts and services related to their replacement, if the spare parts
weren't provided and installed by Ti kran servis s.r.o.
Claims for warranty service or spare parts exchange are provided after full invoice’s payment only.
Spare parts are subject to the ownership title of Ti kran servis s.r.o. The spare parts ownership right passes upon full payment
of the price for the provided spare parts and service. In case of delay of payment longer than 30 days is Ti kran servis s.r.o.
authorized to dismantle the provided spare parts at the customer's expense. The reservation of title does not affect the
transfer of the risk of damage to spare parts, which pass at the moment of the agreed work.
Cancellation fee can be charged in case of cancelling an ordered and confirmed service intervention:
a) CZK3000,- (VAT excluded) in case of cancelling the contract within 48 hours before the planned service intervention date.
b) CZK5000,- (VAT excluded) in case of cancelling the contract within 24 hours before the planned service intervention date.

Sviadnov, 02.12.2021
Per Vítek – jednatel
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