Ceník servisních služeb

Vážení,
naše společnost poskytuje a rozvíjí servisně technické služby, které neoddělitelně provází prodej dodávané technologie.
Dovolte, abychom vám za společnost REMA TIP TOP INCO-CZ spol. s r.o., předložili Ceník servisních služeb
(http://www.rematiptop.cz/download/ke_stazeni/cenik_servisnich_sluzeb.pdf). Platnost ceníku servisních služeb do
vydání ceníku nového.
Společnost REMA TIP TOP INCO je právním subjektem pověřeným výrobci a dodavateli poskytováním servisních služeb
distribuovaných technologií. Přikládáme velký význam materiálně technické vybavenosti servisního týmu. Společnost
disponuje servisní dílnou s kvalitním technickým vybavením, dostatečným vozovým parkem, manipulační technikou,
profesionálním nářadím, skladem náhradních dílů a hotline výrobců. Pro příklad uvádíme měřící a diagnostické přístroje
pro ověření funkcí elektrických zařízení, zátěžové testovací zařízení mobilních zvedáků, zvedací zařízení pro instalaci
zapuštěných zvedacích plošin, porovnávací zařízení pro kontrolu momentových klíčů, hustících pistolí a manometrů,
diagnostické zařízení pro kalibrace vulkanizačních zařízení, přípravky a přístroje pro kalibrace a certifikace vyvažovacích
strojů, přípravky a přístroje pro kalibrace a certifikace geometrií, SW NTB diagnostika zvedáků, nivelizační měřicí přístroje,
systém kontroly porovnávání síly pneumatických utahováků/povolováků, přípravky a nářadí na servis vzduchových a
elektrických utahovacích pistolí a brusek, další. Jak společnost, tak i servisní technici splňují z legislativního pohledu pro
prováděné servisní činnosti veškeré odborné atestace, certifikace, oprávnění a zkoušky. Jde např. o oprávnění provádět
elektro práce a montáže dle vyhl.50/1978Sb, kvalifikace pro instalace vyhrazených zdvihacích zařízení, kvalifikace svařování
plastu, kvalifikace pro práce ve výškách, kvalifikace pro provádění školení pneu servisních činností pneu, kvalifikace
svařování v ochranné atmosféře, kvalifikace pro převoz a manipulaci s nebezpečnými látkami. Technici jsou proškolováni
dodavateli technologií přímo ve výrobních závodech.
S ohledem na rizika vyplývající ze servisní činnosti disponuje společnost pojištěním obecné odpovědnosti a odpovědnosti
za škodu způsobenou vadou výrobku s limitem pojistného plnění 10.000.000,-Kč.
Naše společnost Vám také nabízí rozšířené služby v oblasti školení vašeho odborného personálu. Informace o nabízených
modulech školení včetně online kalendáře akcí a přihlašovacího formuláře, naleznete na www.rematiptop.cz/školení/.
Rádi přivítáme Vaše podněty a požadavky pro případné zavedení dalších služeb, jenž neobsahuje současný ceník.
Pro případ potřeby kontaktovat servisní oddělení společnosti využijte náš web www.rematiptop.cz/kontakty/lide/ , kde
naleznete informace jak o mobilních číslech podpory servisu +420 602 112 308, tak komunikačních emailových adresách
servis@rematiptop.cz.
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K2-Zkr.1

Název úkonu

cena bez DPH

REVIZE VS

Provozní revize-vyvažovacího stroje kol

REVIZE MS

Provozní revize-montážního stroje kol

1ks/300,-Kč

REVIZE GE

Provozní revize-geometrie

1ks/1200,-Kč

REVIZE VZ

Provozní revize-vulkanizačního zařízení pneu

1ks/200,-Kč

REVIZE KO

Provozní revize-kompresoru

1ks/300,-Kč

REVIZE SU

Provozní revize-sušičky stlač.vzduchu

1ks/150,-Kč

REVIZE MZ

Provozní revize-mobilní zvedák

1ks/150,-Kč

REVIZE NP

Provozní revize-nájezdová pneuservisní plošina

1ks/400,-Kč

REVIZE SZ2

Provozní revize-2 sloupový zvedák

1ks/400,-Kč

REVIZE SZ4

Provozní revize-4 sloupový zvedák

1ks/400,-Kč

REVIZE NZ

Provozní revize-nůžkový zvedák

1ks/400,-Kč

REVIZE KZ

Provozní revize-kanálový zvedák

1ks/400,-Kč

REVIZE NIVEL

Nivelace zvedáku- 2/4sloupového nebo nůžkového

1ks/500,-Kč

REVIZE MKP

Provozní revize-myčka kol pneu

1ks/300,-Kč

REVIZE RE

Provozní revize-regloskop

1ks/150,-Kč

REVIZE KL

Provozní revize-klimatizace

1ks/300,-Kč

REVIZE MK

Provozní revize-momentové klíče, bez protokolu a akredit.lab.

1ks/150,-Kč

KALIBRACE VYV

Kalibrace vyvažovacího stroje kol vč. vydání Osvědčení o kalibraci (audit)

1ks/1000,-Kč

KALIBRACE GEO

Kalibrace geometrie vč. vydání Osvědčení o kalibraci (audit)

1ks/1900,-Kč

KALIBRACE ZM

Způsobilost měřidla-tlakoměr,hustící pistole vč.vydání Osvědčení o způsobilosti (audit)

1ks/350,-Kč

REVIZE ZDVIHU

Revize zdvihového zařízení vč.vydání Revizní zprávy dle vyhlášky č.19/1979sb.(audit)

1ks/1000,-Kč

REVIZE MKA650

Akreditovaná revize-momentové klíče do 650Nm s protokolem akredit.laboratoře (audit)

1ks/990,-Kč

REVIZE MKA1000

Akreditovaná revize-momentové klíče do 1000Nm s protokolem akredit.laboratoře (audit)

1ks/1180,-Kč

KALIBRACE KLI

Gener.prohlídka klimatizace (kalibrace vah,výměna náplní a filtrů) vč.Osvědčení o kalibraci

1ks/5650,-Kč

KALIBRACE MON

Kalibrace montážního stroje kol vč. vydání Osvědčení o kalibraci (audit)

1ks/1000,-Kč

KALIBRACE KOLA

Vyhotovení kalibru-kalibračního kola vč. vydání Osvětčení o kalibraci (audit)

1ks/500,-Kč

KALIBRACE TP

Kalibrace vulkanizačního zažízení (tlak,teplota,čas) vč. vydání Osvětčení o kalibraci(audit)

1ks/1000,-Kč

POSUDEK STAVU

Odborný posudek stavu technologie vč.Protokolu s doporučeným řešením

1ks/300,-Kč

POSUDEK OPRAVIT

Posouzení opravitelnosti zařízení*

1ks/500,-Kč

není zavedeno

Technicko poradenská služba, hotline servis

1ks/300,-Kč

zdarma

Práce v pracovní dny
SERVISNÍ PRÁCE

Práce servisního technika

1hod/590,-Kč

Práce v sobotu, neděli a státní svátky
SERVISNÍ PRÁCE SONESV

Práce servisního technika

1hod/790,-Kč

Cestovní náklady
CESTOVNÉ 1

Cestovní náklady,ujetý 1km - smluvní vozidlo

1km/8,50 Kč

CESTOVNÉ 2

Cestovní náklady,ujetý 1km - malé vozidlo

1km/9,50 Kč

CESTOVNÉ 3

Cestovní náklady,ujetý 1km - střední vozidlo

1km/11,00 Kč

CESTOVNÉ 4

Cestovní náklady,ujetý 1km - velké vozidlo

1km/13,50 Kč

CESTOVNÉ 10

Cestovní náklady,paušál do okruhu 10km (platí pro PRAHA/BRNO)

300,-Kč

CESTOVNÉ 20

Cestovní náklady,paušál do okruhu 20km (platí pro PRAHA/BRNO)

500,-Kč

CESTOVNÉ 30

Cestovní náklady,paušál do okruhu 30km (platí pro PRAHA/BRNO)

700,-Kč

*položka nebude účtována v
případě realizace následné opravy
Servis team REMA TIP TOP INCO-CZ
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