Cenník je platný od 14.04.2022

Cenník služieb - BIS audio, s.r.o.
Kód
P1
P2

Inštalačné práce
Montážne práce
(Vybalenie a rozmiestnenie komponentov / inštalácie káblov /
reproduktorov / príprava priestoru / ostatné montážne práce)

Nastavenie systému / Projektový inžiniering (priebežný
dohľad)

Cena bez DPH

Cena s DPH

33,33 € / hod

40,00 € / hod

50,00 € / hod

60,00 € / hod

55,00 € / hod

66,00 € / hod

(Prepojenie komponentov / konfigurácia systémov domáce kino a

P3

Nastavenie riadiaceho systému, programovanie
(Nastavenie riadiacich systémov / integrácia systémov /
programovanie)

P4
P6
P7
Kód

Kód
D1
D2
Kód
U1
U2
U3
U4
U5
U6
DOB

Zvýhodnená paušálna sadzba za nešpecifikované
servisovanie prístroja u zákazníka (P1+P2+P3), čas práce do
2h, príjazdová vzdiálenosť do 20km je zahrnutá v cene!
Vytvorenie finálneho projektu
(Kabeláž, schéma, výber zariadení...)

Predprojektová konzultácia s návrhom možností realizácie

66,67 €
od 166,67 €
125,00 €

Servisné práce
V prípade, že zákazník nesúhlasí s výškou ceny opravy a
servisom, je mu účtovaný poplatok. Poplatok zahŕňa
predprípravné práce, demontáž, diagnostiku závady,
montáž.
V prípade, že si zákazník nevyzdvihne servisované
zariadenie do 30 dní, bude mu účtované skladné za každý
nasledujúci deň vo výške 1,20 € s DPH.

Cena bez DPH

Doprava
Doprava v rámci sídla alebo pobočky BIS audia

Cena bez DPH

(Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Zvolen)

Doprava mimo sídla alebo pobočky BIS audia
Preprava tovaru (UPS) v rámci SK
1-10 kg
11- 20 kg
21- 30 kg
31- 40 kg
41- 50 kg
nad 50 kg
Dobierka UPS
Doručenie do 9:00 hod
Doručenie do 12:00 hod
Doručenie v sobotu
Balík nad 30 kg
Poistenie nad 2000,00 € (do 2000,00 € bez príplatku)

od 200,00 €
150,00 €
Cena s DPH

20,83 €

25,00 €

1,00 € / deň

1,20 € / deň
Cena s DPH

16,67 € / výjazd

20 € / výjazd

0,50 € / km

0,60 € / km

Cena bez DPH
Cena s DPH
6,00 €
7,20 €
8,00 €
9,60 €
10,00 €
12,00 €
12,00 €
14,40 €
15,00 €
18,00 €
cena na vyžiadanie
1% z fakturovanej sumy
príplatok 100%
príplatok 50%
príplatok 3,98 s DPH k cene za prepravu
príplatok 6,00 € s DPH
0,60 € s DPH za každých začatých 100,00 €

Cenník prepravy tovaru je závislý na aktuálnych zmluvných cenách spoločnosti Slovak Parcel Service, s.r.o.

BIS audio s.r.o., Na Štepnici 9657/1, 960 01 Zvolen
predajňa Bratislava, Vajnorská 98/E, 831 04 Bratislava
predajňa B.Bystrica, Dolná 64, 974 01 Banská Bystrica
predajňa Košice, Požiarnícka 4, 040 01 Košice

80,00 €

