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CENÍK SERVISNÍCH PRACÍ  
 
Minimální cena servisního zásahu je 300 Kč bez DPH (další ceny jsou uvedeny bez DPH). 
V případě, že se servisní zásahy skládají z více činností, cena se vypočte tak, že se provede součet 
jednotlivých prací, materiálů a služeb. 
Pokud vyjde suma nižší než 300 Kč, je účtována částka 300 Kč. 
pokud vyjde suma vyšší nežli 300 Kč, je účtována vypočtená částka 
___________________________________________________________________________ 
Prodejní cena  = práce + materiál + doprava + kooperace 
Práce = 500 Kč/hod x počet hodin 
Materiál = pořizovací cena x 1,4 (může být poskytnuta sleva na drahé díly) 
Doprava = 10 Kč/km x počet ujetých kilometrů 
Kooperace = pořizovací cena x 1,4 (může být poskytnuta sleva na drahé subdodávky) 
___________________________________________________________________________ 
 

Orientační ceník prací (bez DPH) 

 

Popis      Cena služby 

Seřízení jednoho křídla okna nebo balkonových dveří (bez nasklení) 150,- Kč 

Seřízení jednoho křídla vchodových dveří (bez nasklení) 200,- Kč 

Promazání 1 ks křídla okna včetně maziva  15,- Kč 

Promazání  1 ks vchodových  dveří včetně maziva včetně cylindrické vložky 20,- Kč 

Nasklení 1 ks okenního nebo dveřního křídla (za 1 sklo, desku) 105,-Kč 

Výměna okenní kliky (bez materiálu) 17,- Kč 

Výměna kliky domovních dveří (bez materiálu) 175,- Kč 

Výměna okenního  kování v křídle (bez materiálu) 175,- Kč 

Výměna dveřní rozvory - olivy (bez materiálu) 263,- Kč 

Montáž přítlačného pantu (bez materiálu) 88- Kč 

Montáž, demontáž žaluzie 120,- Kč 

  

  

Předělání strany ovládání žaluzie 150,- Kč 

Výměna okenního těsnění v rámu nebo křídle (cena za 1bm materiálu) 25,- Kč 

Silikonování (cena 1bm) 80,- Kč 

Výměna dveřní výplně 500,- Kč 
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