Obchodně Technická Střediska
OTS Chladicí zařízení

OTS Velkokuchyňská zařízení
OTS Čistírenská a prádelenská zařízení
OTS Skladové hospodářství
OTS Servis

Služby gastronomickým provozům
-

Poradenství vč. HACCP
Projekční činnost
Stroje a zařízení
Nerezový nábytek
Kuchyňský a stolní inventář
Hygienické systémy
Odborný servis
Náhradní díly

OTS Velkokuchyňská
zařízení
Ceník prací a služeb
v oboru
montáže, opravy a údržba zařízení
gastronomických provozů

2017
Kontakty pro objednávání oprav:
Praha: 604 250 886, 222 517 562,
gastro@kovosluzbaots.cz
České Budějovice: 604 626 781, 384 364 764,
gastro-cb@kovosluzbaots.cz

Ceník prací a služeb
Ceník se vztahuje na všechny servisní práce a služby vč. montáží nových zařízení

Účtovaný pracovní čas
- všední den v pracovní době 8-16 hod.
590,- Kč/hod.
- v případě práce mimo pracovní dobu (po 18:00) a v sobotu účtujeme
za pracovní čas příplatek 50%, v neděli a o svátcích 100%
(pracovní čas je účtován po 30ti minutách)

Účtované cestovné








paušál za výjezd v Praze a Č.Budějovicích
400,- Kč
výjezd do vzdálenosti 30km od Prahy a Č.Budějovic
12,- Kč/km
výjezd od vzdálenosti 30km od Prahy a Č.Budějovic
10,- Kč/km
ztráta cestovního času (práce mimo Prahu a ČB)
180.- Kč/hod.
při parkování v parkovací zóně poplatek dle ceníku dané zóny

Ceny náhradních dílů se účtují podle aktuálního
ceníku.
V případě uzavření rámcové smlouvy na provádění
servisních prací jsou poskytnuty slevy k uvedeným
cenám prací, ND a ztrátě cestovního času dle
dohody.

Platební podmínky
Platbu za zboží je možno provádět předem, v hotovosti při odběru zboží, nebo bankovním převodem proti
daňovému dokladu s obvyklou dobou splatnosti 14 dnů. V některých případech je možno dobu splatnosti
dohodnout individuálně. Odběratelé, kteří nemají vyrovnány své závazky k prodávajícímu ve sjednaném termínu,
mohou zboží odebírat pouze po jejich vyrovnání. V případě, že kupující neuhradí kupní cenu, nebo jinou
sjednanou platbu prodávajícímu v dohodnutém termínu, je prodávající oprávněn uplatňovat proti dlužníkovi sankci
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. U dříve neregistrovaného odběratele zboží je požadována
platba v hotovosti při každém z prvních třech nákupů.

Vlastnické právo ke zboží
Zboží se stává majetkem kupujícího okamžikem jeho převzetí za předpokladu úhrady předem, platby při odběru
nebo akceptací nezpochybnitelného závazku uhrazení kupní ceny.

Obaly
Pokud jsou součástí dodávky vratné obaly, jsou uvedeny na dodacím listě s uvedením ceny obalu. Na dodacím
listu je uveden požadovaný termín vrácení a ostatní podmínky pro oběh vratných obalů. Opožděné vrácení obalů
může být posuzováno jako vzniklý dluh ve výši ceny obalu. Přepravu obalu hradí odesilatel, pokud nebude
dohodnuto jinak. V souladu se zákonem 477/2001 Sb, o obalech je akciová společnost KOVOSLUŽBA OTS
zapsána v Seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů pod reg. číslem
0113/720/4177/02.

Záruční podmínky
Reklamace vad zjevných a množstevních musí být uplatněna v okamžiku osobního převzetí zboží, nejpozději však
do 7 dnů po převzetí zboží v místě dodání. Délka záruční doby na technologii, materiál a náhradní díly se
poskytuje v souladu s platnými předpisy. Prodávající nenese odpovědnost za škodu, která případně vznikne
poruchou výrobku v záruční době.

Ostatní podmínky

Cenové, platební a dodací podmínky

Výjimky z některých ustanovení těchto podmínek mohou být povoleny v případě, že budou uznány záruky za
platby dané odběratelem a že nebude porušena platná legislativa České republiky. Případné spory budou prioritně
řešeny dohodou. Nedojde-li k dohodě, řeší se případné spory podle příslušných částí Obchodního, nebo
Občanského zákona. Případné odstoupení od smlouvy musí být rovněž zdůvodněno ve smyslu uvedených
zákonů.

Dodací podmínky

Ujednání nad rámec těchto všeobecných podmínek řeší Servisní smlouva, jejíž návrh
KOVOSLUŽBA OTS, a.s. na vyžádání předloží.

Zboží lze objednat telefonicky, faxem, písemně, e-mailovou poštou, nebo osobně v provozovnách prodávajícího.
Objednané zboží je možno dodat poštou na dobírku, přepravní službou, vlastní dopravou, nebo je možno si ho
osobně vyzvednout. Dodací lhůty mohou být závislé na druhu objednaného zboží. Termín dodání zboží je
součástí potvrzené objednávky, nebo jiného obchodního vztahu.

Ceny
Základem ceníku jsou ceny bez DPH. Cenou se rozumí cena zabaleného zboží odebraného ve skladu Vraňany,
nebo z ostatních provozoven prodávajícího. Obsah ceníku a ceny jsou platné ke dni vydání ceníku, případně
dodatku. Současně si prodávající vyhrazuje právo změnit ceny položek uvedených v ceníku (nabídce) bez
předchozího upozornění v souvislosti se změnami cen výrobců nebo v důsledku pohybu kurzů jednotlivých měn
ke Kč. Při objednávce se informujte o případných změnách. Na ceny jsou poskytovány slevy, které jsou součástí
platných ceníků. Ceny přepravy nemusí být zahrnuty v ceně zboží. V případě platby v hotovosti platí: Podle
zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat
přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Platnost od 1.3.2017

