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STROJI IN OPREMA ZA PREOBLIKOVANJE PLOČEVINE

Cenik in splošni pogoji poslovanja za servisne storitve
Podjetje Koplas d.o.o. Ljubljana, opravlja servisne storitve za stroje in opremo proizvajalcev Euromac,
Vimercati, Imcar, Imet, Lissmac, Pressix, Schröder, Emmegi...
Za vso navedeno opremo dobavljamo tudi originalne rezervne dele.
Servisne storitve se opravijo na podlagi pisnega ali telefonskeg naročila na:
Faks: 01 / 562 13 48 e-pošta: koplas@siol.net Telefon: 01 / 562 00 99
Pri naročilu obvezno navedite tip stroja, serijsko številko in čimbolj natančen opis napake oz. okvare.
Stroški dela in storitev:
• Cena redne servisne ure tehnika/serviserja: 39,00 € + DDV
• Dodatek za delo preko delovnega časa, od 17 do 21 ure in delo ob sobotah 25%
Obračuna se priprava, diagnostika, efektivne delovne ure in čakalne ure, ki nastanejo kot
posledica zamude s strani stranke.
Odzivni čas največ 48 ur od naročila, oz. po dogovoru.
V primeru nujnih servisnih intervencij se zaračuna 50% dodatek na redno servisno uro. Pri
naročilu je potrebno navesti, da želite nujno servisno storitev. Čas odziva v tem primeru znaša
od 6 do 8 ur.
Potni stroški:
• Kilometrina po veljavni tarifi na dan izstavitve računa: 0,48 € + DDV
Čas porabljen na poti:
• Cena redne potovalna ure: 28 € + DDV
Prenočevanje
• V primeru del večjega obsega se prenočevanje obračuna na podlagi računa prenočišča.
Delovni nalog
• Podpisani delovni nalog s strani naročnika je osnova za obračun servisne storitve.
Za morebitne poškodbe na strojih ali opremi, nastale nenamerno med servisnim posegom ne
odgovarjamo.
Prav tako ne sprejemamo odgovornosti za zamude proizvodnega procesa, v času servisnega
posega.
Cenik velja od 01.08.2010. Pridržujemo si pravico do spremembe cen brez obvestila.
Pogoji za opravljanje storitev in cene, ki so sestavni del tega cenika, ne veljajo za stranke s katerimi imamo
sklenjene posebne dogovore o sodelovanju.
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