Ceník servisních služeb pro rok 2019
The price list for service and maintenance for The Year 2019

1. Svařovací stroje
Service price for maintenance of welding machines and welding equipment

Jsou účtovány pouze sazby za hodinu provedené práce jak u zákazníka, tak na dílně WELDING
Ostrava – WELDO s.r.o.

Cena práce – Kč/hod. při opravách elektronických* svařovacích strojů

620 CZK

(price of a working hour for electronic design of welding machines)

Cena práce – Kč/hod. při opravách klasických* svařovacích strojů a hořáků

(price of a

working hour for classic design of welding machines and for welding torches)

Cena diagnostiky závady – Kč/hod.
(price of a working hour for fault diagnosis)

410 CZK
450 CZK

Cena dopravy – Kč/km (účtována je pouze cesta k zákazníkovi)

9 CZK

(transportation, counted only one way – to the customer)

Cena jedné kontroly svařovacího stroje po opravě dle ČSN EN 60974-4
(checking of a welding power source according to standard ČSN EN 60974-4)

Cena jedné kontroly svařovacího stroje dle ČSN EN 60974-4
(checking of a welding power source according to standard ČSN EN 60974-4)

Cena validace měřicích přístrojů na jedné svářečce dle ČSN EN 50504
(validation of measuring instruments to standard ČSN EN 50504)

Cena jedné pravidelné revize elektrického zařízení při kontrole dle ČSN EN 60974-4
(regular revision of electrical equipment during second checking to standard ČSN EN 60974-4)

Cena jedné samostatné pravidelné revize elektrického zařízení
(regular revision of electrical equipment)

Cena vyfoukání jednoho svařovacího stroje stlačeným vzduchem na naší dílně
(clearing of a welding power source by compressed air)

Ztrátový čas za hod.
(lost time)

180 CZK
530 CZK**
680 CZK**
490 CZK
1.100 CZK
180 CZK
200 CZK***

Pozn.:
* - elektronické svařovací stroje se rozumí svářečky, které obsahují elektronicky řízený výkonový
modul; klasické svářečky mají výkonový modul tvořený transformátorem a případně pak
usměrňovačem
** - při objednání této služby pro více než 10 ks svářeček současně, nabízíme množstevní slevy
*** - do ztrátového času se započítávají hodiny servisního technika strávených na cestě k zákazníkovi,
pokud musí servisní technik čekat na přistavení svařovacího stroje kvůli nepřipravenosti zákazníka
nebo kvůli jiným ztrátám času, kdy servisní technik nemůže provádět servisní práce
z organizačních důvodů na straně zákazníka
Upozornění: k dispozici máme 3 odborné servisní pracovníky, kteří se zabývají výhradně záručním i
pozáručním servisem svařovacích zařízení. Většina jiných servisních firem opravuje zařízení u nás a
přeúčtovává hodiny dle jejich hodinového sazebníku. Proto je podstatně levnější nakupovat odborný
servis přímo u našeho servisního střediska.

WELDING Ostrava - WELDO s.r.o., Teslova 1118/2, 702 00 Ostrava-Přívoz, http://www.weldingostrava.cz

Kontaktní informace na servis svařovacích strojů:
tel.: (+420) 777 771 226, (+420) 777 771 230, (+420) 777 771 224
E-mail: servis@weldingostrava.cz

Označení svařovacích strojů:

a) Kontroly a validace svařovacích strojů:

nesmazatelná vodostálá
samolepka, která je nalepena
na každý svařovací stroj

b) Pravidelná revize elektrického zařízení (svářečky):

nesmazatelná vodostálá
samolepka, která je nalepena
na každý svařovací stroj
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2. Automatizační technika a příslušenství
The Automation machinery and equipment

Do této kategorie spadají svařovací polohovadla NEW-FIRO a WESTAX, svařovací automaty
WESTAX, robotizovanÁ pracoviště, roboty YASKAWA-Motoman a Hyundai vč. jejich
příslušenství i svařovací výbavy.
Při opravách nebo preventivních prohlídkách je účtována hodinová sazba u zákazníka nebo
na dílně WELDING Ostrava - WELDO s.r.o., a to jak pro pracovní den, tak ve vyšší sazbě pro
dny pracovního volna, klidu nebo svátku. Jsou účtovány rovněž hodiny cesty k zákazníkovi –
pouze cesta tam, ne zpět (kategorie ztracený čas). Je účtována také cena cesty servisního
vozidla – také pouze směrem tam – k zákazníkovi.
Pokud je nutný pro danou servisní opravu součinnost externí servisní organizace, je nutné
přičíst k servisní práci i náklady spojené s touto externí servisní organizace.

Popis práce – služby
Sazba za hod. práce v režimu I.

(pracovní dny od 7:00 do 17:00)

(a working hour from 7:00-17:00 in working days)

Sazba za hod. práce v režimu II.

(v jinou dobu než režim I.)

(an hour out of our standard working hours)

Cena diagnostiky závady – Kč/hod.
(price of a working hour for fault diagnosis)

Ztrátový čas za hod.
(lost time)

Příprava výjezdu servisního technika
(a technician preparation)

Víkendový příplatek
(a weekend extra surcharge)

CZK

EUR

1.450 CZK

56 €

1.850 CZK

72 €

1.450 CZK

56 €

480 CZK***

19 €

1.800 CZK

70 €

6.000 CZK

235 €

890 CZK

35 €

18 CZK

0,71 €

Konstrukční a projekční práce – Kč/hod.
(a price for an hour of design works)

Náklady na vozidlo – Kč/km (pouze jedna cesta směrem tam)
(transportation cost of 1 km, counted only one way – to customer)

*** - platí stejná poznámka, jako pro sazbu za svařovací stroje

Kontaktní informace na servis automatizační techniky a příslušenství:
tel.: (+420) 777 771 230, (+420) 777 771 226, (+420) 777 771 224
E-mail: servis@weldingostrava.cz
Pozn.: Veškeré ceny jsou uvedené bez DPH. Tento ceník je zjednodušený a neobsahuje veškeré dodací podmínky servisních služeb. Ceník je
platný od 1.10.2019 do 31.12.2019. Pro více informací ohledně podmínek poskytovaného servisu nás kontaktujte. Veškeré informace i ceny
mohou podléhat změnám!
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