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Jes
Jesteśmy
teśmy dobrzy w tym co robimy
Cennik
Cennik usług serwisowych - standard V1US201906
V1 201906
Dla klientów nie posiadających odrębnych umów serwisowych.
Informujemy, że istnieje możliwość negocjowania stawek serwisowych oraz zawarcia zmian
cennika w indywidualnych umowach serwisowych.
Rodzaj/składowe usługi
Do dwóch godzin pracy serwisanta
Każda
ażda kolejna godzina pracy serwisanta
Praca
raca w godzinach nadliczbowych
Praca
raca w soboty, niedziele, dni ustawowo
wolne od pracy
Godziny
odziny pracy podczas dojazdu
powyżej 100km
Dojazd
Nocleg

Jednostka
rozliczenia
zł/2h
zł/11h
zł/11h
zł/11h

Wartość netto
jednostki
300,00
130,00
150,00
200,00

zł/11h

50,00

zł/1km
1,70
ryczałt
250,00
zł/1 doba
Godziny standardowe pracy serwisanta = w przedziale od 8:00 do 16:00
16:00.
Godziny nadliczbowe = każda godzina w przedziale nie objętym standardowym czasem pracy.
Maksymalny wymiar godzin pracy serwisanta w ciągu doby: 12 godzin.
Godziny
ziny udziału w szkoleniach u Klienta wliczane są w godziny pracy serwisanta.
serwisanta
Składowe dostaw podstawowych części
zamiennych i materiałów konserwacyjnych
Wartość netto zakupu od dostawcy
Usługa transportowa
Opłata manipulacyjna

Wartość netto
zgodnie z cennikiem dostawcy
zgodnie z cennikiem lub ustaleniami
+ 20%
% wartości z cennika dostawcy

W przypadku konieczności wymiany części zamiennych o wartości przekraczającej 200zł netto,
dostawa odbędzie się po zaakceptowaniu przez Zamawiającego odrębnej oferty Oproject
obejmującej te części.

Oproject Michał Ochendowski

NIP: 631-237-71-72|
631
72| REGON: 364644698 | biuro@oproject.pl | http://oproject.pl

Strona

Odpłatność za usługę, warunki płatności
Faktura
wystawiona na podstawie Protokołu Serwisowego
do 3 dni od daty zakończenia usługi.
Termin płatności
7 dni
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W przypadku konieczności wykorzystania do przeprowadzenia prac serwisowych urządzeń
dźwigowych ((podnośnik
podnośnik koszowy, dźwig)
dźwig) za zamówienie ich odpowiada Użytkownik lub ich
koszty zostaną refakturowane Użytkownikowi wraz z opłatą manipulacyjną wysokości 20%
kosztów.
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ING Bank Śląski S.A.

Oproject Michał Ochendowski

NIP: 631-237-71-72|
631
72| REGON: 364644698 | biuro@oproject.pl | http://oproject.pl

