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Ceník sazeb za servisní služby servisních techniků  
firmy CECHO - BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o. s platností od 1.4.2023 

 

 
 

Základní servis: 

Dopravné – základní sazba za 1 km 1,20 € 

Cena za práci servisního technika (pravidelná údržba, běžné opravy a jiné), platí pro 
pracovní dny v provozovně zákazníka. 

50 €/hod 

Cena za práci servisního technika (běžné opravy, modifikace a jiné), platí pro 
pracovní dny v provozovně CECHO. 

40 €/hod 

Příplatek za přesčasovou práci servisního technika při opravě trvající déle než 8 
hod/den. 

+25% k účtované sazbě 
(€/hod) 

Nocležné dle skutečných nákladů 

Školení obsluhy a údržby stroje – v provozovně Cecho* 420 € 

Školení obsluhy a údržby stroje – v provozovně zákazníka**  840 € (+ dopravné) 

Expresní servis – poskytovaný pouze na základě uzavřené servisní smlouvy: 

Dopravné – základní sazba za 1 km 1,20 € 

Cena za expresní, tzv. „48 hod. servis“ s garantovaným výjezdem servisního 
technika do 48 hod. od nahlášení poruchy, platí pro pracovní dny. 

75 €/hod 

Příplatek za přesčasovou práci servisního technika v pracovní dny při opravě trvající 
déle než 8 hod/den a za práci v sobotu. 

+25% k účtované sazbě 
(CZK/hod) 

Nocležné dle skutečných nákladů 

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. 

* Maximální kapacita školení jsou 4 osoby. 

** Maximální kapacita školení je 8 osob. 

Firma CECHO - BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o. zajišťuje servisní služby výhradně na základě písemné objednávky 

odběratele. CECHO - BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o. si vyhrazuje právo přechodného pozastavení poskytování 

servisních služeb v případě, že odběratel služeb je v prodlení s úhradou svých závazků vůči dodavateli po 

splatnosti. 

Oznámení o poruše musí obsahovat stručnou informaci o charakteru poruchy, typu a výrobním čísle stroje.  

Adresa pro zasílání objednávky: servis@cecho.cz 

Podmínky pro objednávky náhradních dílů (ND): Dodávky ND zajišťuje firma CECHO - BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o. 

výhradně na základě písemné objednávky odběratele, zaslané na výše uvedenou e-mailovou adresu. 

Objednávky musí mimo běžných náležitostí obsahovat jednoznačnou technickou specifikaci ND nebo jeho 

objednací číslo dle návodu k obsluze, typové označení stroje a výrobního čísla stroje. V případě požadavku na 

expresní dopravu (doručení do 2 dní v případě objednání do 10:00) je toto nutné uvést do objednávky. 

Bohumil Cempírek 

jednatel CECHO - BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o.  
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