Ceník služeb 2022

Aleš Ryjáček
elektromontážní práce, revize elektro
Malšice 377, 391 75 Malšice
IČ: 04421302
DIČ: CZ7502021758

Vážení zázníci , kamarádi
V letošním roce jsem nucen navýšit ceny montážních prací i ceny pronájmu plošiny .V loňském roce jsem ceny
nezvyšoval, ale bohužel vyšší odvody, ceny pohoných hmot a i ceny energií mne donutily udělat tento
nepopulární krok. Stálý zákazníci již vědí, že na spoustě věcí je možné se domluvit.
V případě že uvažujete o využití mých služeb , neodkládejte prosím své rozhodnutí na poslední chvíly.
Nebojte se a zavolejte ( nekoušu ), společně najdeme řešení i termín v rychle se plnícím diáři.
Dějuji za pochopení a těším se na spolupráci.
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580 Kč / hod

Plošina Multicar - pracovní dny

počítáno od výjezdu plošiny
( Listopad – Únor + 0,5 hod
prohřátí hydrauliky )

( delší pronájem – více jak 1 den – cena dle dohody )

650 Kč / hod

počítáno od výjezdu plošiny
(Listopad – Únor + 0,5 hod
prohřátí hydrauliky )

Plošina Multicar - SO – NE , svátky
Doprava plošiny

První započatá hodina se počítá vždy
celá, dále každá započatá půlhodina.

První započatá hodina se počítá vždy
celá, dále každá započatá půlhodina.

20 Kč / km

Elektromontážní práce
od 17:00 v pracovní den, SO, NE , svátky
kč / hod )

(
500

350 Kč / hod
v době 7:00 – 17:00
pracovní dny

Sekání drážek do zdiva

400 Kč / hod

Vyhledání kabelového vedení ( Fluke 2042 )

450 Kč / hod

Vyhledání kabelového vedení (Radiodetection
RD 4000 )

550 Kč / hod

První započatá hodina se počítá vždy
celá, dále každá započatá půlhodina.
cena vč. mechanizace
bez spotřebního materiálu

vyhledávání i kabelových poruch

Doprava vozidlem VW Caddy

10 Kč / km

Revize elektroinstalace bytu

3000 Kč - 4800Kč

dle velikosti bez hromosvodu

Revize elektroinstalace rod. domu

3500 Kč - 9000 Kč

dle velikosti bez hromosvodu

Revize hromosvodů rodinný / bytový dům

2200 Kč / svod

2-3 svody

Revize hromosvodů nad 3. svody

700 Kč / svod

Revize dle rozsahu / jistících obvodů
Do 10 jistících obvodů

1 350 Kč

Do 20 jistících obvodů

2 300 Kč

Do 30 jistících obvodů

3 300 Kč

Do 40 jistících obvodů

3 900 Kč

Do 50 jistících obvodů

5 100 Kč

Do 60 jistících obvodů

5 800 Kč

Od 61 – 100 jistících obvodů

105,- Kč / 1.obvod

Od 100 – 200 jistících obvodů

100,- Kč / 1.obvod

Nad 201 jistících obvodů

95,- Kč / 1.obvod
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Revize přípojky NN – E.ON

1200 Kč / ks vč. protokolu

bez žádostí – 1x žádost 250,-

Revize stavebního rozvaděče – E.ON

1200 Kč / ks vč. protokolu

bez žádostí – 1x žádost 250,-

250 Kč - 600 Kč / sv.

dle rozsahu / počtu svítidel

Revize elektrického ruč. nářadí a spotřeb.

95 Kč / kus

revize, zápis na kartu

Revize elektrického ruč. nářadí a spotřeb.

115 Kč / kus

revize, založení karty, štítek

450 Kč

1 ks

Revize veřejného osvětlení

Revizní protokol elektro spotřebičů

Ceny jsou uvedeny bez DPH

