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Cenník servisný trezorový
Platný od 1.8.2011

cena bez DPH cena s DPH
OTVORENIE
otvorenie trezorového zámku  149,00 €  178,80 € 

príplatok za bezpečnostnú triedu   (do ...)  300,00 €  360,00 € 

otvorenie sejfového zámku  49,00 €  58,80 € 

otvorenie lamelového zámku  29,00 €  34,80 € 

PREKÓDOVANIE
prekódovanie trezorového zámku  39,00 €  46,80 € 

prekódovanie zámkovej vložky  15,00 €  18,00 € 

ZÁMKY
montáž elektronického kódového zámku (I. bezp. trieda)  337,00 €  404,40 € 

montáž mechanického kódového zámku (I. bezp. trieda)  198,00 €  237,60 € 

výmena kľúčového zámku (I. bezp. trieda)  99,00 €  118,80 € 

VÝROBA KĽÚČOV
motýlkový originál (podľa zámku) do 100mm  66,00 €  79,20 € 

motýlkový kopírovaný (podľa kľúča) do 100mm  33,00 €  39,60 € 

motýlkový originál (podľa zámku) nad 100mm  99,00 €  118,80 € 

motýlkový kopírovaný (podľa kľúča) nad 100mm  55,00 €  66,00 € 

lámací dlhý  119,00 €  142,80 € 

jednostranný originál (podľa zámku) do 100mm  39,00 €  46,80 € 

jednostranný kopírovaný (podľa kľúča) do 100mm  19,00 €  22,80 € 

jednostranný originál (podľa zámku) nad 100mm  72,00 €  86,40 € 

jednostranný kopírovaný (podľa kľúča) nad 100mm  41,00 €  49,20 € 

pichací  79,00 €  94,80 € 

krytý pichací  99,00 €  118,80 € 

dopasovanie trezorového kľúča  29,00 €  34,80 € 

OSTATNÉ SERVISNÉ PRÁCE
preventívna prehliadka trezoru  59,00 €  70,80 € 

hodinová sadzba za práce nešpecifikované v cenníku (aj začatá hodina)  39,00 €  46,80 € 

DOPRAVA
paušál BA  10,00 €  12,00 € 

1km mimo BA  0,40 €  0,48 € 

IČO: 46171568,  DIČ: 2023265662,  IČ DPH: SK2023265662,  Licencia na prevádzkovanie Technickej služby č. PT 001066
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