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MDI s.r.o.                                                                                        v zastoupení: Martin Kahoun  

Průmyslová 634, 373 81 Kamenný Újezd                                                      Tel: 731955432 
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SAZEBNÍK SERVISNÍCH PRACÍ PRO ROK 2022: 

Účtování bude vždy za první celou hodinu práce za osobu, další provedené práce budou 

účtovány za započatou 1/2hodinu.  

 

Plánovaná oprava výrobků dodaných firmou MDI: 

Započatá servisní hodina technika 1/ hod/1os…..….500,-Kč 

Příplatek za práci přesčas mimo 7-16:00hod. ……….50% 

Příplatek za práci v noci v čase 22-6.hod. ……………100% 

Příplatek za práci v sobotu, neděli …………………….100% 

Příplatek za práci ve svátek…………………………..…100%  

Dopravné paušál do 10km/1ososba plánovaný výjezd……………400,-Kč 

 

Neplánovaná oprava příjezd technika do 24hod. od nahlášení: 

Započatá servisní hodina technika 1/ hod/1os…..….500,-Kč + 35% + standardní příplatek 

Dopravné dle ujetých km neplánovaný výjezd (min.400,-Kč) 

 

Neplánovaná oprava příjezd technika do 12hod. od nahlášení: 

Započatá servisní hodina technika 1/ hod/1os…..….500,-Kč + 50% + standardní příplatek 

Dopravné dle ujetých km neplánovaný výjezd (min.400,-Kč) 

 

Neplánovaná oprava příjezd technika do 6hod. od nahlášení: 

Započatá servisní hodina technika 1/ hod/1os…..….500,-Kč + 75% + standardní příplatek 

Dopravné dle ujetých km neplánovaný výjezd (min.400,-Kč) 
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Plánovaná oprava výrobků nedodaných firmou MDI: 

Započatá servisní hodina technika 1/ hod/1os…..….700,-Kč 

Příplatek za práci přesčas mimo 7-16:00hod. ……….50% 

Příplatek za práci v noci v čase 22-6.hod. ……………100% 

Příplatek za práci v sobotu, neděli …………………….100% 

Příplatek za práci ve svátek…………………………..…100%  

Dopravné paušál do 10km/1ososba plánovaný výjezd ……………400,-Kč 

 

Neplánovaná oprava příjezd technika do 24hod. od nahlášení: 

Započatá servisní hodina technika 1/ hod/1os…..….700,-Kč + 35% + standardní příplatek 

Dopravné dle ujetých km neplánovaný výjezd (min.400,-Kč) 

 

Neplánovaná oprava příjezd technika do 12hod. od nahlášení: 

Započatá servisní hodina technika 1/ hod/1os…..….700,-Kč + 50% + standardní příplatek 

Dopravné dle ujetých km neplánovaný výjezd (min.400,-Kč) 

 

Neplánovaná oprava příjezd technika do 6hod. od nahlášení: 

Započatá servisní hodina technika 1/ hod/1os…..….700,-Kč + 75% + standardní příplatek 

Dopravné dle ujetých km neplánovaný výjezd (min.400,-Kč) 

 

 


