
Oprava exteriérových výrobků (venkovní žaluzie a rolety, markýzy, pergoly a 
garážová vrata): 

 
- Standardně jezdí na opravu venkovního stínění dva technici.   *) 
- Cena za výjezd techniků vč. započaté první hodiny práce je 1600,- bez dph.   **) 
- Cena za dopravu je 13,- x počet ujetých kilometrů + parkovné. 
- Za každou započatou další hodinu práce se účtuje při práci dvou montérů: 2x500,- bez dph. 
- Cena náhradních dílů dle ceníku. 

 
- Každý zákazník je předem upozorněn, že cizí výrobky neopravujeme. Pokud i přes tuto 

skutečnost zákazník nahlásí, že se jedná o náš výrobek a na místě bude zjištěno, že tomu tak 
není, zákazník uhradí cenu za dopravu, parkovné a režijní poplatek za „výjezd bez opravy“ ve 
výši: 200,- bez dph, plus 21% dph.  Pokud zákazník sdělí hned na začátku, že si není jistý, že je 
původní výrobek montován naší firmou, pak je možné se domluvit na spojení této případné 
opravy s jinou naší zakázkou, pak by poplatek za výjezd účtován být nemusel nebo by byl jen 
částečný. Záleží vždy na konkrétní situaci. 

__________________________________________________________________________________ 
Př. Oprava žaluzie pro zákazníka p.Nováka, která bude trvat 45 min., vzdálenost od prodejny 7 km. 
Použité náhradní díly za 580,- bez dph. 

 
- Výjezd techniků + oprava v rámci započaté první hodiny (45 min): 1.600,-. 
- Cena za dopravu, cesta tam a zpět 14km: 182,- 
- Použité náhradní díly: 580,- 
- Cena bez dph: 2.306,-. 
- Celková cena s 15% dph:  2.652,-. 

__________________________________________________________________________________ 
 

- Pokud je nutné, aby se výrobek demontoval, poslal do výroby a poté znovu namontoval, počítá 
se výjezd vč.započaté první hodiny (1.600,-) jen jednou, na všechny další hodiny se vztahuje 
sazba 500,-/montéra (nejčastěji x 2 montéři). 

 
Cena za opravu exteriérových výrobků je hrazena hotově, pokud není předem domluveno jinak. 
 
Pokud by se oprava prováděla v místě, které není určené k bydlení, pak se ze zákona vztahuje na 
zakázku 21% DPH. 
 
*) Při venkovních opravách jsou potřeba vždy (až na pár výjimek) dva technici. Zákazník při nahlášení 
opravy popíše důsledek nějaké závady, která se na výrobku projevila. Na dálku se však nedá posoudit, 
zda si oprava vyžádá jen nějaký drobný zásah nebo bude potřeba práci dvou techniků, což je nejčastější 
případ. Pokud bychom na zakázku vyslali nejdříve jen jednoho technika, který by na místě zjistil, že to 
sám nezvládne a bude se muset naplánovat další výjezd dvou techniků, přišlo by to ve finále zákazníka 
mnohem dráž, než když rovnou pojedou technici dva.  
 
**) Ojediněle se setkáváme s tím, že sazba za výjezd techniků připadá zákazníkům příliš vysoká. Je třeba 
si uvědomit, že zakázku musí někdo přijmout, zaevidovat, montér se musí na opravu připravit, musí si 
v archivu vyzvednout doklady o původní montáži a seznámit se s konkrétním typem výrobku a 
způsobem montáže. Pak probíhá samotná oprava, ke které následně patří i obsáhlá administrativa, ve 
které technici pokračují na firmě. Stává se, že je samotná oprava vyřešená za 30 min. a zákazník 
požaduje snížit částku na polovinu. Bohužel to možné z výše uvedených důvodů není. Někteří zákazníci 
se domnívají, že částku,  kterou za výjezd a započatou první hodinu fakturujeme, pak celou získá 
montér. Tak to samozřejmě není. 



Oprava výrobků přichází v úvahu, když je výrobek již po záruční lhůtě nebo v případě, kdy  k poškození 
nedojde vinou na straně dodavatele, tzn. nejedná se o oprávněnou reklamaci. V tom případě má každý 
zákazník možnost zadat opravu i u jiné odborné firmy. Na našich prodejnách je možné si pak zakoupit 
náhradní díly a na samotné opravě se dohodnout s jiným dodavatelem. 
 
Ceník platný od 1.1.2019 
 


