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Ceník servisních služeb Animo Bohemia s.r.o. 
Platný od 1.4.2021 do vydání nového ceníku 

 
 

Revize a preventivní údržba (kromě automatických dveřních systémů, viz bod níže) 

a. Práce technika za každou započatou hodinu             550 Kč  

b. Použitý materiál dle aktuálního ceníku výrobce a obvyklých cen 
 

c. Cestovní náklady (uvedeno v bodě 3) 
 

Servisní havarijní činnost (kromě automatických dveřních systémů, viz bod níže) 

a. Standardní odezva do 5 pracovních dnů - práce technika v pracovní den 8 - 16 hod. za každou 
započatou hodinu 

            550 Kč  

b. Mimo pracovní dobu v pracovní den 16 - 8 hod. práce technika za každou započatou hodinu          1 100 Kč  

c. O víkendu a svátcích - práce technika za každou započatou hodinu          1 500 Kč  

d. Expresní odezva do 24 hodin  - práce technika v pracovní dobu 8 -16 hod. za každou započatou 
hodinu / dveře 

         1 100 Kč  

e. Expresní odezva do 24 hodin  - práce technika mimo pracovní dny nebo mimo pracovní dobu 8 -16 
hod. za každou započatou hodinu / dveře 

         1 800 Kč  

f. Použitý materiál dle aktuálního ceníku výrobce a obvyklých cen 
 

g. Cestovní náklady (uvedeno v následujícím bodě) 
 

Cestovní náklady (kromě automatických dveřních systémů, viz bod níže) 

a. Dopravné po Praze / km – nejméně však 490,- Kč                12 Kč  

b. Dopravné mimo Prahu / km – nejméně však 490,- Kč                  9 Kč  

Doobjednávky čipů 

a. Programování čipů / ks 34 Kč    

Aktualizace dat  

a. V přístupovém systému na místě / dveře + doprava 390 Kč 

b. V přístupovém systému korespondenčně  / dveře + poštovné + počet čipů 640 Kč 

Zaslání náhradních klíčů a čipů 

a. Dopravcem DPD bez programování na místě / zásilku 160 Kč 

Servisní služby automatických dveřních systémů: standardní odezva do 2 pracovních dnů 

a. Servisní hodinová sazba / h             950 Kč  

b. Servisní hodinová sazba – mimo pracovní dobu / h          1 125 Kč  

c. Servisní hodinová sazba – víkendy a svátky / h          1 900 Kč  

d. Paušální poplatek za výjezd k preventivní údržbě automatický dveří / kpl          2 000 Kč  

e. Příplatek za nouzový výjezd / kpl          1 500 Kč  

f. Údržba 1ks posuvných automatických dveří na objekt / ks          2 150 Kč  

g. Údržba 2-3ks posuvných automatických dveří na objekt / ks          2 000 Kč  

h. Údržba 4-5ks posuvných automatických dveří na objekt / ks          1 875 Kč  

i. Údržba 5ks a více posuvných automatických dveří na objekt / ks          1 750 Kč  

j. Údržba 1ks pohonu DTN/DTR automatických dveří na objekt / ks          1 875 Kč  

k. Údržba 2-3ks pohonu DTN/DTR automatických dveří na objekt / ks          1 750 Kč  

l. Údržba 1ks RWA zařízení na objekt / ks             625 Kč  

m. Údržba 2-3ks RWA zařízení na objekt / ks             575 Kč  

n. Údržba 4ks a více RWA zařízení na objekt / ks             500 Kč  

Technická podpora online (telefonicky, email, chat apod.) 

a. Hodinová sazba / h – účtováno za každých započatých 20min 540 Kč 

 

 
Ceny uvedené bez příslušné DPH.  

Jakýkoliv typ servisu vždy žádejte vyplněním formuláře na: www.animobohemia.cz/informace/servis. 

 

http://www.animobohemia.cz/informace/servis

