
 

 

 

 

Ceník oprav elektrického nářadí 

Stav k 01. 07. 2022 

 

 

Náhradní díly 

Ceny podle platného katalogu náhradních dílů Bosch 
dostupného na www.boschtoolservice.com. 

 

Práce 

Cena pracovní jednotky (AW):      89,54 Kč (74,00 Kč bez DPH) 

Počet pracovních jednotek je účtován normativně, podle pracnosti servisního 
úkonu a typu stroje. 

 

Diagnostika závady a předběžná kalkulace nákladů:   zdarma 

 

Ekologická likvidace:       zdarma 

V případě zaslání výrobku výlučně za účelem ekologické likvidace bude účtován 
poplatek za ne-realizovanou opravu. 

 

Poplatek za nerealizovanou opravu:     400,00 Kč (330,58 Kč bez DPH) 

Poplatek za nerealizovanou opravu může být účtován v případech, ve kterých 
nedojde k akceptaci cenové nabídky opravy. V poplatku je zahrnuto balné a 
přepravné, demontáž, diagnostika závady, zpětná montáž a další náklady 
spojené s nerealizovanou opravou. Poplatek nebude účtován, pokud je v době 
odeslání k opravě řádně prokázán nárok na reklamaci výrobku v rámci 
odpovědnosti za vady výrobku a k vytvoření cenové nabídky opravy dojde v 

důsledku odmítnutí záruční opravy. 

 

Servis měřící techniky 

Kontrola přesnosti bez nastavení (rotační laser)    1020,00 Kč (842,98 Kč bez DPH) 

Kontrola přesnosti bez nastavení (bodový laser)    820,00 Kč (694,21 Kč bez DPH) 

Kontrola přesnosti bez nastavení (čárový laser)    820,00 Kč (694,21 Kč bez DPH) 

Kontrola přesnosti bez nastavení (optický nivelační přístroj)  820,00 Kč (694,21 Kč bez DPH) 

Kontrola přesnosti s nastavením (rotační laser)    1320,00 Kč (1090,91 Kč bez DPH) 

Kontrola přesnosti s nastavením (bodový laser)    1020,00 Kč (842,98 Kč bez DPH) 

Kontrola přesnosti s nastavením (čárový laser)    1020,00 Kč (842,98 Kč bez DPH) 

Kontrola přesnosti s nastavením (optický nivelační přístroj)  1020,00 Kč (842,98 Kč bez DPH) 
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Další služby 

Zimní uskladnění strojů – #UložBosch     690,00 Kč (570,25 Kč bez DPH) 

 

Doprava (pouze v rámci České republiky) 

Vyzvednutí výrobku k opravě smluvním přepravcem:   zdarma 

Zpětné doručení opraveného výrobku:     zdarma 

Poplatek za dobírku:       139,15 Kč (115,00 Kč bez DPH) 
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