
 

 

 

 

Cenník opráv elektrického náradia 

Stav k 01. 07. 2022 

 

 

Náhradné diely 

Ceny podľa platného katalógu náhradných dielov Bosch 
dostupného na www.boschtoolservice.com. 

 

Práce 

Cena pracovnej jednotky (AW):      2,66 EUR (2,20 EUR bez DPH) 

Počet pracovných jednotiek je účtovaný normatívne, podľa prácnosti servisného 
úkonu a typu stroja. 

 

Diagnostika poruchy a predbežná kalkulácia nákladov:   zadarmo 

 

Ekologická likvidácia:       zadarmo 

V prípade zaslania výrobku výlučne za účelom ekologickej likvidácie bude 
účtovaný poplatok za nerealizovanú opravu. 

 

Poplatok za nerealizovanú opravu:     16,00 EUR (13,22 EUR bez DPH) 

Poplatok za nerealizovanú opravu môže byť účtovaný v prípadoch, v ktorých 
nedôjde k akceptácii cenovej ponuky opravy. V poplatku je zahrnuté balné a 
prepravné, demontáž, diagnostika poruchy, spätná montáž a ďalšie náklady 
spojené s nerealizovanou opravou. Poplatok nebude účtovaný, ak je v dobe 
odoslania k oprave riadne preukázaný nárok na reklamáciu výrobku v rámci 
zodpovednosti za vady výrobku a k vytvoreniu cenovej ponuky opravy dôjde v 

dôsledku odmietnutia záručnej opravy. 

 

Servis meracej techniky 

Kontrola presnosti bez nastavenia (rotačný laser)   41,14 EUR (34,00 EUR bez DPH) 

Kontrola presnosti bez nastavenia (bodový laser)   24,20 EUR (20,00 EUR bez DPH) 

Kontrola presnosti bez nastavenia (čiarový laser)   24,20 EUR (20,00 EUR bez DPH) 

Kontrola presnosti bez nastavenia (optický nivelačný prístroj)  24,20 EUR (20,00 EUR bez DPH) 

Kontrola presnosti s nastavením (rotačný laser)    53,24 EUR (44,00 EUR bez DPH) 

Kontrola presnosti s nastavením (bodový laser)    41,14 EUR (34,00 EUR bez DPH) 

Kontrola presnosti s nastavením (čiarový laser)    41,14 EUR (34,00 EUR bez DPH) 

Kontrola presnosti s nastavením (optický nivelačný prístroj)  41,14 EUR (34,00 EUR bez DPH) 
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Doplnkové služby 

Zimné uskladnenie strojov #UložBosch     26,99 EUR (22,31 EUR bez DPH) 

 

Doprava (len v rámci Slovenskej republiky) 

Vyzdvihnutie výrobku zmluvným prepravcom:    zadarmo 

Spätné doručenie opraveného výrobku:     zadarmo 

Poplatok za dobierku:       6,03 EUR (4,98 EUR bez DPH) 
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