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      Změna cen vyhrazena !

název + popis manipulace jedn. MOC vč.DPH Truhl. II. Truhl. III. Truhl. IV. Truhl. V.

MANIPULACE SE ZBOŽÍM  : 

CNC Obrábění: POUZE vrtání hod. 822,8 650,0 630,0 605,0 580,0

HOMAG pouze drážkování hod. 701,8 550,0 520,0 510,0 500,0

vrtání + rovinné frézování, drážkování hod. 883,3 700,0 660,0 640,0 620,0

vrtání + frézování, vykružování hod. 943,8 730,0 700,0 690,0 680,0

je prováděno pouze na zakázku! Termín vždy po dohodě, podle počtu zákázek.

POUZE vrtání dílec 121,0 90,0 80,0 75,0 70,0

pouze drážkování dílec 60,5 40,0 35,0 35,0 35,0

vrtání + rovinné frézování, drážkování dílec 181,5 150,0 130,0 120,0 110,0

vrtání + frézování, vykružování dílec 217,8 170,0 150,0 140,0 130,0

platí pouze pro dílce LTD a pro tl. 18mm

Příprava : zhotovení nářezových  plánů* ks 96,8 80,0 80,0 80,0 80,0

zhotovení nákresů v 3D* ks 181,5 150,0 150,0 150,0 150,0

vyhotovení cenové nabídky* ks 181,5 150,0 150,0 150,0 150,0

* platí pouze v případě obrábění na CNC, nevztahují se ke klasickým man. pracím.

Přirážky : podlimitní - tj. formátování do 3 ks desek vč.* deska 30,3 25,0 25,0 25,0 25,0

zvýšená náročnost zakázky** set 60,5 50,0 50,0 50,0 50,0

* např. při nadměrných dílech, popř. jiné tloušťky materiálu aj. odlišnosti! 

** Za náročnější manipulace při seřizování stroje a programování zakázky.

EXPRES DO 24 hod.* set 181,5 150,0 150,0 150,0 150,0

 * Upozornění : zakázky na CNC Homag na počkání neprovádíme !

 * Do 24 hod. pouze na předchozí dohodě s přímým pracovníkem obsluhy CNC stroje!

Slevy : Zákázky nad 15 ks desek účtujeme v PC5 tzv. množstevní sleva!

na velkoobjemové zakázky, tj. nad 100ks  - Vám dáme individuální kalkulaci!

Montáže : dílců, komponentů - skříňky, police ks 181,5 150,0 150,0 150,0 150,0

celků - VS popř. KL popř. Soliterů  min. 10% z celkové ceny zakázky bez DPH !

Skladování nad 48 hod. a pouze na 30 dní den 18,2 15,0 15,0 15,0 15,0

vydání zboží na paletě EUR ks 181,5 150,0 150,0 150,0 150,0

( Zálohou na výdej palety se rozumí jakákoli paleta, která bude zákazníkovi vydána se zbožím a nebude vrácena )

Zálohu na zakázku vybíráme ve 100%ní výši ceny materiálu, manipulace je doplácena při převzetí zakázky.

Základní ceny jsou postaveny na zpracování  DTD - LTD tl. 16 - 18 mm, od 4 do 15 kusů desek vč.

Zakladní kritéria pro cenotvorbu a kriteria pro zadávání zakázek vč. Obchodních praktitk.

Pozn.: V manipulačních cenách = naskladnění,nakládka, opracování, balení, uskladnění 48 hodin, likvidace odpadu!

Uskladnění zbytků je max. 30 kalend. dní, po překročení budou veškeré zůstatkové zbytky dány do likvidace.

Zakázka vyskladňovaná po 30 dnech, bude vydána teprve po zaplacení skladného a celkové manipulace.

Kontakt       Most      -  476 127 551,  fax 476 127 553, GSM : 739 20 30 41 e-mail : most@albakmen.cz

                  Odřepsy -  325 653 192,  fax 325 653 171, GSM : 739 20 30 42 e-mail : odrepsy@albakmen.cz

Obchodní ředitel Ing. Tomáš Bek - 731 443 466, e-mail : tomas.bek@albakmen.cz

   web : www.albakmen.cz
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