
SMLOUVA O DÍLO
č. objednatele: 3689

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník")

(dále jen ,,smlouva")

Článek l.
Smluvní strany

Česká republika -
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
Fax:

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Přílucká 213, 760 01 Zlín
70887306
CZ70887306, není plátcem DPH

(dále jen ,,objednatel")

a
Obchodní firma/název
SÍd|o/misto podnikání,
popřípadě místo trvalého
Kontaktní adresa:
IČO:
DIČ:
jejímž jménem jedná:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
Fax:

Daníček s.r.o.

pobytu: Vizovická 423, 760 01 Zlín

26946955
CZ26946955

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 47280
(dále jen ,,zhotovitel")

Článek ll.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve
sjednané kvalitě dílo specifikované v ČI. ll. odst. 2 (dále jen ,,dílo"). Předmětem smlouvy
je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané
dílo sjednanou cenu.

2. Specifikace díla:

Předmětem smlouvy je ,,servis osobních a užitkových automobilů do 3500 kg " ve
specifikaci dle přílohy č. 7 této smlouvy.
Místem plněni je místo zhotovitele Vizovická 423, 760 01 Zlín

3. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 18.3. 2019,
která byla na základě výběrového řízeni v rámci veřejné zakázky malého rozsahu
evidenční číslo: MZ 07/2019, číslo jednací: HSZL-1330/E-2019, zveřejněného v
Národním elektronickém nástroji (nen) pod systémovým číslem
N006/19N00006305, vybrána jako nejvýhodnější.



Článek Ill.

Způsob a termín zhotovení díla, předáni díla

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péči, podle svých
nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a
dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných
pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele
písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady
a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynú objednatele objednateli a/nebo
zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.

2. Termín plněni díla: průběžně dle objednávek, nejpozději do 29. 11. 2019.

3. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí
díla (dále jen ,,protokol") ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma
smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (l) vyhotovení
protokolu.

4. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla
dle volby objednatele kdykoli ve lhůtě 6 měsíců od předání díla. Pokud objednatel
uplatni nárok na odstraněni vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu odstranit
nejpozději do deseti (10) pracovních dnů nebo ve lhůtě stanovené objednatelem,
pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená.

1.
2.

Článek lV.
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

Vlastníkem je od počátku objednatel.
Nebezpečí škody na zhotovené věci nese od počátku zhotovováni do předáni
a převzetí díla zhotovitel.

Článek V.
Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy
objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla celkem ve výši 55823,40 KČ bez DPH
(s|ovy:PadesátpěttisÍcosumsetdvacettřiKč40ha|éřů) jako cenu nejvýše přípustnou, tj.
67546,30 KČ s DPH (s|ovy:ŠedesátsedumtisicpětsetčtyřicetšestKč30ha|éřů) při sazbě
DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu
s platnými právními předpisy.
Rekapitulace celkové ceny díla je uvedena v příloze č. 7, která je nedHnou součástí
této smlouvy.

2. Tato sjednaná cena díla je konečná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a
náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.

3. V průběhu realizace zakázky bude cena díla placena průběžně na základě dňčích
faktur vystavených zhotovitelem po řádném provedeni a předání dílčiho plnění díla a
jeho převzetí objednatelem. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem musí
obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, evidenční číslo smlouvy, vyčis|enÍ
zvlášť' ceny díla bez DPH, zvlášť' DPH a celkovou cenu díla včetně DPH. Součástí
daňového dokladu (faktury) musí být položkový rozpis fakturovaného díla.

4. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopie protokolů.

5. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních
dnů ode dne doručeni faktury objednateli na adresu sídla objednatele. V případě
pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odesláni
faktury. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny
díla z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady
díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstraněni vady díla
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uhradit cenu díla. Okamžikem odstraněni vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti
faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.

6. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její
části.

7. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení
fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto
údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit
nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením
ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet
nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.

Článek VI.
Kontrola prováděni díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. zjisti-li, že zhotovitel provádí dílo
v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je objednatel oprávněn
dožadovat se toho, aby dílo bylo prováděno v souladu s touto smlouvou. Vznikly-li
prováděním díla v rozporu s touto smlouvou vady, má objednatel právo požadovat po
zhotoviteli jejich odstranění a bezvadné plněni. Kontrola průběhu prací na díle bude
vykonávána dle potřeb objednatele. Oprávněnými osobami k prováděni kontrol díla je
kontaktní osoba objednatele, případně další osoby stanovené objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu
zhotoveni díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracováni do
díla nepovede prokazatelně ke zhoršeni kvality zhotovovaného díla.

Článek VIl.
Povinnost mlčenlivosti

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o
informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či
jeho zaměstnancích a spo|upracovnÍcÍch a nesmí je zpřístupnit bez písemného
souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použit v rozporu s účelem této smlouvy,
ledaže se jedná:

a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b. o případ, kdy je zpřistupněni informace vyžadováno zákonem nebo závazným

rozhodnutím oprávněného orgánu.

2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby,
které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy.

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytováni
služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.

4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončeni účinnosti této smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob

oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených
pracovníků.

Článek Vlll.
Smluvní pokuty a odstoupeni od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu zhotoveni a předáni řádně zhotoveného díla podle ČI. Ill.
ze strany zhotovitele, v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla
nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla s DPH za každý i
započatý kalendářní den prodlení.
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2. jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle ČI. VIl., zavazuje se zhotovitel
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- KČ (slovy: pěttisic korun českých) za
každé jednotlivé porušeni povinnosti.

3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané
lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky vC. DPH dle příslušné
faktury za každý, byt' i započatý, den prodlení.

4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode
dne jejího uplatněni.

5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran
na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně
dokončit dílo.

6. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na
odstoupeni od této smlouvy, se považuje zejména:

a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o vice než
sedm (7) kalendářních dnů;

b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle ČI. |||.:

C) porušeni jakékoli povinnosti zhotovitele podle ČI. VIl.;

d) nezapracování připomínek objednatele do díla;

e) postup zhotovitele při zhotoveni díla v rozporu s pokyny objednatele.

7. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenčni řízení, v němž bylo vydáno

rozhodnuti o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;

b) insolvenčni návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele
nepostačuje k úhradě nákladů inso|venčniho řÍzeni;

C) zhotovitel vstoupí do likvidace.
8. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení

s úhradou svých peněžitých závazků vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy po dobu delší než
šedesát (60) kalendářních dni.

9. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní
lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručeni výpovědi. v takovém
případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy
objednatele vážně ohroženy.

10. Účinky každého odstoupeni od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy
se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti
mlčenlivosti.

Článek lX.
Záruka a sankce za její nedodrženi

1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy po dobu 6
měsíců od data předáni.

2. Reklamace vad musí být provedena písemně.

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit jím uznané reklamované vady ve lhůtě 10 dnů od
doručení reklamace objednatele.

4. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 500,- KČ, a to za každý případ a za každý kalendářní den
prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti (14) kalendářních
dnů ode dne jejího uplatněni.

5. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny kontaktními osobami objednatele.
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Článek X.
Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je oprávněn provádět změny ve složeni realizačního týmu, který poskytuje
objednateli služby na základě této smlouvy, pouze s předchozím souhlasem
objednatele. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu na základě
odůvodněného požadavku Objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění
tohoto požadavku u zhotovitele.

2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně
změnu údajů v záhlaví smlouvy.

3. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

4. Zhotovitel je povinen dokumenty souvisejicí s poskytováním služeb dle této smlouvy
uchovávat nejméně po dobu pěti (5) let od konce účetního období, ve kterém došlo
k zaplacení poslední části ceny poskytnutých služeb popř. k poslednímu zdanitelnému
plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolnhni
orgány.

5. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s poskytováním služeb
dle této smlouvy ze strany objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění
kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financi ČR,
územních finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších orgánů
oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole
pověří nebo zmocní.

6. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanoveni § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonu (zákon o finanční
kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

7. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existujicí či hrozIcí střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel
i při vynaloženi veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této
smlouvy.

8. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších
údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Článek XI.
Závěrečná ustanoveni

1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v ČI. l jsou oprávněny k poskytování
součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednáváni
změn nebo rozsahu této smlouvy.

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
registru smluv. Smlouva bude do reÁistru smluv uveřejněna Hasičským záchranným
sborem Zlínského kraje, a to nejdéle do 30 dnů od uzavřeni této smlouvy.

3. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v
platném znění, se smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu uveřejni v registru smluv za
podmínek stanovených uvedeným zákonem. Smluvní strany prohlašuji, že skutečnosti
uvedené v této smlouvě nepovažuji za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504
občanského zákoníku a uděluji svolení k jejich užiti a zveřejněni bez ustanoveni
jakýchkoliv dalších podmínek.

4. Tato smlouva je uzavřena podle § 2586 a násl. občanského zákoníku.

5. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
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6. Smluvní strany se zavazuji, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy
budou řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny
před příslušnými obecnými soudy.

7. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve
vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden (l) obdrží
objednatel a jeden (l) zhotovitel. Objednatel po podpisu této smlouvy vyznačí na
všechny stejnopisy evidenční číslo této smlouvy.

9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že
považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou ji známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodujÍcÍ, na důkaz čehož připojují
smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou niže uvedené přílohy.

Seznam příloh:
příloha č. 7: Technická specifikace servisu osobních vozidel Škoda se zárukou mobility
územní odbor Zlín

Ve Zlíně dne 18. OL, 2019 Ve Zlíně dne 18.3.2019
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Příloha č. 7 smlouvy o dílo č. objednatele 3689 - Technická specifikace
Servis osobních vozidel Škoda se zárukou mobility územní odbor Zlín

Servis Škoda ve 2. roce
7.1 Škoda Yeti (OA) 6Z1 1606, rok výroby 2017

__,VIN: tmbld75l6h6050844, počet ujetých km: 17 500
Cena Cena

Servisní úkon bez DPH
DPH včetne DPH i

Diagnostika motoru ___ " 525 21 , 635,30j
Výměna oleje v motoru _, , , 3157,50 21 l 3820,60:

: Výměna olejového filtru " " "524,60 21, 634,80
lVýměna vzduchového filtru " " ' 21 l

""Výměna pylového fi"ltru
._,,_ _ _ _

545" 21) 659,50,
Výměna palivového filtru . 21:
Vyčištění a_doplnění klimatizace """ 1844,50 21 """""" 2231,80 ,
Výměna b,rzdové kapaliny 21
Kontrola geometrie přední nápravy , '1050 21' 1270 50 ,

T

Kontrola brzdového systému , _ _ _ 525 21 : 635,30}
Kontrola systému Ad Blue _. "'" 105 21j 127,10:
Servis záruky mobility zdarma 21|

. Případně doplnit další úkony dle pokynů výrobce
Celkem 8276,60 : 21 l 10014,90

, Celkem práce normo hodin _ , 690.,

Servis Škoda ve 3. roce
7.2 Škoda Octavia (QA) 5Z9 8773, rok výroby 2016

vin: tmbam7ne9h0122227, počet ujetých km: 23 500
l _"""" " " " l

Cena
Servisní úkon bez DPH l Cena l

DPH ĺ včetně DPH
Diagnostika motoru _ 525 "'""21| 635,30'

:Výměna oleje a olejového fi,ltru " "'" ", _4730 21 l 5723,30
l Výměna vzduchového filtru 21Ĺ
Výměna pylového filtru " , " 696,20 21' 842,40
Výměna palivového filtru Nemá 21
Výměna brzdové kapaliny __ ' 332,70 21 402,60|

, Kontrola klimatizace, doplnění, vyčištěni " " " ' 1844,50 , 21 2231,80
! Kontrola brzdového systému 525' 21Ĺ 635,30

Kontrola geometrie přední nápravy 1050' 21j 1270,50!
Servis záruky mobility , 80 21]" ,_, ___ 96,80,
Případně doplnit další úkony dle pokynů výrobce

Celkem 9783,40 . 21 i 11838
l Celkem_ práce normo hodin

. ,, , ,, _ ., ,, , , 720
7.3 Škoda Octavia (OA) 5Z9 8774, rok výroby 2016

vin:,tmbam7ne3h0123454, počet ujetých km:

Servisní úkon

Diagnostika motoru
'Výměna oleje a olejového filtru
Výměna vzduchového filtru

_Výměna pylového filtru

38 300
Cena " Cena "1

. ::: DPH ,č,,ně DPH l
525' 21 I """"" 635,30,

,
2734' 21j 3308,10'

21Ĺ

, 696,20 21j 842,40



""Výměna paŘvového filtru " l NEMÁ
Výměna brzdové kapaliny . ," " 332,70
Kontrola klimatizace, doplnění, vyčištěni__. 1844,50
Kontrola brzd,ového systému _ ' 525
Kontrola geomeĹrie přední näpravy ., 1050
Servis záruŔy mobility 80

, Případně dopln,it daÍší úkony dle pokynů výrobce i
Celkem __ 7787,40

Celkem,práce normo hodin

" l NEMÁ 21
'"" "'!' 332,70 21 402,60!

" 1844,50 21 2231,80J
525 21 635,30i

1050 21 1270,50
' 80 21 96,80
i"

7787,40 21"' 9422,80
720

7.4 Škoda Octavia (OA) 5Z9 8775, rok výroby 2016
vin: tmbam7ne2h0122134, počet ujetých km: 21 900

l Cena Cena
Servisní úkon ' bez DPH W .

DPH vcetne DPH
Diagnosiika motoru 525 21 635,30

"Výměna oleje a olejového filtru " 2734 21 3308,10

Výměna vzduchového filtru ' 21 '
Výměna pylového filtru 696,20 21 842,40.

"Výměna palivové"ho filtru
._

NEMÁ 21j l
"Výměna brzdové kapaliny "" """"" " 332,20 21; 4021
"Ŕontrola klimatizace, doplnění, vyčištění 1844,50 21j 2231,80!
"Kontrola brzdového systému 525 21 635,30Ĺ
"Kontrola geometrie přední_n,ápravy " 1050 21 1270,50j
"Servis záruky mobility "

,
l 80 21 96,80'

_Připadně,doplnit další úkony dle pokynů výrobce ť
tCelkem .. 7786,90 21 9422,2

7'Čelkem práce normo hodi.n _
_ . __ _ 620

7.5 Škoda Octavia Combi (OA) 5Z9 5080, rok výroby 2016
__ vin: tmbjg7ne5g0275211, počet uietých km: 37 000

Cena l Cena
Servisní úkon bez DPH W

DPH včetne DPH
Diagnostika, motoru " 525' 21 635,30
Inspekční servis bez výměny oleje_ "" 262,50 21 317,60
Servis záruky mobilitj"

_
""" """"80 21 96,80

, Výměna brzdové kapaliny "" "332,70 21 402,60
l" Celkem

__
' 1200,20 21) 1452,30

Celkem práce normo Eodin
_ , __, , 200

7.6 Škoda Yeti (VEA) 5Z9 8780, rok výroby 2016
vin: tmbld75loh6022974, počet ujetých km: 14 300

Cena Cena
Servisní úkon bez l DPH i

DPH : vcetne DPH j
"Diagnostika motoru " "" 525j 21 635,30
,!nspekční servis bez výměny o|eie _ _ _ _ ' 262,50! 21 317,60
Servis záruky mobility _ "" zdarma ' 21
Výměna brzdové kapaliny """ "" "" . 332,70 21 ' 402,60
Výměna oleje v haldex spojce ,.; 1331,90 : 21 ' 1611,60!

, Tažné zařízení pročistit l 105| 21 : 127,10
' Celkem " __. _ " ' '2557,10 l 21I 309Ä,20
CeĹkem ,práce normo hodin 260 i
Servis Skoda ve 4. roce



7.7 Škoda Octavia (QA) 5Z7 5688, rok výroby 2015
vin: tmbaj7ne2go135599, počet ujetých km: 45 500

Cena l i Cena '
Servisní úkon ::: DPH ! ,četně DPH ,

Diagnostika motoru " 525 21 i "" 635,30j
|Výměna oleje v motoru

_ __ __ ' 2925,90
21: 3540,30 l

Výměna olejového filtru ' 524,60, 21, 634,80
Výměna vzduchového filtru l 21

iVýměna pylového filtru . 696,20) 21" 842,40
;Výměna palivového filtru " 21'
' Kontrola klimatizace, doplněni, vyčištění : 1844,50 21j 2231,80
Výměna stíracích lišt _ _ _ "" 774,801 21! 937,50
GeometrieRřední nápravy 1050 21 i 1270,50
Kontrola brzdového systému 525" 21 j 635,30
Servis záruky motji|ity 80' 21"'"""" 96,80i

t · ' ' ' " "—-_""__-_-7

_Připadně doplnit další úkony dle pokynú výrobce
Celkem ' _ 8946. 21' 10824,Ň"

_Celkem práce normo hodin _ _ . 670

Servis Škoda v 8. roce
7.8 Škoda Octavia (OA) 4Z7 3477, rok výroby 2011

vin: tmbct61z2c2062545, počet ujetých km: 152 700
Cena l Cena !

Servisní úkon bez DPH
DPH vcetne DPH

Diagnostika motoru "" " " " " 525:"""""""21 "" 635,30'
lVýměna oleje v motoru 2868 " 21 3470,30
'Výměna olejového filtru 524,60 21 " 634,80
Výměna vzduchového filtru . _ 21i
Výměna pylového filtru ' ""524,90 ""21"f 635,10'
Výměna palivového filtru , , . 21Ĺ
Výměna brzdové kapaliny , 332,70" 21j 402,60,j
Kontrola klimatizace, doplnění, vyčištění _ " 1844,50""" 21: 2231,80
Výměna stíracích lišt " 731,10' '""21' 884,60
Geometrie přední nápravy " """""" 1050 21 "'""" 1"270,50'
Kontrola brzdového systému 525 21 635 Siľ
Servis záruky mobility __ _ _ , _ 560 21Ĺ 677,60
Případně doplnit další úkony dle pokynů výrobce,, _ _ _ _ ,

Celkem 9485,80 21| 11477,90
, Celkem práce normo i)odin

. .
"" " "i 740

_ , CELKOVÁ REKAPITULACE: Cena
. . . Cena bez DPH včetněSemsni úkon DPH

DPH
21

Cena v KČ celkem 55823,40 67546,30


