
IMI Pneumatex Servis – Ceník CZ od 1. 2. 2022 
 

  

  
1   Uvedení zařízení do provozu 
3.000,- Kč bez DPH - automat Pleno Pl 
6.000,- Kč bez DPH  - automaty 1-čerpadlové/kompresorové – Transfero, Compresso, Vento 
8.000,- Kč bez DPH - automaty 2-čerpadlové/kompresorové – Transfero, Compresso  
15.000,- Kč bez DPH - automaty nadstandardní řady pro velké výkony – Transfero TI 

V případě uvedení do provozů druhého a dalšího automatu (max. 3 automaty v jednom dni) ve stejném objektu a ve stejném dni, 
bude zhotovitel účtovat objednateli jednorázový poplatek za každý následný automat ve výši: 

2.000,- Kč bez DPH - automat Pleno Pl 
4.000,- Kč bez DPH  - automaty 1-čerpadlové/kompresorové  – Transfero, Compresso, Vento 
6.000,- Kč bez DPH - automaty 2-čerpadlové/kompresorové – Transfero, Compresso 
10.000,- Kč bez DPH - automaty nadstandardní řady pro velké výkony – Transfero TI 
 
U zařízení instalovaných dále než 50 km od centra hlavního města Prahy bude účtována doprava navíc tarifem 12 Kč bez DPH  / 
za km. 

Ve výše uvedených cenách je uvažována jedna návštěva, kdy bude provedeno:  
 kontrola připojení zařízení 
 nastavení prvotních tlaků expanzních nádob (pokud je možnost) 
 uvedení zařízení do provozu 
 připojení a odzkoušení poruchových a alarmových stavů na ŘS (pokud je požadováno) 
 připojení zařízení na internet a zprovoznění dálkového ovládání (pokud je požadováno) 
 zaškolení obsluhy (max. 1,5 hod) 

Pokud nebylo umožněno, ze strany zákazníka, provést či dokončit výše uvedené úkony a tím vznikla nutnost opětovné návštěvy, 
budou tyto náklady účtovány zákazníkovi v nákladových cenách zhotovitele viz. kapitola 5. 
 
2   Roční preventivní kontrola 
1.500,- Kč bez DPH  - automat Pleno Pl 
2.500,- Kč bez DPH - Compresso, Vento 
3.500,- Kč bez DPH  - automaty Transfero  1-čerpadlové 
4.500,- Kč bez DPH  - automaty Transfero  2-čerpadlové 
8.000,- Kč bez DPH  - automaty nadstandardní řady pro velké topné výkony – Transfero TI 

U zařízení instalovaných dále než 50 km od centra hlavního města Prahy bude účtována doprava navíc tarifem 12 Kč bez DPH  / 
za km. 

Při roční preventivní prohlídce bude proveden základní servis zařízení a kontroly, zkoušky jednotlivých komponentů pro zajištění 
bezvadného provozu zařízení. Seznam rozsahu provedeného servisu a kontrol bude předán v rámci protokolu „Protokol o servisní 
prohlídce“. 
 
3   Prodloužená záruka 
Záruční doba na veškeré výrobky IMI PNEUMATEX je 2 roky ode dne dodání.  Záruční doba na butylové vaky v expanzních nádobách 
je 5 let, v případě celosvařovaných nádob se záruka vztahuje na celou nádobu. U nádob s vyměnitelným vakem je záruka na nádobu 
2 roky od data dodání. 

U zařízení IMI PNEUMATEX s řídící jednotkou BrainCube Connect typ Transfero, Compresso, Vento a Pleno začíná záruční doba 
běžet od data uvedení do provozu autorizovaným servisem. Zprovoznění však musí proběhnout maximálně do 3 měsíců ode dne 
dodání zařízení, jinak se záruka bude počítat právě od data dodání. Podmínkou záruky po dobu 2 let je provádění ročních 
preventivních kontrol na zařízení viz. kapitola 2. 

Standardní záruku 2 roky lze u těchto zařízení prodloužit na maximálně 5 let od data zprovoznění zařízení při splnění následujících 
podmínek: 
 uživatel si objedná roční placenou preventivní kontrolu zařízení viz. kapitola 2  
 uživatel zaplatí příplatek za prodloužení záruky viz. kapitola 3.1. 

V případě závady v rámci prodloužené záruky se bude postupovat stejně jako při klasické záruční opravě. 

3.1 Příplatek za prodloužení záruky na 5 let 

6.000,- Kč bez DPH - automat Pleno PI 
14.000,- Kč bez DPH  - automaty 1-čerpadlové/kompresorové – Transfero, Compresso, Vento 
18.000,- Kč bez DPH - automaty 2-čerpadlové/kompresorové – Transfero, Compresso  
 
4   Záruční a pozáruční servis 
Nástup na záruční a pozáruční servis je v pracovní dny dle dohody, nejpozději však do 48 hod., mimo pracovní dny 
na základě dohody. Při požadavku na servis 24/7 je nutné uzavřít individuální servisní smlouvu. 

5   Ostatní práce 
Servisní práce 650,- Kč bez DPH / za každou započatou hodinu. Doprava 12 Kč bez DPH / za 1 km. 
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