CENIK STORITEV MIELE SERVISA
VELJAVEN OD 01.01.2019

brez DDV

z DDV

Delovne ure:
Gospodinjski stroji:

1 ura

39,75 EUR

48,50 EUR

Prihod:
Gospodinjski stroji:

Pavšal 1

26,64 EUR

32,50 EUR

Pavšal 2

32,38 EUR

39,50 EUR

Pavšal 1 velja v krogu 25 km od sedeža firme oziroma od bivališča serviserja.
Za vse ostale se upošteva Pavšal 2. Za urgentni prihod preko 25 km se zaračuna kilometrina po 1,05
EUR / km = 1,28 EUR z DDV, računano v eno smer.
Začetna količina za Delovne ure je 15 minut, nato se zaračunava po enotah za 6 minut.

Ocena popravila pri stranki:
Gospodinjski stroji:

brez DDV

z DDV

44,26 EUR

54,00 EUR

21,72 EUR

26,50 EUR

V ceno je vključen delovni čas in prihod.

Ocena popravila v servisu:
Sesalnik:

Za popravljene aparate, ki se nahajajo v servisu se zaračunava ležarina v primeru, če stranka
ne prevzame aparata v roku 1 meseca po obvestilu. Ležarina znaša 5 EUR na dan (DDV
vključen).
V kolikor stranka aparata ne popravlja, in ga po 1 mesecu ne prevzame, ga je servis upravičen
dati na strokovno uničenje

Miele d.o.o., Trgovina in servis,
Brnčičeva ulica 41g, 1231 Ljubljana - Črnuče
Tel.: +386 1 292 63 33
E-pošta: servis@miele.si
www.miele.si

Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v
Ljubljani pod št. 1/33166/00. Osnovni kapital: 3.300.000,00
EUR. Matična št.: 1527886, identifikacijska št. za DDV:
SI66438004, davčna št.: 66438004, transakcijski račun: SI56
2900 0005 5036 396.

Družba je vključena v sistem ravnanja z odpadno
embalažo, odpadno električno in elektronsko opremo ter
odpadnimi baterijami in akumulatorji družbe Interseroh.

CENIK STORITEV MIELE SERVISA
VELJAVEN OD 01.01.2019

Delovne ure: Profesionalni stroji 1 ura
MED + LAB stroji
1 ura

brez DDV
47,95 EUR
52,87 EUR

z DDV
58,50 EUR
64,50 EUR

Prihod: Medicina, Laboratorij

Pavšal 1

29,10 EUR

35,50 EUR

Pavšal 2

34,02 EUR

41,50 EUR

Pavšal 1

26,64 EUR

32,50 EUR

Pavšal 2

31,97 EUR

39,00 EUR

Prihod: Professional ostalo

Pavšal 1 velja v krogu 25 km od sedeža firme oziroma od bivališča serviserja.
Za vse ostale se upošteva Pavšal 2. Za urgentni prihod preko 25 km se zaračuna kilometrina po 1,05
EUR / km = 1,28 EUR z DDV, računano v eno smer.
Začetna količina za Delovne ure je 15 minut, nato se zaračunava po enotah za 6 minut.

Ocena popravila:

Majhni profesionalci
do 7,5kg
Ocena popravila: Medicinski stroji
Izdelava predračuna:

brez DDV
63,93 EUR

z DDV
78,00 EUR

81,15 EUR

99,00 EUR

10 % od vrednosti predračuna

V ceno je vključen delovni čas (max 1,5 ure) in prihod.

Redni letni vzdrževalni pregledi profesionalnih in medicinskih aparatov se sklepajo po
pogodbi o vzdrževanju ali pa jih opravimo ter obračunamo po veljavnem ceniku za servisne
storitve.
Za popravljene aparate, ki se nahajajo v servisu se zaračunava ležarina v primeru, če stranka
ne prevzame aparata v roku 1 meseca po obvestilu. Ležarina znaša 5 EUR na dan (DDV
vključen).
V kolikor stranka aparata ne popravlja, in ga po 1 mesecu ne prevzame, ga je servis upravičen
dati na strokovno uničenje.

Miele d.o.o., Trgovina in servis,
Brnčičeva ulica 41g, 1231 Ljubljana - Črnuče
Tel.: +386 1 292 63 33
E-pošta: servis@miele.si
www.miele.si

Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v
Ljubljani pod št. 1/33166/00. Osnovni kapital: 3.300.000,00
EUR. Matična št.: 1527886, identifikacijska št. za DDV:
SI66438004, davčna št.: 66438004, transakcijski račun: SI56
2900 0005 5036 396.

Družba je vključena v sistem ravnanja z odpadno
embalažo, odpadno električno in elektronsko opremo ter
odpadnimi baterijami in akumulatorji družbe Interseroh.

