BRENEN POLSKA

Cennik Usług BRENEN Polska ” VISTO” 98-290 Warta ul. Kaliska 45
Stawka godzinowa BRENEN POLSKA „VISTO”
obowiązuje od dn. 01.01.2015r.

Produkt

Roboty

Stawka bazowa za godz. pracy pracownika zakładu 08:00-18.00 PLN
( Minimum 2h, każdy rozpoczęty dzień, każda rozpoczęta godzina)
Stawka za przygotowanie wstępne, analiza post factum

280.00 PLN (NETTO) + VAT

Stawka za godzinę pracy w godz. 8.00-18.00 (stawki bazowej)

100%

Nadgodziny: Noc, dni robocze (18.00-08.00)

150%

Nadgodziny: Dni wolne od pracy, soboty

200%

Czas realizacji usług planowanych – klient zgłasza 3 dni przed usługą

3 dni

Usługi u klienta z umową

50%

Normalny czas pracy / dobę

8h

Maksymalny czas pracy na dobę; w tym dojazd
Minimalny czas pracy
Czas dojazdu za godzinę pracownika

13h
2 rbg*
185 PLN

Czas oczekiwania (brak decyzji, pozwoleń, utrudnienia, oczekiwania…- z winy klienta)

100% stawki bazowej

Nocleg – ryczałt

250 PLN

Rezygnacja z zamówienia/usług

200% stawki bazowej

Płatność na podstawie protokołu wykonanej usługi i faktury VAT

30 dni od daty wystawienia faktury
lub 100% przedpłaty

Naprawy / instalacje / serwisy / awarie / zdarzenia losowe na terenie zakładu pracy
– z winy klienta / gościa / osób trzecich / innych nie zatrudnionych w BRENEN Polska

100% stawki bazowej

Naprawy / montaże w warsztacie BRENEN Polska

za zgodą Zarządu BRENEN Polska
-stawka z odp. przedziału cenowego

100%

Uwagi:
-czas pracy liczony jest od momentu stawienia się pracownika; na obiekcie / przy zdarzeniu… - do chwili zakończenia prac
-zastrzegamy sobie prawo zmian cen
-zastrzegamy możliwość wystąpienia zmian / pomyłek
-podane ceny są cenami NETTO – do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%
-w pozostałych wypadkach nie ujętych w „Cenniku Usług“ obowiązują stosowne przepisy „Kodeksu handlowego“ i „Kodeksu cywilnego“.
Ewentualne spory prawne rozstrzygane będą przez sąd właściwy rzeczowo dla siedziby firmy BRENEN Polska
-*)- rbg -roboczogodzina
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