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AGROPODNIK SLAMOZ, s.r.o.
Hlavná 480
076 64 Zemplínska Teplica

V Rožňave, 20.11.2017

VEC
Oznámenie o zmene cien v zmysle čl.6 bodu 3 servisnej zmluvy č. SZ2010/238/099 zo dňa 1.1.2011 v znení dodatkov

Týmto Vám oznamujeme zmenu či. 4 Zmluvné podmienky, oddiel II. Servisné služby, ktorou sa
ruší doterajšie znenie a nahrádza sa novým znením nasledovne:

Dodávateľ poskytne odberateľovi servisné služby v týchto cenách:
- pravidelné servisné údržby poľnohospodárskych strojov, ostatné predsezónne opravy a všetky opravy vykonané
priamo na našich servisných strediskách len s požadovaným nástupom na opravu do 30 dní od nahlásenia,
(pre pravidelné údržby do 7 dní) = 21,80 EUR/hod, (uvedená sadzba musí byť vopred dohodnutá písomne pred
začatím opravy),
- servisné zásahy na všetky samochodné stroje, ďalej diagnostika, opravy a kalibrácie elektronických
a hydraulických sústav na ostatných strojoch = 35,80 EUR/hod.,
- ostatné servisné zásahy = 29,80 EUR/hod.,
- kilometrovné pri servisnom zásahu 0,75 EUR/km, pričom maximálna možná fakturácia je za 100 km
(t.j. 75 EUR na jeden výjazd). Kilometre sa fakturujú od strediska odkiaľ servisný technik vychádza na servisný
zásah. Za presun servisných technikov z našich stredísk k Vám, naša spoločnosť nefakturuje stratu času, resp.
náhradu mzdy našich servisných technikov počas presunu.
- počas víkendov a sviatkov sa ceny servisných služieb a kilometrovného navyšujú o 15% z pôvodnej ceny.

Upozornenie:
V prípade, že s horeuvedenou zmenou nesúhlasíte podľa či. 6 Záverečné ustanovenia, bod 3. ste povinný svoj
nesúhlas písomne oznámiť do 16.12.2017. Doručením písomného nesúhlasu dôjde k vypovedaniu našej
doterajšej servisnej zmluvy ku dňu 31.12.2017.

Odôvodnenie:
Naše stabilné ceny servisných služieb a zásahov sme už dlho nemenili. Neustále však zvyšujeme kvalifikáciu našich
servisných technikov, prostredníctvom odborných školení a zabezpečenia profesionálneho vybavenia, aby sme naďalej
dokázali poskytovať rýchly, efektívny a odborný servis. Zároveň sa usilujeme o zlepšenie dostupnosti nášho servisu
zvyšovaním počtu kvalifikovaných servisných technikov, čo pri dnešnej vysokej konkurencii na trhu práce nie je
jednoduché. Vznik nových investícií na Slovensku, najmä v automobilovom priemysle, ale aj snaha našich priamych
konkurentov preplatiť našich hotových servisných technikov musíme riešiť nárastom našich nákladov a naša strata sa
v rámci poskytovania servisných služieb stále prehlbuje. V priemere na jedného servisného technika, aj
po zoptimalizovaní všetkých procesov, vieme denne fakturovať len 2 až 3 hodiny našim zákazníkom v dohodnutých
sadzbách. Je to na prvý pohľad neuveriteľné číslo, ale keď sa zamyslíme nad sezónnosťou, potrebou pripraviť servisný
zásah, potrebný počet servisných technikov, aby sme splnili náš záväzok nastúpiť na servis do 24 h, čas potrebný
na presun servisných technikov k Vám, rôzne školenia a iné povinnosti, pochopíte, že je to tak.
Podotýkame, že pri splnení zmluvných podmienok môžete na všetky kategórie cenových sadzieb získať dodatočné
zľavy vo forme dobropisov vo výške 10-17% !!!
Veríme, že i napriek cenovým opatreniam, ktoré boli nevyhnutné pre udržanie úrovne našich služieb, naša spolupráca
bude naďalej trvať k obojstrannej spokojnosti. Naše ceny aj po tejto úprave ostanú hlboko pod cenami servisných
zásahov porovnateľných odvetví ako je napr. automobilový, strojársky servis alebo servis informačných technológií.
Chceme pre Vás ostať garantom spoľahlivosti a kvality!

S pozdravom ostáva

Ing. Róbert Németh
konateľ spoločnosti


