
Commander Services s.r.o., Žitná 23, 831 06, Bratislava, ICO: 51183455 
 
 

Ceník ostatních a doplňkových služeb 
 
 
 

Společnost Commander Services s.r.o., Žitná 23, 831 06, Bratislava, ICO: 51183455, zapsaná 
 

v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č: 123562 / B vydává tento 

ceník,, který určuje a upravuje ceny administrativních poplatků a poplatků ostatních služeb. 

 
 

1.   Popis a cena servisních poplatků 
 

Název poplatku Cena v kč bez DPH Splatnost 

Demontáž HW 875,00 Kč Jednorázově/na základě objednávky¹ 

Remontáž HW - poloviční    875,00 Kč Jednorázově/na základě objednávky 

Remontáž HW 1 454,00 Kč Jednorázově/na základě objednávky 

Deaktivace SIM karty 260,00 Kč Jednorázově/na základě objednávky² 

Znovuaktivování zákazníka 727,00 Kč Jednorázově/na základě objednávky³ 

Domontáž přídavného zařízení 727,00 Kč Jednorázově/na každý objekt monitoringu 

Víkendový příplatek 900,00 Kč paušálny 
víkendový příplatek / 
1-2 vozidla <+ 375,00 
Kč / vozidlo 

Jednorázově/na základě objednávky⁴ 

Neoprávněný výjezd technika 1 454,00 Kč Jednorázově/za každý neoprávněný výjezd⁵ 

Doprava 9,00 Kč Jednorázově/za každý kilometr⁶ 
 
 

2.   Popis a cena administrativních poplatků 
 

Název poplatku Cena v kč bez DPH Splatnost 

Převod fakturace na jiný subjekt 727,00 Kč Jednorázově/na základě žádosti o převod⁷ 
 
 
 
 
 

 
¹ výpovědní lhůta plyne do konce kalendářního měsíce, ve kterém bylo vozidlo demontované 

 

² výpovědní lhůta plyne do konce kalendářního měsíce, ve kterém byla žádost o ukončení služby poskytovateli doručena 
 

³ nezbytnost servisního výjezdu k vozidlu uživatele služby 
 

⁴ zpoplatněná služba za úkony provozovány mimo pracovní dobu nebo během dnů pracovního klidu 
 

⁵ jednorázový poplatek za servisní a instalační práce technika provedené přímo u uživatele na místě poskytování služby. 
Poplatek se účtuje jedině v případě odstranění poruchy, za kterou neodpovídá poskytovatel, tak jak je definováno ve VOP a 
ostatní smluvní dokumentací 

 

⁶ k servisnímu výjezdu vyžádaného zákazníkům jako k neoprávněné reklamaci bude zákazníkovi přičten poplatek za dopravu 
 

⁷ fakturační a systémový převod služby na nový právní subjekt je fakturován a účtován původnímuzákazníkovi, se kterým 
má poskytovatel do účinnosti převodu platný smluvní vztah. 

 
 

Ceník ostatních a doplňkových služeb platný od 01.09.2021 


