Příloha č. 4 - Ceník
ZÁKLADNÍ CENÍK K VYUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU FUELOMAT
1. Typy jednotek systému FuelOmat
Vozidlová jednotka FP (FP čip s anténou, klíčenka, offline karta)
Vozidlová jednotka VIU (VIU jednotka, anténa, kabeláž, klíčenka, offline karta)
Klíčenka vozidla (technologie pro tankování bez ochrany čerpání mimo nádrž)
2. Servisní měsíční poplatky za užívání systému FuelOmat
Měsíční paušální poplatek za jednotku FP
Měsíční paušální poplatek za jednotku VIU
Měsíční paušální poplatek za GPS - za knihu jízd
Měsíční poplatek za sledování bonity klienta (v rámci zajištění ve formě pojištění pohledávek dodavatele za zákazníkem)
3. Jednorázové poplatky za užívání služby systému FuelOmat
Jednorázový poplatek za zpracování žádosti o schválení úvěrového limitu

Kč/ks
1 990,5 600,209,Kč/měsíc
100,150,200,175,Kč/ks
425,-

(v rámci zajištění ve formě pojištění pohledávek dodavatele za zákazníkem)

4. Doplňkové zboží a služby systému FuelOmat
On-line přístup do webového rozhraní systému, Elektronický přenos dat, Služba call centra
Faktury zasílané elektronicky
Faktury zasílané poštou
Poštovné a balné (balík do 20 kg po ČR)

Kč/ks
0,0,45,100,-

5. Doplňková technologie k jednotkám FP a VIU
Hliníkové síto proti odsávání paliva z nádrží (vozidla nad 3,5 tuny), včetně instalace
Instalace síta (bez vozidlové jednotky FP, VIU)

Kč/ks
2 550,600,-

6. GPS technologie
GPS jednotka Level
Dallas čtečka, včetně 2 Dallas čipů
Dallas čip
Instalace GPS
Přeinstalace GPS jednotek zákazníka (nutná konzultace s technickým oddělením)

Kč/ks
4 989,449,99,1 600,1 799,-

7. Ceník instalací a deinstalací jednotek (HW)
Montáž pasivní technologie FP
Zpětná montáž pasivní technologie FP (nová anténa, nový FP čip)
Montáž aktivní technologie VIU, včetně nastavení
Deinstalace aktivní technologie VIU
Zpětná montáž deinstalované aktivní technologie VIU (kabeláž, práce, nastavení)

Kč/ks
600,1 150,1 500,1 000,2 300,-

8. Ceník servisních prací (opravy, přenastavení, náhradní díly, deinstalace FP)
Práce servisního technika
Příplatek k instalačním a servisním pracím v mimopracovní době (po-pá 17–08 hod.)
Příplatek za práci technika v sobotu
Příplatek za práci v neděli a ve státní svátek

Kč/hod
650,25%
50%
100%

9. Dopravní náklady

Kč/km
14,-

při instalaci a deinstalaci pasivní technologie FP a aktivní technologie VIU,
při instalaci a deinstalaci sít,
při instalaci a deinstalaci GPS technologie,
při servisních pracích, atd.

10. Náhradní díly
Offline karta
Klíčenka řidiče
Anténa
FP čip
VIU jednotka
VIU protection box
Impulser
Uzamykatelné víčko nádrže
Tento ceník je platný od 1.1. 2017. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
Uvedené ceny jsou rámcové a mohou se lišit u jednotlivých zákazníků v závislosti na konkrétně sjednaných obchodních a dodacích podmínkách.

Kč/ks
50,99,590,1 400,5 010,750,1 490,290,-

