CENNÍK KLIENTSKÝCH ZMIEN - "DEVÍNSKY DVOR" zo dňa 19.05.2017
Poplatky za konzultácie a proces klientských zmien
prvá a druhá konzultácia v stanovenom termíne min 7 dní vopred v trvaní 30 min
prerokovanie a výber typu podlahy, obkladov, dlažieb a sanity z predloženého štandardu
prerokovanie požadovaných zmien v dohodnutom termíne (tretie a následné stretnutia) v trvaní 30 min
spracovanie grafického návrhu požadovaných zmien - (grafická škyca – typ A) pre jednoduché úpravy
spracovanie grafického návrhu požadovaných zmien - (základná štúdia – typ B) pre stredne náročné úpravy
spracovanie grafického návrhu požadovaných zmien – (štúdia -typ C) akékoľvek povolené zmeny
extra konzultácie s architektom v dohodnutom termíne (za 1hod)
spracovanie kalkulácie extra nákladov na zmeny pre úpravy typu B(platí sa len ak klient zmenu nezrealizuje)
spracovanie kalkulácie extra nákladov na zmeny pre úpravy typu C(platí sa len ak klient zmenu nezrealizuje)
spracovanie objednávky (alebo dodatku k zmluve - podľa rozsahu) po odsúhlasení návrhu zmeny
spracovanie objednávky (zmeny farebnosti, typy podláh, atď ) bez zmeny ceny štandardu

cena v EUR
0,0
0,0
20,0
40,0
100,0
160,0
25,0
30,0
80,0
100,0
0,0

klientské zmeny nad rozsah prác za viac ako 10.000,- EUR zľava z poplatkov za konzultácie a proces vo výške 50%
Poplatky za vykonanie zmeny (projektovanie, spracovanie požiadaviek)
otočenie otváravých dverí - vchodových do bytu
zrušenie interiérových dverí - ostane len otvor (odráta se len 50% z ceny dverí)
otočenie otváravých dverí - interiérových
posunutie dverí v murovanej priečke
dvere v priečke naviac + (cena ďalších dverí)
posunutie umývadla do 1 m na stene
posunutie WC do 0,5 m v navrhovanej miestnosti
posunutie vane do 1 m v rámci navrhovanej kúpeľne
posunutie pračkového ventilu do 1 m na stene
posunutie radiátoru do 1 m na stene murovanej
posunutie radiátoru do 1 m na stene betónovej
zámena vane za sprchový kút + ((-50% ceny vane) + (cena sprch. Kúta) + extra obklad)
zmena typu vane (mimo ponuku štandardu) + ((-50% ceny pôvodnej vane) + (cena novej vane))
zmena materiálu vane (mimo ponuku štandardu) + ((-50% ceny pôvodnej vane) + (cena novej vane))
zmena typu WC (mimo ponuku štandardu) + ((-50% ceny pôvodného WC) + (cena nového WC))
zmena typu umývadla (mimo ponuku štandardu) + ((-50% ceny pôvodného umývadla) + (cena nového umývadla))
zmena priečok - len umiestnenie priečky (prípadne + naviac materiál priečky)
zmena polohy ZTI a ELE prípravy pre kuchynskú linku na stene do 1m
zmena polohy el., tel., TV zásuvky v rámci jednej miestnosti do 1 m na stene
zmena polohy stropného svetla do 1 m na strope
zmena farebnosti a rozmeru dlažby z predloženého výberu štandardu
zmena farebnosti a rozmeru obkladu z predloženého výberu štandardu
zmena laminátovej podlahy z predloženého výberu štandardu
zmena typu umývadla z predloženého výberu štandardu
zmena typu vane z predloženého výberu štandardu
zmena typu WC z predloženého výberu štandardu
zámena dlažby v chodbe, v kuchyni za laminátovú podlahu + ((-50% ceny pôvodnej dlažby) + (cena novej lam. podlahy))

cena v EUR
50,0
0,0
0,0
80,0
60,0
60,0
80,0
90,0
60,0
50,0
70,0
70,0
80,0
30,0
30,0
30,0
60,0
90,0
25,0
25,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0

Vybraté jednotkové ceny za zhotovenie častí konštrukcií
vyhotovenie novej priečky nad rámec projektu za 1m
naviac vývod vody a kanalizácie pre práčku, alebo umývačku
nový elektrický okruh pre práčku/sušičku
svetlo + vypínač v jednej miest. naviac podľa možností bytového rozvádzača
maľba farebným odtieňom (biely základ bez pigmentu) za m2
* cena za vyhotovenie iných neuvedených konštrukcií bude kalkulovaná osobitne

cena v EUR
270,0
190,0
140,0
110,0
4,0

Cenník použitého štandardu pre oceňovanie klientských zmien
cena dverí interiérových (obložkové so zárubňou) v štandarde
cena vchodových bezpečnostných v štandarde
cena vane v štandarde
cena WC so sedátkom v štandarde
cena umývadla v štandarde
cena umývadlovej armatúry v štandarde
cena vaňovej podomietkovej armatúry so sprchou v štandarde
cena 1m2 dlažby v štandarde
cena 1m2 obkladu v štandarde
cena 1m2 laminátovej podlahy v štandarde

cena v EUR
165,0
650,0
148,0
90,0
28,0
55,0
195,0
28,0
22,0
9,0

UPOZORNENIE:
V prípade ak klient bude požadovať zmenu po stanovenom termíne, tak k cene za zmenu sa pripočítajú aj náklady na
odstránenie, likvidáciu už vyhotovených častí dotknutých zmenou. V takomto prípade sa pri zmene žiadnou časťou neodráta
hodnota pôvodného štandardu a 100% sa pripočíta nový štandard.

