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Cenová nabídka
Cenová nabídka je počítána na základě dodaných a sdělených informací, elektronických dat (výkres, model atd.),
výkresové dokumentace a požadovaný počet kusů.
Je počítáno (pokud není uvedeno jinak) s běžnými „standart“ nástroji, upínači a technologií.
Pro opakovanou dávku, po provedení prvotní výroby nebo vzorkování a na základě poznatků z výroby se může
udělat revize cen tzn. upravení optimální technologie a zvýšení produktivity za použití speciálních nástrojů atd.
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Cena výroba:
Cena v CZK za Ks bez DPH.
Cena výroby se může měnit dle zvolené technologie a strojového parku. Pokud bude díl vyráběn jinou
technologií nebo na jiném stroji s rozdílnou hodinovou sazbou, než byla původně počítána cenová nabídka
(většinou z důvodu plnosti kapacity), bude o tom zákazník informován předem.
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Cena materiál:
Cena v CZK za Ks bez DPH.
Vzhledem k pohybu cen na trhu, se může tato položka měnit dle aktuální ceny v den objednání.
Cena materiálu může dále obsahovat fixní náklady od dodavatele, tj. balné, dopravu, paletu, přípravu polotovaru,
případné TÚ atd.
Cenu materiálu ovlivňují i případné přídavky na obrábění nebo řezací plán, tj. technologický odpad. Pokud tento
technologický odpad přesahuje při řezacím plánu délku větší než 200 mm je tento technologický odpad na
požádaní dodán zákazníkovi spolu s dodávkou vyrobených součástí.
Cenu materiálu ovlivňuje i limit minimálního množství k objednání od dodavatelů materiálu.
Pokud je v cenové nabídce uveden symbol (?), tak je cena materiálu ovlivněna faktorem, že fixní náklady (tj.
doprava, balné, manipulační poplatky…) dodavatele převyšují cenu samotného materiálu k obrobení. Tuto cenu
je nutné v případě objednávky předem konzultovat.
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Termín dodání:
Dle dohody (zpravidla14 dní od objednání nebo dle aktuálních kapacit jednotlivých strojů a technologií).
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Vyzvednutí a doručení:
Pokud není dohodnuto jinak, je zakázka vždy připravena k vyzvednutí v předem dohodnutém čase na adrese:
Větrná 1604, Uherský Brod 688 01.
Na přání zákazníka je možno zakázku expedovat balíkovou nebo přepravní službou dle jejich aktuálního ceníku,
minimální poplatek 350 Kč.
Na přání zákazníka lze také využít naší vlastní autodopravy viz. https://www.pb-com.cz/autodoprava.html
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Velikost výrobních dávek:
Vzorkování, kusová výroba (série 1-50 ks)
Malosériová výroba (série 51 – 1000 ks)
Středně sériová (série 1001 – 10 000 ks)
Velkosériová (série nad 10 001)
Platební podmínky:
První objednávka nového zákazníka – platba předem případně dobírka
Standartně splatnost 14 dní nebo dle dohody.
Platnost nabídky 12 měsíců (pokud není uvedeno jinak)

Tyto informace se můžou postupně aktualizovat a platí vždy poslední vydaná verze.
Bližší informace:
internet: www.pb-com.cz
e-mail: info@pb-com.cz
mobil: +420 603331858
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