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

Cenník ostatných a doplnkových služieb 
 

Spoločnosť  Commander  Services  s.r.o.,  Žitná  23,  831  06,  Bratislava,  IČO:  51183455,  zapísaná 

v Obchodnom  registri  Okresného  súdu Bratislava  I, oddiel:  Sro,  vložka  č: 123562/B  vydáva  tento 

cenník, ktorý určuje a upravuje ceny administratívnych poplatkov a poplatkov ostatných služieb. 

 
 

1.   Popis a cena Servisných poplatkov 
 

Názov poplatku Cena eur bez DPH Splatnosť 

Demontáž HW 40,00 € Jednorazovo/ na základe objednávky1
 

Remontáž HW- polovičná 40,00 € Jednorazovo / na základe objednávky2 

Remontáž HW 57,00 € Jednorazovo / na základe objednávky 

Deaktivácia SIM karty 10,20 € Jednorazovo / na základe objednávky3
 

Znovuaktivovanie zákazníka 28,50 € Jednorazovo / na základe objednávky4
 

Domontáž  prídavného 

zariadenia 

28,50 € Jednorazovo / na základe objednávky 

„Víkendový príplatok“ 36,00 €- paušálny víkendový 

príplatok/1-2 vozidlá/ 

3 vozidlá<+ 15 Eur/ vozidlo 

 

Jednorazovo / na základe objednávky5
 

Neoprávnený výjazd technika 57,00 € Jednorazovo/ za každý neoprávnený 

výjazd6
 

Doprava 0,33 € Jednorazovo/ za každý kilometer 

 
 

2.   Popis a cena  administratívnych poplatkov 
 
 

Názov poplatku Cena eur bez DPH Splatnosť 

Prevod fakturácie na iný subjekt 28,50,- € Jednorazovo  /  na  základe  žiadosti  o 

prevod7
  

  Cenník ostatných a doplnkových služieb platný od 09.02.2023 
  Ceny sú uvádzané bez DPH. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
1 vvýpovedná lehota plynie do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo vozidlo demontované 
2 Znovu zapojenie/ inštalovanie demontovanej GPS  
3 výpovedná lehota plynie do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť o ukončenie služby poskytovateľovi 

doručená 
4 nevyhnutnosť servisného výjazdu k vozidlu užívateľa služby 
5 spoplatnená služba za úkony prevádzkované mimo pracovnej doby alebo počas dní pracovného pokoja 

jednorazový poplatok za servisné a inštalačné práce technika vykonané priamo u užívateľa na mieste poskytovania služby 
6 Poplatok sa účtuje jedine v prípade odstránenia poruchy, za ktorú nezodpovedá poskytovateľ, tak ako je definované vo VOP 

a ostatnej zmluvnej dokumentácií 

k servisnému výjazdu vyžiadaného zákazníkom ako k  neoprávnenej reklamácii bude zákazníkovi pripočítaný 

poplatok za dopravu 
7 fakturačný a systémový prevod služby na nový právny subjekt je fakturovaný a účtovaný pôvodnému 

zákazníkovi, s ktorým má poskytovateľ do účinnosti prevodu platný zmluvný vzťah. 

 

 


