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Příloha č. 1. 

CENÍK DOPL ŇKOVÝCH A DOPROVODNÝCH 
OBCHODNÍCH SLUŽEB 

společnosti IDEAL TRADE, spol. s.r.o., se sídlem Machová 243, PSČ 763 01, IČ: 25310852. 

Sekce LED osv ětlení a nábytkové kování 

Platné od 5.10.2015 

 

Ceník služeb posiluje výhody velkoobchodníků, proti zásilkovnám a maloobchodům, objednávajícím 
malé množství zboží po objednávce konkrétního zákazníka. Posiluje výhody zákazníků s dobrou 
platební morálkou, proti těm, kteří své závazky neplní. 

Bonusy a výhody 
� Poštovné a balné u objednávek nad 5.000,- Kč bez DPH je hrazeno prodávajícím. 
� Objednávky na celá velkoobchodní balení realizované smluvními partnery prostřednictvím  

e-shop jsou zvýhodněny dodatkovým bonusem 1% *. 
 
Poštovné a balné 
Poštovné a balné u objednávek nad 5.000,- Kč bez DPH ……..zdarma 
Poštovné a balné u objednávek do 5.000,- Kč bez DPH ……… 95 Kč na balík (114,95 s DPH) 
Dobírkovné ………………………………………………………….  49 Kč (58,80 s DPH) 
Rozbalné * …………………………………………………….. 49 Kč (58,80 s DPH) 
Nadlimitní balné ** ………………………………………….... dohodou 
Nadlimitní poštovné *** ………………………………………….... dohodou 
* Rozbalné v sobě zahrnuje vyšší náklady na správu a prodej neúplných balení a balné a nové obaly pro část zboží. Výrobky, 
kterých se rozbalné týká, mají v e-shop uvedenu hodnotu počtu kusů v balení nebo délku minimálně prodávaného množství. 
** Nadlimitní balné se týká speciálních zakázek, hliníkových profilů v délce nad 2 m, a několika dalších vybraných výrobků. 
*** Nadlimitní poštovné se týká speciálních zakázek, dopravy kurýrem, vlakových zásilek apod.. 

 
Manipula ční storno poplatek za vrácení zakoupeného zboží 
Storno poplatek  do 3 dnů  ………………………………..………. zdarma + náklady na vrácení 
Storno poplatek  od 4 do 30 dnů  ………………………………… 10 % + náklady na vrácení 
Storno poplatek  nad 30 dnů  ………………………………..…… 30 % + náklady na vrácení 
Storno poplatek zvýhodňuje ty, kteří dostojí svým povinnostem a rychle přeberou zboží. Zahrnuje v sobě náklady na kontrolu 
výrobku a jeho možnost znovuuvedení do prodeje. 

 
Poplatky a náklady spojené s vymáháním pohledávek  
Úrok z prodlení ………………………………………..…………... 0,025% denně 
První elektronická upomínka …………………………………….. zdarma 
Druhá poštovní upomínka ………………………………………… 60 Kč  
Ti, kteří neplatí, zdražují naše zboží zákazníkům s dobrou platební morálkou. Toto opatření tedy chrání a zvýhodňuje Vás 
poctivé zákazníky.  
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Služby elektro dílny 
V ceníku uvádíme standardně dodávané služby. Pokud bude Vaše zakázka nebo výroba vyžadovat 
individuální skladbu služeb, připravíme Vám nabídku. Naše dílna je koncipovaná jako nezisková 
podpora prodeje a pokud budete dobře počítat, zjistíte, že naše ceny jsou opravdu nákladové.  
 
Pájený spoj a spojování vodičů …………………………………….15 Kč za spoj (18,00 s DPH) 

Jeden pájený spoj (pásek má minimálně 2 spoje). Garantujeme kvalitu a použití neagresivních a ekologických materiálů, které 
výrobek neznehodnotí. Spoj je provedený zkušenými pracovníky, ověřenou přesně nastavenou teplotou a ověřenou technologií 
s ohledem na blízkost elektronických součástek. 
 

Řezání profilů 90° …………………………………………………… 13 Kč (15,60 s DPH) 
Řezání profilů úhlové mimo 90° …………………………………… 19 Kč (22,80 s DPH) 
Profily řežeme vysokootáčkovou okružní pilou kotoučem s trapézovým zubem, určeným pro řezání hliníku. Pracoviště pro 
řezání hliníku je vybaveno bezpečnostními prvky chránícími zdraví pracovníků. 

 
Kontrola sestavy   …………………………………………………... 59 Kč (70,80 s DPH) 
Sestavu, kterou objednáte, vyrobíme, sestavíme, vyzkoušíme, rozložíme a zabalíme. Vy pak budete mít jistotu snadné a rychlé 
finalizace. (pokud objednáte sestavu, tato služba je provedena a účtována automaticky) 

 
Kompletace svítidla a příprava k instalaci ……………………..... 112,00 Kč / 1m  (135,52 s DPH) 
Příplatek za instalaci s vypínačem do lišty …………...………..... 49,00 Kč / 1m  (58,80 s DPH) 
Krimpování konektorů a koncovek na kabeláž …………………..  5,00 Kč / 1 ks (6,00 s DPH 
Využijte našeho pojištění za újmy způsobené vlastními výrobky. Snižte rizika reklamace a následní škody na minimum. Výroba 
svítidla zahrnuje čištění a odmaštění profilu, vlepením LED pásku, případně instalaci vypínače, kompletace a zapravení difusoru 
a koncovek. 

 
Fixace připájeného kabelu do profilu epoxidem ……………..... 15,00 Kč / 1ks  (18,15 s DPH) 
Speciální služba pro montážní firmy s cílem zajistit vysokou mechanickou odolnost pro rychlejší montáž. 
 

Tenkovrstvé lakování ……………………………………………… 49,00 Kč / 1m  (58,80 s DPH) 
Speciálním a praxí ověřeným sprejem s UV lakem určeným pro LED. Úprava vhodná do koupelny apod. 
 

Silnovrstvé lakování ………………………………………………. 89,00 Kč / 1m  (106,80 s DPH) 
Speciálním a praxí ověřeným ve více vrstvách štětcem nanášeným UV lakem určeným pro LED. Úprava vhodná do exteriéru 
pod markýzy apod. 

 
Silnovrstvé zalévání do profilu ……………………………………. Od 159,00 Kč / 1m  (190,80 s DPH) 
Zalití finalizovaného svítidla praxí ověřenou vícesložkovou směsí. Úprava vhodná do exteriéru pro terasy, fasády, zahradní 
prvky, jezírka. Snese déšť i zaplavení. Bez dalšího jištění není profil vhodný do vody s bazénovou chemií, solí, mořské vody 
apod. Konzultace možností dalšího jištění provedeme v rámci jednotlivých projektů. Konkrétní cena je projektově závislá, u 
svítidla do koupelny bude základní, u svítidla zemního, kde je zapotřebí vyplnit celý profil, bude cena navýšena. 

 
Programování digitálních RGB pásků …………………………… dohodou  
Projektová záležitost.  

 
Konzultace nebo výjezd k vašemu zákazníkovi ………………… dohodou 
V případě, že Vaše požadavky AD-HOC konzultace budou výrazně nad standardy naší podpory, nenecháme Vás v tom, 
pracovník dílny s Vámi projedná navrhovanou cenu a bude se Vám věnovat do vyřešení problému. 
 

Montážní práce a instalace u zákazníka ………………………… dohodou 
Pokud máte požadavek na instalaci u zákazníka, můžeme Vám doporučit některého z našich partnerů. Pokud máte zájem stát 
se našim partnerem pro instalace a montáže, kontaktujte prosím pracovníky naší firmy na e-mail . 

 


