CENÍK DOPLŇKOVÝCH PRACÍ
společnosti O2 Czech Republic a.s., IČO 601 93 336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha
4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 2322 (dále jen
„ceník“);
Platný od 1. 11. 2021
ÚVOD
Tento ceník a služby jsou určeny výlučně pro podnikatele a právnické osoby.
UPLATNĚNÍ SAZBY DPH
Ceny v tomto ceníku uvádíme v Kč bez DPH s tím, že k takto uvedené ceně se následně připočítá
zákonná sazba daně z přidané hodnoty
Ceny montáží a demontáží jednotek ke službě O2 Car Control
Položka




Cena bez DPH

Montáž jednotky

950,41 Kč

Demontáž jednotky

450,00 Kč

Mobilní jednotka je napájena z cigaretového zapalovače, proto nevyžaduje montáž.
Montáž jednotky zahrnuje: montáž jednotky, připojení přepínače jízd Služební / Soukromá (na
základě požadavku zákazníka), připojení RFID čtečky, připojení jednotky na trvalé napájení. V
případě jednotky, která je připojitelná na CAN/FMS sběrnici a jde-li o vozidlo, k jehož sběrnici lze
jednotku připojit, je připojení automaticky provedeno při montáži.

Ceny montáží příslušenství k jednotkám a ceny doplňkových prací
Položka

Cena bez DPH

Montáž čtečky RFID, k již namontované jednotce / 1 hod. práce

750 Kč

Montáž přepínače s/s k již namontované jednotce / 1 hod. práce

750 Kč

Příplatek za montáž jednotky k tachografu pro vzdálené vyčítání dat a
predikce/D8

950 Kč

Příplatek za montáž jednotky do vozidla s pokovenými skly

750 Kč

Ostatní montážní práce (cena za technika a hodinu práce)

750 Kč

Výjezd k zákazníkovi na montáž/servis (cena za 1 km)
Výjezd k zákazníkovi na montáž (5 a více vozidel v jednom dni a jednom
místě v ČR) *
Planý výjezd (cena za 1 hod. práce technika)
Planý výjezd (cena za 1 km)

10 Kč
0 Kč
450 Kč
10 Kč

Individuální úpravy aplikace O2 Car Control nebo zásahy do účtu klienta na
vyžádání (cena za 1 hod. práce specialisty)

1 200 Kč

Školení na používání a nastavení portálu O2 Car Control (cena za 1 hod.
práce specialisty) **

1 000 Kč

Preventivní kontrola Zabezpečovací jednotky (1x za 3 roky)
Dohledávání vozidla (cena za 1 km pátracího vozu) ***

800 Kč
15 Kč

Dohledání vozidla – pátrací činnost (cena za 1hod. práce jedné skupiny)
***

1200 Kč

Dozor nad vozidlem (cena za 1 den) ***

3000 Kč

Veškeré práce, které nejsou v rámci montáže jednotky si, hradí zákazník přímo na montážním místě
dle Ceníku doplňkových prací platného a účinného ke dni poskytnutí této práce.
* vztahuje se pouze na instalační místa (https://carcontrol.o2.cz/web/instalacni-mista), která poskytují
službu Servis na výjezdu. A to v případech standardních montáží jednotek bez dalšího příslušenství
(vyjma čtečky RFID a /nebo přepínače S/S) do osobních a užitkových vozidel. Při montážích do
nákladních vozidel nebo strojů je nutné konzultovat postup montáže s obchodníkem O2.
** neplatí se v případě, že zákazník od poskytovatele služby O2 Car Control zakoupí více jak 10
jednotek, prostřednictvím kterých je služba O2 Car Control zákazníkovi poskytována.
*** ceny se vztahují k dohledání vozidla na základě placeného poplachu nebo k doobjednanému
dohledání zákazníkem (např. mimo území ČR). Více v Obchodních podmínkách služby O2 Car
Control.
Poznámka:
o Podmínkou pro zřízení služby O2 Car Control je montáž jednotky v autorizovaném instalačním
místě dostupný na www.carcontrol.cz.
o Zapojení vstupů/výstupů jednotek je součástí speciálního zákaznického řešení, které je na
objednávku – není součástí standardní montáže jednotky autorizovaným servisním střediskem.
o V případě vybavení vozidla bateriovým odpojovačem je nutné použít záložní baterii nebo připojit
jednotku na obvod ve vozidle, který není bateriovým odpojovačem odpojován.

