INFORMATIVNÍ KALKULAČKA PRO MONTÁŽE SVC GROUP

‐> Slouží k rychlé komunikaci pro montážní místa se zákazníky, dává orientační časy montáží.
‐> Pro použití kalkulačky musíte mít registraci v našem systému
Jak funguje :
1/ Musíte si v sazebníku montáží nastavit patřičné cenové hladiny
a‐ cena za montáž tažného zařízení ‐ Cena za montáž TZ na vozidlo dle kvalifikace pracovníka.
b‐ cena za montáž elektroinstalaci ‐ Může být rozdílná od ceny montáže TZ, dle kvalifikace pracovníka a
zároveň spočítá cenu třeba pokud se EL. jen mění.
c‐ cena za diagnostiku ‐ cena se zobrazuje jen u těch výrobků které je potřeba diagnosticky kódovat
Nové elektroinstalace které uvádíme na trh od 2015 nepotřebují již kódovat.
obr.1
Sazebník přepočítává ceny dle přednastavených časů montáží uváděných v
detailu TZ a EL. Tyto časy náš technik prověřil a upravil na skutečnost, tedy
bez klamání klienta !!! o délce montáže a to jak u TZ tak u EL. Přesto je
potřeba počítat s možností jiných časů, a to s ohledem na zkušenost
pracovníka v oboru a také na výbavu vozu. Proto je všude poznámka cca.

obr.2
‐ Kalkulačku pro výpočet ceny montáže lze použít pouze při
zadání:
1 KS tažného zařízení a 1 KS elektroinstalace! Vybraná
elektroinstalace je označena/vysvícena žlutou barvou.
Elektroinstalaci vyberete tak, že kliknete na políčko s košíkem
a zapíšete do políčka číslici jedna, dle požadavku na EL.
‐ Světle šedivá kolonka je pro Tažné zařízení
‐ Modro zelená je pro Elektroinstalace
‐ Tmavě šedivá pro Diagnostiku
‐ Zelená pro případný příplatek pokud je potřeba vícepráce
(např. pokud je model jinak vybavený). Nebo pokud chcete
dát korunovou slevu. Zde nejdříve vyplňte částku a pak před ni
umístněte minusové znamínko
Pokud chcete ještě navíc poskytnout procentuální slevu na
spočítanou částku, zadejte kolik procent požadujete do červeného sloupečku.

 Ve žlutém poli se Vám zobrazí konečná cena montáže včetně DPH.
Pokud budete mít dotazy nebo budete chtít něco vysvětlit, kontaktujte nás na l.bekova@svcgroup.cz .
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