BraFil a. s.
Zahradní 360, 252 61 Jeneč u Prahy
CENÍK
platný od 01.01.2016
(ceny jsou uvedeny bez DPH)

NÁJEMNÉ
Kč/m2/měs.
od 249,00
od 349,00
od 189,00
od 139,00

Objekt
CHLADÍRNA
MRAZÍRNA vč. předchladírny
SKLADOVÝ PROSTOR
KANCELÁŘ
VÝŠE UVEDENÉ CENY JSOU SMLUVNÍ.

ZPROSTŘEDKOVATELSKÉ SLUŽBY
Kč/jedn.
dle dodavatele
dle dodavatele
19,50

El. energie (kWh)
Chlazení mrazíren (1 jednotka v přepočtu na kWh)
Chlazení chladíren (1 provozní hodina)
Vodné, stočné
2
v přepočtu na 1 m pronajaté plochy kanceláře
Odpad, úklid společných prostor - paušální poplatek / měsíc

6,00
260,00

Svoz odpadu (směs, plast, papír)

dle dodavatele

Telefonní přípojka - linka / měsíc
Cena hovoru - hovorné dle sazeb poskytovatele
Linka – internet / měsíc - 512Kb/ neomezená
Linka – aktivace internetu
Kamerový systém – poplatek / měsíc
(možné pouze společně se službou „Linka – internet“)
Kamerový systém VPN (venkovní přístup) – aktivace
VPN přístup / měsíc

250,00
490,00 / 1.290,00
490,00
150,00
500,00
40,00

Podrobný telefonní výpis – poplatek / měsíc

100,00

Dálkový ovladač pro otevírání bran / ks
Vstupní čipová karta nebo čip / ks

890,00
90,00

Otop a TUV – kancelář, suchý sklad - záloha / měsíc

750,00

Práce a opravy dle objednávky nájemce / 1 hodina

300,00

Úklid kanceláře
Úklid skladových ploch mycím strojem

dle smluvní dohody
dle smluvní dohody

PRONÁJEM VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKU
Typ vozíku
Plynový vysokozdvižný vozík JUNGHEINRICH TFG 16 s řidičem
Poplatek za přistavení vozíku v mimoprovozní době

Kč/hod.
700,00
300,00

Plynový vysokozdvižný vozík s řidičem:
♣ V provozní době se počítá každá započatá čtvrthodina
♣ Mimo standardní provozní dobu se počítá každá započatá půlhodina s 50% příplatkem

PROVOZNÍ DOBA: PRACOVNÍ DEN 07.00 – 16.00 hod.
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