
Podmínky a Ceník oprav komunikačního vedení a příslušenství společnosti TwigoNet Europe, SE

Oprava poškození pouze ochranných prvků a příslušenství
práce / úkon
Oprava prázdné HDPE mikrotrubičky 14/10, 12/8 2500 Kč / případ V případě poškození více mikrotrubiček +1900 Kč / trubička
Oprava obsazené HDPE mikrotrubičky 14/10, 12/8  (s instalovaným optickým kabelem uvnitř) 4500 Kč / případ V případě poškození více mikrotrubiček +1900 Kč / trubička

3500 Kč / případ V případě poškození více chrániček +1900 Kč / chránička
V případě poškození více chrániček +1900 Kč / chránička
V případě poškození více chrániček +1900 Kč / chránička

3000 Kč / případ 
5500 Kč / případ
1000 Kč / ks
Dle skutečných nákladů 
2500 Kč / případ

20 Kč / m
40 Kč / m
350 Kč / ks
250 Kč / ks
190 Kč / ks
400 Kč / ks
350 Kč / ks
5 Kč / m

Oprava prázdné HDPE chráničky 40/33
Oprava HDPE chráničky 40/33 obsazené kabelem  (s instalovaným optickým kabelem uvnitř) 
Oprava HDPE chráničky 40/33 obsazené mikrotrubičkami 10/8
Tlaková kalibrace HDPE mikrotrubičky, chráničky
Výměna kabelové komory, skruže
Výměna radiofrekvenčního markeru

materiál (ceny jsou uvedeny včetně jeho zajištění, logistiky a přípravy pro montáž)
HDPE mikrotrubička 14/10, 12/8
HDPE chránička 40/33
Spojka mikrotrubičky 14/10, 12/8, 7/3,5 (celá)
Spojka mikrotrubičky 14/10, 12/8 (půlená)
Spojka chráničky 40/33 (celá)
Spojka chráničky 40/33 (půlená)
Radiofrekvenční marker
Výstražná fólie
Zákrytová deska 30 Kč / m

Prověření rozsahu poškození optických kabelů (provádí se vždy při narušení chráničky obsahující optický kabel)
práce / úkon
Měření optických vláken všech kabelů v kynetě zasažené poškozením                                           250 Kč / vlákno

Oprava poškozeného optického kabelu svařováním v zemní spojce (sčítá se s poškozením ochranných prvků a příslušenství) 
práce / úkon
Svařování optických vláken v zemní spojce 350 Kč / svár
Měření optického kabelu po provedení opravy 250 Kč / vlákno

materiál (ceny jsou uvedeny včetně jeho zajištění, logistiky a přípravy pro montáž)
Optická zemní spojka pro až 144 vláken 13 000 Kč
Kabelová komora pro uístění max 3 ks zemní spojky 9 000 Kč

Oprava poškozeného optického kabelu výměnou (sčítá se s poškozením ochranných prvků a příslušenství)
práce / úkon
Demontáž poškozeného optického kabelu v objektech 1500 Kč / strana / případ
Demontáž poškozeného optického kabelu z mikrotrubičky / chráničky
Instalace nového optického kabelu do mikrotrubičky / chráničky
Instalace nového optického kabelu v objektech (vnitřní trasa) V případě poškození více kabelů +1100 Kč / kabel
Zakočení nového optického kabelu v objektu - svařování v rozvaděči / ODF
Měření nového optického kabelu po výměně

3500 Kč / případ
350 Kč / vlákno / strana  
250 Kč / vlákno

materiál (ceny jsou uvedeny včetně jeho zajištění, logistiky a přípravy pro montáž)
Optický kabel - cena za metr Cena dle aktuální nabídky + 3%
Pomocný materiál (stahovací pásky, ochrany svárů, průchodky, spojovací materiál) 1000 Kč / případ

Ostatní náklady
Hodinová sazba servisního technika 650 Kč
Zemní práce, sondy 1000 Kč / m3 zeminy
Obnova povrchu - zeleň 300 Kč / m2
Obnova povrchu - asfalt, beton, dlažba 1500 Kč / m2
Cestovní náklady 30 Kč / km
Inženýrská činnost (ohlášení dotčeným orgánům) 1200 Kč / hodina
Polohopisné zaměření místa poruchy 5 500 Kč
Úprava dokumentace sítě v GIS 1200 Kč / hodina

Náklady na vyhledávání poruchy v případě nenahlášení poškození
Hodinová sazba 1 servisního technika (pracují zpravidla 3 techici) 900 Kč / hodina
Administrativa související s podáním trestního oznámení pro poškození cízí věci 10 000 Kč / případ

Podmínky
1. O způsobu opravy poškozeného vedení rozhoduje společnost TwigoNet Europe, SE.
2. Mohou být účtovány další náklady v tomto ceníku neuvedené.
3. Tento ceník se nevztahuje na přeložky vyvolané stavebníkem.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.

UPOZORŇUJEME, že lokalizace skrytého poškození může trvat i několik dnů. Náklady v případě nenahlášení poruchy se 
mohou vyšplnat na násobky ceny opravy řádné oznámeného poškození.

45 Kč / m
45 Kč / m




