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Majitelé technologií dodávaných 

firmami PAWLICA s.r.o., GT Trend 

s.r.o. a PAWLICA EXPORT a.s. 

 

v Praze dne 2.1.2023 

 

Nabídka komplexní preventivní servisní prohlídky posklizňových linek a skladů 

 

 Vážená paní, vážený pane, 

 

v první řadě mi dovolte poděkovat Vám jménem firmy za spolupráci v roce 2022, 

popřát úspěšný vstup do roku 2023 a ve všeobecně nelehké době především pevné zdraví! 

Rádi bychom Vám touto cestou opět nabídli možnost objednání komplexní 

mimosezónní prohlídky Vaší posklizňové linky a skladu za paušální cenu 4.900, - Kč bez 

DPH (bez dalšího účtování například cestovních nákladů, času techniků a podobně).  

Hlavním důvodem této nabídky je snaha předejít náporu požadavků na opravy na 

poslední chvíli a občas velmi složitým haváriím během sklizňové sezóny.  

Věříme, že důkladná, a především odborná prohlídka a posouzení stavu jednotlivých 

strojů našimi vyškolenými pracovníky a následný servisní úkon, pomůže těmto nepříjemným 

situacím předejít, zefektivnit tak funkci Vašich zařízení a prodloužit jejich životnost. 

 

 V případě Vašeho zájmu o prohlídku Vás prosíme o vyplnění přiloženého 

objednávkového formuláře a o jeho zpětné zaslání na uvedené kontakty nejpozději do 

poloviny února. Prohlídky proběhnou během února a března. 

 Děkujeme Vám za důvěru a přejeme úspěšný rok! 

 

 Za tým PAWLICA s.r.o., GT Trend s.r.o. a PAWLICA EXPORT a.s.  

     

Ing. Petr Pawlica  

  

 

 

 

 

 



              
 

OBJEDNÁVKA PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY LINKY 
  Adresa a DIČ: ………………………………………………………………………. 

Adresa střediska, kde bude prohlídka:…………………………………………………. 

 Kontaktní osoba: ………………………………………………………………………. 

 Mobil: ………………………………………………………………………. 

 E-mail adresa: ………………………………………………………………………. 

 

Objednáváme preventivní prohlídku linky, zejména těchto strojů a zařízení posklizňové 

úpravy a skladování zrnin: 

 

1. Dopravní systémy – elevátory, redlery, obilní pumpy, šnekové dopravníky.  

2. Sušička STELA – celková kontrola s důrazem na mechaniku sušičky, sušička musí 

být vyčištěná. 

3. Čistička – celková kontrola, čistička musí být vyčištěná. 

4. Skladovací sila – skladovací sila, akumulační sila, expediční sila, ventilátory, celková 

 kontrola. 

5. Spádová doprava – potrubí, rozdělovací prvky. 

6. Elektro – kontrola rozvaděče, teplotní čidla, stavoznaky, software.   

 

 Prosím, zakroužkujte službu, o kterou máte zájem. Umožní nám to lépe rozdělit práci 

dle příslušné odbornosti techniků. 

 

Vyplněnou objednávku zašlete, prosím, zpět na e-mailovou adresu: 

servis24@pawlica.cz, nebo martin.fic@pawlica.cz   

 

Případné dotazy a upřesnění, zejména informace o stanovené ceně prohlídky pro daný 

rok: vedoucí servisu Ing. Martin Fic, mobil 724 264 291. 

 

V ceně je započítána prohlídka a doprava technika. Tato preventivní prohlídka ale 

neobsahuje Přípravu sušárny na sezónu, popsanou na jiném místě stránek společnosti Pawlica 

(pod odkazem Servis posklizňových technologií). 

 

Pro úspěch prohlídky je klíčová možnost mluvit s obsluhou o konkrétních projevech 

linky za provozu. 

 

Na základě výsledků prohlídky bude následně vypracována cenová nabídka na 

provedení oprav. 

 

 

 

Datum:      Podpis: 
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