
AESobchod.cz je jiný než ostatní e-shopy.
 

 

1. Nikdo neprobendí vaši šanci na dobrou cenu.
Stokrát nic umořilo osla. Stokrát nic jinde zaplatíte v ceně zboží. Ale AESobchod na to jde jinak. 

AESobchod nepoužívá žádnou formu placené reklamy.

Používá se free SW. Například Prestashop, KiCAD, Free CAD, Open Office, Gimp, Filezilla, PSPad.............

Ani likvidace odpadu nemusí být starostí. Použité kartóny, zbytky kde čeho, tiskové zmetky, vše jde zdarma využít jako 
výstélku k zabalení vaší objednávky. Jinak by byla likvidace zpoplatněná.

Akce, soutěže, slevy- co se na nich prodělá, platí zákazník v běžné ceně. Ale ne na AESobchodu, kde je cena stabilní a 
stabilně nízká.

Práci, spojenou s vaší objednávkou, odvádí hardware z druhé ruky. Je mnohem levnější a funguje.

Když něco jde automaticky, tak jen do toho! Výpočet ceny zboží, emaily z e-shopu... ...a do budoucna toho bude víc.

Platby kartou a platební brány jsou zpoplatněné. AESobchod nabízí jen nezpoplatněné placení- převod a dobírku.

SSL certifikát Let's Encrypt je stejně bezpečný jako placená řešení. Proto AESobchod jede na Let's Encrypt.

Když už je potřeba zavolat zákazníkovi, tak jedině přes internet, jedině levně a bez paušálu. Na to je tady  Odorik.cz .

Samozřejmostí je účet u Fio Banky. Bez poplatků.

2. Ostatní dlouze přemýšlí o kolik můžou zdražit, aby byl zákazník ještě ochotný vyšší cenu zaplatit. 

Na AESobchodu je tento čas věnovaný přemýšlení nad tím, jak to udělat, aby zisk narůstal i bez zdražování.

3. Zboží je buď skladem a ihned k odeslání, nebo prostě nejde objednat. 

A nejen to. U každého výrobku v detailu hned vidíte, kolik kusů je pro vás maximálně k dispozici.

4. Nemusíte se bát reklamací.

Někdo bere reklamaci jako potenciální ztrátu. AESobchod jako užitečnou informaci jak ztrátě v budoucnu zabránit.

5. Můžete se poradit o svém nákupu.

Nepříliš rozsáhlý sortiment malého e-shopu má výhody. Třeba takovou, že se v něm dá vyznat a poradit zákazníkovi.

6. Všichni zákazníci jsou si rovni- morální čistota.

Každý má morální právo na stejně dobrou cenu bez ohledu na profit e-shopu při zvýhodňování bohatých zákazníků.

Dobrý není obchod, se kterým jsou spokojené obě strany. Dobrý je jedině obchod, co oběma stranám přinese spravedlivý zisk.

Vyplatil se Vám nákup na e-shopu AESobchod? Budete chtít nakoupit znovu? Pak jste tím, pro koho je zdraví a dobrá kondice 
AESobchodu ku prospěchu.  Proto se vám vyplatí také tento unikátní e-shopový projekt podpořit- můžete zkusit předat tenhle
propagační leták někomu, kdo by mohl mít zájem o nabízený sortiment. Nebo přidat odkaz na svůj web, sdílet informaci o e-
shopu na Facebooku, informovat kamarády... Zkrátka dle libosti a fantazie.

adresa: https://aesobchod.cz tel.: 605 425 504 nebo 533 533 743 email: info@aesobchod.cz



Nabídka služeb
 

Osazování plošných spojů

AESobchod.cz nabízí ruční osazování plošných spojů. Větší firmě může tato služba prospět kupříkladu k vykrytí větších objemů zakázek, 
které tak neskončí u konkurence. Drobní podnikatelé (a i bastlíři) si zase mohou nechat osadit různé prototypy, nebo třeba jen ušetřit čas 
nebo námahu. Na osazených deskách analogových obvodů možno provést i základní měření a oživení. 

Osazovat lze jak klasickou Sn63Pb pájkou, tak samozřejmě i bezolovnatou pájkou, SMD i THT součástky. Nejmenší odzkoušená velikost 
pouzdra součástky je prozatím 0603, ale i 0402 by mělo jít zvládnout.

Reference
Na vyžádání dostanete příslušný kontakt (email, telefon).

Osazování
Vybavení k osazování: Pájecí stanice, horkovzdušná páječka (např. k odpájení SMD), klasická transformátorová páječka, mohutná páječka 
24V/50W (výborná pro tlusté kabely a větší součástky, velká tepelná kapacita). K dispozici je též antistatický náramek. Popřípadě co dalšího 
zapůjčíte, tím by byly Vaše desky osazovány. K dispozici je olovnatá pájka průměru 0,5mm a 1,0mm a bezolovnatá průměru 1,0mm a možno 
dokoupit i další typy / průměry.

Na osazených prototypech je možné provést i základní kontrolu a měření.
Vybavení k měření: Stabilizovaný zdroj 0-35V/3A, 2 základní multimetry (napětí, proud, kapacita, odpor), dvoukanálový analogový 
osciloskop 2x120MHz, čítač do 200MHz.

Bezpečnost
Samozřejmostí je diskrétnost (netřeba se bát o duševní majetek).

Podmínka úspěšného a kvalitního provedení práce
Jasný a čitelný osazovací plán, jasné instrukce, a může (ale nemusí) se hodit i schéma zapojení.

Jak to probíhá
Jednoduše se dohodneme na podmínkách a pošlete materiál a podklady k osazení. Proběhne osazení (a případně oživení) a hotová práce 
vám bude zaslána spolu s fakturou k proplacení.  průběhu osazování buďte, prosím, k dispozici na telefonu. Tak jako nemusí být 100% 
kompletní a čitelné Vaše podklady, můžou být i nejasnosti ze strany osazujícího. ;-)

Cena
247,- Kč za hodinu práce, od neplátce DPH, tedy je uvedená cena včetně DPH a se vším všudy. Je možné se dohodnout i na ceně za kus nebo 
za součástku apod. Počet osazených součástek na jednotku času je závislý na tom, co se osazuje. Vždy je preferována pořádná a poctivá 
práce před rychlostí (práce kvapná málo platná). Cena závisí případně na vzájemné dohodě a rozpočtu na každou jednotlivou zakázku- 
jedinou podmínkou je, aby byla spolupráce oboustranně férová a výhodná.

Pokud Vás nabídka oslovila, můžete napsat na email info(zav)aesobchod.cz, nebo volat na telefon 605-425-504.
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