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Záväzná objednávka pre dielenské zariadenie s prípadnou inštaláciou – neregistrovaný zákazník 
 
 ….................................. 
 Dátum a miesto 
Vážený zákazník, 
 
ďakujeme za prejavený záujem o dielenské zariadenie ponúkané našou spoločnosťou. Týmto dokumentom Vás chceme 
požiadať o potvrdenie podmienok kúpy a prípadnej inštalácie Vami objednaného dielenského zariadenia: 
 
 
.....................................................  ..................................................................          ................ 
                    Index              Názov produktu                   Počet kusov 
  
pri dohodnutej cene  .......................... Eur bez DPH, ktorá zahŕňa cenu dielenského zariadenia a jeho dopravu na miesto 
inštalácie. Cena dielenského zariadenia je splatná nasledovne: 
 
................................................................................................................................................................................................. 
  
Presná adresa pre dodanie – vykládku vyššie uvedeného dielenského zariadenia: 
 
 ............................................................................................................................................................................................... 
 
INŠTALÁCIA ZARIADENIA 
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. okrem predaja dielenského zariadenia poskytuje aj službu jeho inštalácie (vrátane 
revíznej správy). Pre vylúčenie pochybností na predaj zariadenia nie je nevyhnutne viazaná služba jeho inštalácie.  
 
Cena inštalácie predstavuje: .................... Eur bez DPH. V uvedenej cene nie sú zahrnuté dopravné náklady servisných 
pracovníkov na miesto inštalácie, spotrebný materiál potrebný k uvedeniu dielenského zariadenia do prevádzky či 
revízna správa. Ak nebude dohodnuté inak, tak tieto náklady budú zákazníkovi účtované podľa cenníka našej 
spoločnosti, s ktorým bol spotrebiteľ vopred oboznámený. 
 
Zákazník, vedomý si vyššie uvedeného a cenových podmienok inštalácie zariadenia, si touto objednávkou u Inter Cars 
Slovenská republika s.r.o. službu inštalácie zariadenia:  objednáva / neobjednáva.1 
 
Ak bola touto objednávkou dohodnutá inštalácia dielenského zariadenia, platí nasledovné: 
 

• Súčasťou dodávky nie je prívod potrebných rozvodov (elektrických, vzduchových) na miesto inštalácie, ani vyloženie 
a uskladnenie dielenského zariadenia. Vymenované si zákazník zabezpečí na vlastné náklady. Akékoľvek bežné 
nastavenia, zoradenia produktu, dopĺňanie prevádzkových kvapalín, synchronizácia alebo kalibrácia nie sú súčasťou 
služieb vykonávaných v rámci záruky a sú realizované na náklady zákazníka. 

• Zákazník si je vedomý rozmerov miesta potrebných pre inštaláciu uvedeného dielenského zariadenia, ktoré je 
nevyhnutné dodržať. 

• Zákazník svojim podpisom na tomto dokumente potvrdzuje, že miesto, priestory a podmienky na prevádzku 
dielenského zariadenia sú v súlade so všetkými technickými normami a požiadavkami na inštaláciu a prevádzku 
daného dielenského zariadenia podľa technických podkladov a informácií, ktoré boli zákazníkovi poskytnuté pred 
inštaláciou (týmto sa má na mysli predovšetkým požiadavka na pevný a hrubý betón podlahy alebo  základových 
pätiek podľa príslušnej normy a hrúbky k danému dielenskému zariadeniu a taktiež zodpovedajúce hodnoty vlhkosti 
a štandardné bezpečnostné normy). 

 

 
1 Nehodiace sa preškrtnúť. 
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Ak vyššie uvedené požiadavky nebudú splnené a náš technik vykoná výjazd na miesto inštalácie dielenského zariadenia, 
budú zákazníkovi účtované všetky náklady na výjazd a čas strávený na ceste v hodnote 0,40 € bez DPH za 1/km 
a paušálna pokuta v sume 80 € bez DPH. Zákazník svojim podpisom potvrdzuje splnenie vyššie uvedených požiadaviek 
a zaväzuje sa v prípade nesplnenia požiadaviek k plnej úhrade takto vyčíslených nákladov. 
 
Spoločnosť Inter Cars Slovenská republika s.r.o. zabezpečí odbornú inštaláciu s vystavením revíznej správy objednaného 
dielenského zariadenia na základe Vašej požiadavky (tejto objednávky). Ak inštalácia dielenského zariadenia inou 
osobou bude vykonaná neodborne, chybne, tak prípadné vady dielenského zariadenia vzniknuté v dôsledku vadnej 
inštalácie nemožno uplatniť voči Inter Cars Slovenská republika s.r.o. ako predávajúcemu dielenského zariadenia. 
 
Nároky zo záručnej zodpovednosti predávajúceho za tovar sa riadia Reklamačným poriadkom spoločnosti Inter Cars 
Slovenská republika s.r.o.  
 
ZÁVER 
Podpis zákazníka – kupujúceho na tejto záväznej objednávke je nevyhnutný k realizácii nákupu dielenského zariadenia a 
jeho dopravy prostredníctvom Inter Cars Slovenská republika s.r.o. ako predávajúceho uvedeného produktu, prípadne k 
realizácii služby inštalácie zariadenia, ak bola táto služba objednaná.  
 
Zákazník bol informovaný, že za účelom vybavenia objednávky bude spoločnosť Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 
spracúvať osobné údaje zákazníka v rozsahu uvedenom v tejto objednávke, a to na právnom základe podľa § 13 ods. 1 
písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ak si zákazník 
nesplní svoje povinnosti z tejto objednávky, spoločnosť Inter Cars Slovenská republika s.r.o. môže pristúpiť k ich 
vymáhaniu a v tejto súvislosti je spoločnosť Inter Cars Slovenská republika s.r.o. oprávnená spracúvať osobné údaje na 
právnom základe oprávneného záujmu podľa § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. Rovnako je spoločnosť Inter 
Cars Slovenská republika s.r.o. oprávnená spracúvať osobné údaje zákazníka za účelom plnenia zákonných povinností 
(napr. z účtovnej či daňovej oblasti) na právnom základe podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. 
V nevyhnutných prípadoch a iba v potrebnom rozsahu môžu byť osobné údaje poskytnuté tretím subjektom, a to 
napríklad právnym či daňovým poradcom. Zákazník bol informovaný a je si plne vedomý svojich práv dotknutej osoby, 
najmä práva vyžiadať si prístup k osobným údajom, práva na opravu či vymazanie osobných údajov, práva na 
obmedzenie spracúvania, práva na prenosnosť osobných údajov či práva namietať proti spracúvaniu osobných údajov, 
ktoré je však zákazník oprávnený uplatňovať len za podmienok a v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou. 
Osobné údaje zákazníka budú uchovávané po dobu 3 rokov od splnenia povinností z tejto objednávky (zmluvy), pokiaľ 
nemá spoločnosť Inter Cars Slovenská republika s.r.o. zo zákona povinnosť uchovávať osobné údaje po dlhšiu dobu 
(napr. na základe platných predpisov o účtovníctve). 
 
Svojím podpisom zákazník potvrdzuje, že súhlasí s podmienkami vyššie uvedenými, bol vopred a riadne oboznámený 
s cenou tovaru, resp. s cenovými podmienkami služby inštalácie zariadenia, týmto podmienkam plne porozumel a 
zároveň prehlasuje, že si záväzne uvedené dielenské zariadenie objednáva.   
 
 
Zákazník 
Meno a priezvisko: 
Dátum narodenia: 
Bydlisko: 
 
Podpis:  
 

Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 
Objednávku prijal (meno, priezvisko): 
Dátum: 
 
Pečiatka a podpis: 
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