
 

 

Záväzná objednávka pre dielenské zariadenie s inštaláciou 
 
 ….................................. 

 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 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. 
  

V dohodnutej cene vyššie nie je zahrnutá inštalácia dielenského zariadenia a nie je v nej zahrnutý ani spotrebný materiál 
potrebný k uvedeniu dielenského zariadenia do prevádzky. Ak nebude dohodnuté inak, tak cena inštalácie a spotrebného 

materiálu bude zákazníkovi účtovaná podľa aktuálneho cenníka našej spoločnosti.  

 
Presná adresa pre dodanie – vykládku vyššie uvedeného dielenského zariadenia: 

 
 ............................................................................................................................................................................. 

 
Súčasťou dodávky nie je prívod, alebo revízia 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, napínanie remeňov a reťazí, 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). 

 
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 vyčíslených nákladov. 
 

Spoločnosť Inter Cars Slovenská republika s.r.o. zabezpečí odbornú inštaláciu s vystavením revíznej správy objednaného 
dielenského zariadenia na základe Vašej požiadavky. V prípade, ak sa rozhodne zákazník inštalovať dielenské zariadenie inak 

než prostredníctvom Inter Cars Slovenská republika s.r.o., záruka sa poskytuje len v rozsahu a za podmienok stanovených Inter 

Cars Slovenská republika s.r.o. v zmysle jej Všeobecných obchodných podmienok (VOP). Ak inštalácia dielenského zariadenia 
inou osobou bude vykonaná neodborne, chybne, záruka na dielenské zariadenie sa neposkytuje vôbec a prípadné vady 

dielenského zariadenia vzniknuté v dôsledku vadnej inštalácie nemožno uplatniť voči Inter Cars Slovenská republika s.r.o.  
 

V prípade splnenia podmienok pre získanie plnej záruky je dĺžka záručnej doby 1 rok od inštalácie/uvedenia dielenského 
zariadenia do prevádzky, ak to nie je upravené inak vo VOP Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 

 
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 dodávateľa uvedeného produktu a služby. Svojim podpisom 

zákazník potvrdzuje, že spĺňa a súhlasí s podmienkami vyššie uvedenými, bol oboznámený s VOP Inter Cars Slovenská republika 
s.r.o., ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvného vzťahu medzi Inter Cars Slovenská republika s.r.o. a zákazníkom a zároveň 
prehlasuje, že si záväzne uvedené dielenské zariadenie objednáva.   
 

 
 

……………………………………........….................  ……………………………………........…................. 

Za Inter Cars Slovenská republika s.r.o.  Podpis a pečiatka zákazníka 


