Dodavatel:
TERMOBAZÉNY s.r.o.
Čechova 395/59
370 01 České Budějovice
IČO: 28140605, DIČ: CZ28140605
Bankovní spojení: 7000040055
Kód banky: 8040

KANCELÁŘ:
TELEFON:
EMAIL:
WEB:

Linda Jaklová
728-598-229
info@termobazeny.cz
www.termobazeny.cz

VÝROBA:

Luboš Slavík
Jednatel společnosti

EMAIL:

info@termobazeny.cz

CELOROČNÍ BEZPEČNOSTNÍ BAZÉNOVÉ PLACHTY – CENÍK 2020
Platný od 1.1.2020

Objednávky:

Objednávku Vám potvrdíme posláním zakázkového listu. Tento list si odběratel zkontroluje. Pokud nezadá jinak, má se za to, že
Zakázkový list v pořádku a připraven k předání do výroby. Na pozdější stížnosti nebude brán zřetel.
Bez zakázkového listu nevedeme objednávku v patrnosti.
Na dobírku v hotovosti nebo bankovním převodem formou zálohy
Platební podmínky:
Dodací a přepravní podmínky: Aktuální dodací lhůta je uvedena v cenové nabídce nebo na dotaz. Termín odeslání zásilky v zakázkovém listu. Tolerance
odeslání zásilky je +- 3 pracovní dny.
Objednávky posíláme sběrnou službou Toptrans.
Upozorňujeme - při převzetí zásilky od sběrné služby důkladně zkontrolujte obal zásilky.
Pokud je obal poškozený (např. odřený, protrhnutý, uvolněný, odchlípnutý apod.) prověďte zápis do předávacího protokolu s řidičem
sběrné služby. Nenechte řidiče odjet, vyfoťte si poškozené místo obalu, na místě rozbalte zásilku a ujistěte se, že není poškozena
také zásilka. Pokud ano, proveďte zápis do předávacího protokolu, poškození si vyfoťe a obratem nás kontaktujte v den vykládky.
Upozorňujeme, že v případě, že si zásilku nezkontrolujete, přeberete ji poškozenou bez zápisu do předávacího protokolu,
resp. nebudete postupovat při přebírání zásilky dle výše zmíněného, sběrná služba na reklamace nebere zřetel a zamítá je.
Případná oprava jde pak na vrub odběratele, nikoliv výrobce-dodavatele. Lze si samozřejmě zajistit vlastní dopravu.
Záruční lhůta:
Plachty = 24 měsíců od data prodeje. Omezená záruka - Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, nikoliv na vady mechanické či
způsobené nesprávným užíváním a poškozením při přepravě.
Ruční stáčecí klika 4/1, AKU stáčecí klika COOL, Stáčecí kolo = 12 měsíců od data prodeje. Omezená záruka - Záruka se
vztahuje pouze na výrobní vady, nikoliv na vady mechanické či způsobené nesprávným užíváním a poškozením při přepravě.
V případě reklamace nás neodkladně kontaktujte na email uvedený v hlavičce. Zde uveďte číslo zakázkového listu, stručný popis
závady, fotodokumentaci a telefoní kontakt na odpovědného bazénáře.
Storno objednávky:
3 týdny před termínem odeslání zásilky je storno objednávky bezplatně, méně jak 3 týdny poplatek 30% z ceny plachty
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CELOROČNÍ BEZPEČNOSTNÍ BAZÉNOVÁ PLACHTA – MO CENÍK 2020
POLOŽKA
Základní barvy:

Typ plachty:
Modrá

/ Zelená

/ Šedá

/

Trubky v provedení:

Béžová / Antracit

Hliníkové (AL)

m

stříbrný elox
Doplňkové barvy
/ černá-průsvitná

Al - ELOX
Bílá - průsvitná

SOLAR

Al - ELOX
Černá - průsvitná

ATYP / RADIUS
UNIVERSAL / SOLAR

Plachty menší jak 15m2 (Příplatek je platný pro plachty o rozměru 15m2 a menší)
Plachty větší jak 15,1 m2 (Příplatek je platný pro plachty o rozměru 15,1m2 a větší)
Plachty menší jak 15m

2

CENA / MJ

(bez DPH)

vč. DPH 21%

830 Kč

1004,3

2

880 Kč

1064,8

-

bílá-průsvitná

CENA / MJ

2

m

Hliníkové (AL) s povrchovou úpravou

UNIVERSAL

ATYP / RADIUS

MJ*

+ 20 procent
m2

930 Kč

1 125 Kč

m2

1 000 Kč

1 210 Kč

m2

25 procent
10 procent

2

+ 20 procent

m2

m
ÚPRAVY PLACHTY (UNIVERSAL / SOLAR)

Výřez žebříku

kpl

950 Kč

1149,5

Kryt na stočenou plachtu ( barva folie universal )

bm

450 Kč

544,5

kpl

850 Kč

1028,5

kpl

600 Kč

726

kpl

600 Kč

726

ks

1 600 Kč

1936

ks

3 600 Kč

4356

ks

20 900 Kč

25289

ks

2 080 Kč

2516,8

ks

300 Kč

363

-

2 000 Kč

2420

-

20% z ceny plachty

Trubka pro boční schodiště

(Hliníkové AL / Hliníková AL s povrchovou úpravou stříbrný elox)

Výřez filtrační jednotky
Přeplátování filtrační jednotky
STÁČENÍ PLACHTY (UNIVERSAL / SOLAR)
Ruční stáčecí

kolo - pro částečně zapuštěné bazény
Ruční stáčecí klika 4/1 (pro plachty max. do 55m2)
Automatická stáčecí klika WALU COOL (do délky plachty 10m a šířky plachty 5m)
OSTATNÍ

Hrablo na sníh (lopata z PVC modrá, trubka - z nerez oceli, rukojeť - PVC černá)
OPRAVNÁ SADA - speciální lepidlo 250 ml+ 0,5 m2 folie
Zaměření plachty (cena nezahrnuje cestovné 15,- Kč / Km)
Montáž plachty (cena nezahrnuje cestovné 15,- Kč / Km)
Příplatek - balné (ke každé objednávce plachty)

bal

350 Kč

Doprava – zásilky odesíláme sběrnou službou TOPTRANS. Cena dle tarifu sběrné služby TOPTRANS : platí pro plachty do š. 6 bm
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