
   SMLOUVA O DÍLO
Zhotovitel: Univers Tech s.r.o.

provozovna Slovanská 546/72, 326 00 Plzeň www.universtech.cz

plzen@univers.cz

IČ: 27106985        DIČ: CZ27106986 tel: 377 226 094 fax: 377 226 097

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 96730

Objednatel:

Objednatel objednává u zhotovitele dodání a montáž VRAT dle následujícího popisu:

1

2

3

Příslušenství: Info o stavební připravenosti: 

Dodávka včetně montáže Místo montáže:

Elektrikář 

Poznámka:

záloha Kč

Podmínky dodávky:

9. Objednatel prohlašuje, že se seznámil a souhlasí s obchodními podmínkami zhotovitele umístěnými www.univers.cz/obchodni-podminky

             □ opravy a rekonstrukce RD, BD a bytů, kde více jak 1/2 plochy je určena k bydlení

             □ novostavba RD, BD splňující podmínky sociálního bydlení (byt do 150 m2, RD do 350 m2 podlahové plochy) …………………………………………………

 

□ přenos daňové povinnosti dle §92 zákona o DPH

…………………………………………………

V …………………………………., dne …………………………..

Jak se o nás zákazník dozvěděl: Za Univers vyřizuje:

šíře

2. Úhrada ceny se uskuteční následovně:

                            a/ objednatel zaplatí zálohu                   □  50% v hotovosti                                       □   50% převodem na základě faktury

                            b/ doplatek ceny zaplatí objednatel      □ v hotovosti při převzetí díla                     □ převodem na základě faktury

PohonKování          

Razítko a podpis objednatele:

Objednatel byl seznámen se stavební 

přípraveností pro vrata 

3. Pro případ  prodlení objednatele s jakoukoliv platbou se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení.

4. Objednatel je oprávněn zaplacením odstupného ve výši 50% ceny díla tuto smlouvu zrušit. Zruší-li objednatel tuto smlouvu v době, kdy rozpracovanost díla je vyšší než 50% ceny 

     díla, je povinen zaplatit zhotoviteli odstupné ve výši skutečně vynaložených nákladů.

5. Dodávka je považována za splněnou namontováním a předáním díla. Objednatel je povinen dílo převzít, v případě vad se tyto vady zapíší do předávacího protokolu.

1. Cena je stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla.

Typ Design

Objednací rozměry v cm

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma účastníky. Pro náležitosti, které nejsou obsaženy v této smlouvě platí příslušná ustanovení zák.č. 89/2012 Sb., nový

    občanský zákoník v platném znění.

Povrch
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10. Prohlášení objednatele: snížená sazba DPH uplatněna za podmínek stanovených ve smyslu §48a zák.č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění.

podpis objednatele k přenosu DPH

Barva

ano ne

sídlo společnosti: Americká 2772,  272 01 Kladno

IČ

DIČ

Telefon

E-mail

Předpokládaný termín

podpis objednatele k prohlášení

Cena celkem včetně …..% DPH:

ano ne

neano

6. Zhotovitel poskytuje na výrobek záruku v délce 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození a vady způsobené nedodržením návodu na obsluhu.

7. Objednatel se zavazuje zajistit stavební a elektropřipravenost na sjednaný termín montáže. Pokud připravenost nebude zajištěna, objednatel uhradí zhotoviteli veškeré náklady

    za marný výjezd a ušlý zisk a termín splnění se prodlužuje o dobu, o kterou nemohl zhotovitel termín splnit.

http://www.universtech.cz/
mailto:plzen@univers.cz

