
CENOVÁ NABÍDKA
Autorizovaný prodejce SAPELI

dodo-dvere.cz     eshop: dodoforlife.cz
DODO for life s.r.o., K Říčanům 793, 103 00 Praha 10 - Kolovraty
zapsána u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 192542
Bankovní spojení: 2826930369/0800  Česká Spořitelna a.s.
IČ: 24280054, DIČ: CZ24280054

Provozovna:
Čestlice 123, 251 01 Čestlice

Po-Ne: 10-20 hod

SVD BOLOŇSKÁ 

Email.: zidkova@bolonska303.cz
GSM.: 605916863

Nabídka číslo:
Platební podmínky:
Dodací lhůta:
Montáž:

2224100506
Záloha 50% z ceny zakázky, doplatek dle ujednání.
Dodací lhůta dle ujednání ve smlouvě o dílo.
Montáž provede zhotovitel.

Datum:
Zhotovil:
Kontaktní telefon:
Email:

18.10.2022
Brümerová Martina
728 677 724
cestlice@dodo-dvere.cz

Název Množství Jednotka Cena/ks Celkem

ZEDNICKÉ PRÁCE SPOJENÉ S USAZENÍM ZÁRUBNĚ 21 ks 6 000,00 Kč 126 000,00 Kč

Montáž, doprava a manipulace. 1 ks 0,00 Kč 0,00 Kč

Cena celkem bez DPH 126 000,00 Kč
DPH 15% 18 900,00 Kč
Cena celkem 144 900,00 Kč

Při podepsání závazné Smlouvy o dílo nebo Kupní smlouvy nelze
měnit položky objednávky.
Záruční doba na výrobky firmy SAPELI je 24 měsíců.
Reklamační řád, montážní a skladovací podmínky, všeobecné obchodní
podmínky a informace o zboží naleznete na www.dodo-dvere.cz
Předem děkujeme za Váš zájem a těšíme se na případnou spolupráci

Cena zahrnuje:
Dodávku dveří a zárubní Sapeli dle specifikace
Montáž dveří a zárubní v případě dodávky s montáží, nutné dodržet stavební připravenost
Doprava na místo stavby
Zaměření provedené zhotovitelem

Cena nezahrnuje:
Podřezávání dveří a zárubní z důvodů nedodržení  stav.připravenosti
Úpravu stavebních otvorů a související stavební práce
Akrylování nerovností zdí včetně materiálu
Zdržení zaviněná nepřipraveností stavby
Zednické práce (např. zabudování pouzdra, kov. zárubně apod.

Podmínky nutné k zajištění montáže:
1. Maximální vlhkost (relativní) na stavbě nesmí být vyšší než 50%
2. Minimální teplota v zimních měsících nejméně 15 stupňů C
3. Zajištění el. proudu 220V a zpřístupnění na pracoviště

Další ujednání:
ZEDNICKÉ PRÁCE
Vzhledem k aktuální situaci na globálním trhu se stavebními materiály, upozorňuje Zhotovitel na skutečnost, že může dojít k prodloužení termínu plnění
předmětu Smlouvy a Objednatel stvrzuje svým podpisem, že je s tímto srozuměn. O vzniku takové situace je povinen Zhotovitel Objednatele neprodleně informovat.
Vzhledem k tomu, že se jedná o situaci, jejíž vznik je mimo sféru vlivu Zhotovitele, nevzniká z tohoto důvodu Objednateli nárok na smluvní pokutu, případně další
sankce dle Smlouvy, či ze zákona.U požadovaného termínu dodání garantujeme pouze den, nikoli čas DODÁNÍ.U zakázky bez montáže, v ceně dopravy není zahrnuta vykládka z
auta v místě dodání. Vykládku si zajistí přejímající. 

Věděli jste, že jsem několik let po sobě nejúspěšnější prodejce SAPELI?
Společnost DODO for life provozuje největší síť značkových prodejen SAPELI v CŘ. Zastoupení máme v Kolovratech, 7x v Praze, Čestlicích, Plzni a Mladé Boleslavi.

www.dodo-dvere.cz

Vytvořeno zakázkovým informačním systémem iChoice spol. s r.o. 2013-2019


