
  

 

 
 

 

1. Odběr filtračních zařízení  

a. Filtrační zařízení jsou standardně připraveny k odběru v sídle firmy v dohodnutém termínu.  

b. Filtrační zařízení můžeme dovézt nebo poslat na udanou adresu (placeno navíc). 

c. K odběru jsou připraveny filtrační zařízení, případně doplňky nutné při montáži. 

d. Ostatní doplňková zařízení, chemikálie, sole a testery jsou dodány až při zprovoznění.  Vaše 

požadavky můžete upřesnit (množství chemikálií, regenerační sole, zda chcete testery či nikoliv 

apod.)   

e. Spolu s filtračními zařízeními jsou vydány podklady pro montáž  

f. Při odběru je vydán pouze dodací list, záruka se potvrzuje až po zprovoznění a předání.    
 

2. Montáž 

a. Montáž si zajišťujete sami a musí být provedena podle předaných podkladů (viz bod 1.e.), 

v případě nejasností doporučujeme nás kontaktovat (např. telefonicky) 

b. Po napojení filtrační zařízení nezapojovat do zásuvky elektrické sítě a nezavodňovat, uzavírací 

armatury nechat uzavřené. Vodu lze užívat bez úpravy obtokem. 

c. Po dokončení montáže kontaktovat zhotovitele k dojednání termínu zprovoznění a předání. 
 

3. Zprovoznění a předání 

a. Provedeme zpravidla do týdne od Vašeho avíza o dokončení montáže v dojednaném termínu. 

b. Součástí zprovoznění je 

• kontrola vodoinstalačního  a elektroinstalačního zapojení 

• příprava roztoků, nasypání sole apod. 

• nastavení filtračních zařízení 

• poučení provozovatele 

• potvrzení záruky a předání. 

c. V případě, že zapojení filtračních zařízení je chybné, podle povahy odstraníme závadu na místě 

(zdarma nebo za úhradu, podle charakteru a rozsahu opravy), při závažnější závadě dojednáme 

další postup - zda opravu zajistíte sami nebo ji provedeme my, dojednání náhradního termínu 

předání apod. a dojednáme výši a způsob úhrady za tyto vícepráce. 
 

4. Platby, výše, termíny 

a. Zálohová platba před odběrem, doplatek při zprovoznění 

• Při odběru nebo dodání zálohová platba ve výši ceny odebraných filtračních zařízení a 

doplňků (dle bodu 1.c.), platba hotově nebo platební kartou při odběru nebo převodem 

před odběrem 

• Doplatek do celkové výše po zprovoznění a předání (dle bodu 3.b.), platba hotově nebo 

platební kartou 

b. Celá platba hotově nebo platební kartou při odběru nebo převodem před odběrem zařízení, sleva 

1 až 2 %  
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