
  

 
 

 

 
 

 
PORADENSKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST, ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK 

Rady, porady a konzultace v sídle firmy zdarma, vypracování nabídek zdarma. Platnost cenové nabídky 6 měsíců. 
 

FORMY DODÁNÍ, PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY 
Dodávka bez montáže (prodej) 

Dodávka bez montáže zahrnuje kompletní filtrační zařízení včetně montážních a provozních předpisů. Filtry jsou dodávány nasypané a smontované, případně 
předmontované. Doporučujeme též si zakoupit chemikálie a regenerační sůl (jsou-li potřeba), případně testery, potřebné k provozování.  

Pokud je požadované filtrační zařízení skladem, připravíme je k odběru do jednoho dne od objednání (stačí telefonicky nebo e-mailem). Odběr na adrese sídla 
firmy. Platba hotově nebo platební kartou při odběru nebo převodem předem. Zboží můžeme zaslat poštou, účtujeme přiměřené poštovné a balné, nebo přepravní 
službou, přepravné hrazeno přepravci. Zařízení též můžeme dovézt na udanou adresu (přepravné 12 až 14 Kč/km, podle hmotnosti).  

Možnost prodeje „na zkoušku“ - zapůjčení filtru na jeden měsíc (proti složení vratné zálohy ve výši 80 % ceny), pak se můžete sami rozhodnout, zda chcete filtr 
doplatit a ponechat si jej nebo vrátit (poplatek za půjčení filtru při jeho vrácení je 10 % jeho ceny). 

Na zboží, které není skladem, požadujeme zálohu (prodej na objednávku). 
 

Dodávka se zprovozněním - šéfmontáž 
 Vaše montáž, naše kontrola zapojení, uvedení do provozu a seřízení – následující postup: 

• odběr filtra čních zařízení -  dodací termíny a odběr obdobně jako při dodávce bez montáže. K odběru jsou připraveny filtrační zařízení a doplňky nutné při 
montáži včetně podkladů pro montáž. Chemikálie, sole a testery jsou dodány až při zprovoznění, Váš požadavek můžete upřesnit (množství chemikálií, 
regenerační sole, zda testery či nikoliv apod.). Odběr na dodací list, záruka se potvrzuje až po zprovoznění a předání.    

• montáž - zajišťujete si sami a musí být provedena podle předaných podkladů, v případě nejasností doporučujeme nás kontaktovat (např. telefonicky). Po 
napojení filtrační zařízení nezapojujte do zásuvky elektrické sítě a nezavodňujte, uzavírací armatury nechte uzavřené. Vodu lze užívat bez úpravy obtokem. Po 
dokončení montáže kontaktujte zhotovitele k dojednání termínu zprovoznění a předání. 

• zprovoznění a předání - provedeme zpravidla do týdne od Vašeho avíza o dokončení montáže v dojednaném termínu. Součástí zprovoznění je kontrola 
vodoinstalačního a elektroinstalačního zapojení, příprava roztoků, nasypání sole apod., uvedení do provozu, kontrola funkce a kvality vody, poučení 
provozovatele, potvrzení záruky a předání.  
Platby - při odběru nebo dodání záloha minimálně ve výši ceny filtračních zařízení, platba hotově nebo platební kartou při odběru nebo převodem před 

odběrem a doplatek hotově do celkové výše po zprovoznění a předání. Nebo celá platba při odběru nebo převodem před odběrem zařízení, sleva 1 až 2 % 
 

Kompletní dodávka s montáží „na klíč“ včetně zprovoznění 
 Termíny dodávek s montáží „na klíč“ se sjednávají individuelně. Práce malého rozsahu (rodinné domky a drobné podnikání) provádíme zpravidla do jednoho 
až čtyř týdnů. Kompletní dodávka s montáží „na klíč“ představuje: 
• prohlídka místa instalace naším technikem, konzultace s Vámi, dojednání stavební připravenosti, upřesnění ceny montáže, dojednání termínu realizace, na 

místě možnost uzavření smlouvy o dílo. V mimořádných případech lze stavební připravenost dojednat e-mailem, případně telefonicky. 
• dodávka a montáž filtračního zařízení, uvedení do provozu, kontrola funkce a kvality vody, poučení provozovatele, potvrzení záruky a předání. 

Platby – pro práce malého rozsahu při dodávce s montáží „na klíč“ zálohová platba ve výši 2000 Kč na každé filtrační zařízení, doplatek hotově po dokončení 
montáže, zprovoznění a ověření funkčnosti. Platba možná též převodem předem. Při pracích většího rozsahu požadujeme postupné platby formou záloh nebo 
splátek, konečná platba vždy až po předání. 
 

CENA 
Cena bez montáže zahrnuje kompletní filtrační zařízení včetně montážních a provozních předpisů. Nezahrnuje testery, chemikálie a regenerační sůl (jsou-li potřeba), je 

možno je zakoupit samostatně. 
Cena za montáž zahrnuje potřebný instalační materiál, montážní práce včetně přípravy (sazba 500 až 600 Kč/hod, podle náročnosti), nezahrnuje přepravu (12 

až 14 Kč/km, podle náročnosti), případně vyvolané vícepráce. 
Základní poplatek za zprovoznění činí ve snížené sazbě 1000 Kč za filtrační zařízení, v základní sazbě až 10 % ceny zařízení, podle náročnosti. Zahrnuje 

uvedení do provozu, nastavení, seřízení, kontrolu funkce a kvality vody, provozní předpisy a poučení obsluhy. 
Cena dodávky se zprovozněním (šéfmontáž): zařízení + testery (pokud jsou požadovány) + chemikálie a regenerační sůl (jsou-li potřeba) + zprovoznění + 

přeprava (jeden výjezd) + DPH. 
Cena kompletní dodávky s montáží „na klíč“ : zařízení + testery (pokud jsou požadovány) + chemikálie a regenerační sůl (jsou-li potřeba) + montáž (materiál 

+ práce) + zprovoznění + přeprava (jeden až dva výjezdy našeho pracovníka, dle potřeby) + DPH. 
Cena servisních prací se stanovuje rozpočtem dle uvedených zásad. Zahrnuje též základní poplatek za zprovoznění (kontrola funkce a kvality vody, správné 

nastavení). 
 

SAZBA DPH  
• prodej (dodávka bez montáže) 21 % 
• dodávka s montáží, šéfmontáží, servisní práce – 15 % v případě, že se jedná o rodinný nebo bytový dům, jinak 21 % 
 

PROVOZNÍ NÁKLADY 
Provozní náklady jsou dány spotřebou chemikálií a regeneračních solí (jsou-li předepsány pro provoz), elektrické energie, pravidelných servisních prohlídek a 

potřebou výměny náplně po několika letech provozu. 
 

ŽIVOTNOST ZAŘÍZENÍ, SERVIS, ZÁRUKA 
Při správném provozování není životnost zařízení omezena. Doporučujeme pravidelné odborné servisní prohlídky 1 x až 2 x ročně (podle typu) a celkovou 

repasi filtru včetně výměny náplně při snížení účinnosti, to je po dvou až deseti letech provozu. 
Záruční i pozáruční servis zajištěn v plném rozsahu (preventivní, běžný, havarijní), náhradní díly v celém sortimentu. Nástup zpravidla do dvou až pěti 

pracovních dnů nebo v termínu po dohodě. Po uzavření servisní smlouvy na pravidelný preventivní servis jsou výrazně nižší sazby. 
Reklamace jakosti, množství nebo kvality musí být provedena písemně. Závady musí být oznámeny neprodleně po jejich zjištění. Zjevné nebo skryté vady 

zboží lze uplatnit do 24 měsíců, pokud se jedná o prodej spotřebního zboží, v ostatních případech 12 měsíců, pokud není dohodnuto jinak. Místem uplatnění práva 
z odpovědnosti za vady při prodeji je sídlo prodávajícího, to je na adrese Strojírenská 259, 155 21 Praha 5. Záruka se nevztahuje na závady, způsobené přepravcem, 
nesprávnou instalací, nedodržením provozních podmínek, provozováním v rozporu s provozními předpisy nebo při výrazné změně kvality surové vody (o více než 
20 %). 

 

ZÁRUKA FUNKČNOSTI 8 LET  
 Záruka funkčnosti 8 let platí pro všechny námi dodávané výrobky. Po dobu této záruky zdarma provádíme prohlídku, kontrolu a seřízení, další úkony se řídí 
zásadami, uvedenými výše. 
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