Jáchymovská 429/91
360 04 Karlovy Vary
IČO: 252 15 078
DIČ: CZ25215078
tel.: 353 333 413
fax.: 353 333 414
e-mail: zakazky@3xn.cz
www.3xn.cz

Přes 15 let pro Vás dodáváme kvalitní výrobky
za příjatelné ceny. Firma je držitelem certifikát
jakosti ISO 9001:2001.
-

plastová okna, balkónové dveře ALUPLAST
hliníková okna, balkónové dveře ALUPROF
vstupní dveře plastové i hliníkové
posuvná okna a dveře, dřevěná okna, rolety .

Odběratel:

Místo dodání:

AKCE

dtto odběratel
Nabídka č.: KV/80701067

Vážený zákazníku
S potěšením si Vám dovolujeme předložit nabídku dle Vašich požadavků. Naše výrobky splňůjí ty
nejpřísnější parametry dle norem Evropské unie.
Profilový system:
Sklo:
Barva:

IDEAL 4000 - 5-ti komorový profil
4-16-4 k=1,0 + SSP
bílá/bílá

Jedná se o 5-ti komorový profilový systém s dvojitým těsněním
odolným proti povětrnosti i stárnutí. Stavební hloubka 70 mm !!!

Typ kování: GU - SRN
Montáž: 1 den u zakázek do 10 ks okenních jednotek
Zednické práce: 1 den u zakázek do 10 ks okenních jednotek
Montážní kapacita: 300 - 400 okenních jednotek za měsíc
Záruční doba:
5-let na výrobky, vč. montážních prací
2-roky na zednické práce
Mikroventilace: ZDARMA - vždy, když lze otevřít a sklopit
Montáž žaluzií a sítí proti hmyzu: do 14-ti dnů od montáže plastových prvků
AKCE: !!! SUPER CENA TROJSKLA - MINIMÁLNÍ PŘÍPLATEK NA CENU OKNA !!!
PŘÍ 100% ÚHRADĚ V HOTOVOSTI PŘI PODPISU SOD EXTRA SLEVA 3% Z ČÁSTKY BEZ DPH
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Poz.

Množ.

Pozice 1

1 Ks

Označení sortimentu
Cena výrobků:

IDEAL 4000 - 5-ti komorový profil

JednCena

CelkCena

(9

Prvky

9 056,30

9 056,30

1545
1570

Příslušenství:

A

635
2080

křídlo zaoblené - 5-ti komora bílá/bílá
šedé těsnění
Pole
A, B

AL klika s logem 3xN - bílá
Parapetní lišta 25mm šedá

80,10

160,20

20,75
135,89

66,60
985,20

297,62
127,94

1 538,70
410,70

Montážní práce:
3,21 m2
7,25 m

B
1445

2 Ks
2,08 m

5,17 m
3,21 m2

Demontáž prvků
Zednické začištění prvků
normál
Montáž prvků
Likvidace prvků

2křídlé okno: Osl.OS

Označení
4-16-4 k=1,0 + SSP
Celkem za pozici:
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Rekapitulace nabídky:
Rekapitulace cena výrobků:
Počet oken: 1 Ks

9 043,48 Kč

Rekapitulace příslušenství:
AL klika s logem 3xN - bílá

2 Ks

173,02

Celkem za příslušenství:

173,02 Kč

Rekapitulace montážní práce:
Demontáž prvků 3,21 m2
Zednické začištění prvků 7,25 m
normál
Montáž prvků 5,17 m
Likvidace prvků 3,21 m2

71,93
1 064,02
1 661,80
443,56

Celkem za montážní práce:

3 241,31 Kč

Cena celkem:

12 457,81 Kč

- 35,00 % Rabat

- 4 360,23 Kč

Cena po slevě
- 3,00 % Skonto
DPH: 9,00 %

8 097,58 Kč
-242,93 Kč
706,92 Kč

8 561,57 Kč

Celková cena s DPH
Skonto ve výši 3,00 %, tj. -242,9 Kč platí pouze při 100% úhradě v hotovosti, a to
při podpisu smlouvy o dílo. V opačném případě platí cena s DPH 8 826,36 Kč

Věříme, že Vás naše nabídka zaujala. Pro jakékoliv informace o této nabídce nás prosím kontaktujte, rádi
Vám na všechny otázky odpovíme.

Důležité informace k nabídce č. 80701067
Celková cena je uvedena vč. DPH resp. DPH bude účtováno dle platné legislativy
- 9% pro bytovou výstavbu
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- 19% pro ostatní výstavbu
Tato nabídka č. 80701067 obsahuje pouze výrobky, montážní práce a příslušenství. Není-li něco obsaženo
v nabídce, má se za to,že tyto práce neboudou prováděny, či dodávány a nejsou zahrnuty do celkové
ceny nabídky.
Pro hladký pruběh dodávky si Vás dovolujeme upozornit na toto *:
- Cena montáže je stanovena za předpokladu,že bude probíhat plynule bez přerušení vinou stavební
nepřipravenosti a ve smluvním termínu. Přerušení montáže vinou objednatele může mít za následek
zvýšení ceny montáže. Náklady na montáž jsou stanoveny pro jednorázový odběr díla.Pokud tomu
tak není z důvodu zapříčiněných objednavatelem, má zhotovite nárok na úhradu vícenákladů tím
vzniklých.
- V případě, že neprovádíme montáž, vztahuje se záruka pouze na výrobky, nikoliv na funkčnost po
zabudování.
- Po montáži a následujících zednických pracech objednatele je nutno zabezpečit čistotu kování a
odtokových drážek v dolní části rámu.
- Po montáži a následujících zednických pracech je objednatel povinnen odstranit z oken ochrannou
polepovou folii, nejpozději však do 1měsíce ode dne montáže.
- Pro spolehlivý chod výrobků je nezbytné, aby objednatel provedl 1x za 6 měsíců kompletní promazán
Montáží se rozumí*:
- v případě uzavření SOD zaměření skutečných rozměru na stavbě, nebo objednatel dodá přesné
rozměry, s tím, že případné neshody jdou v celém rozsahu na objednatele a zhotovitel může
požadovat uhrazení vícenákladů s tím souvisejících
- zamontování výrobků do připravených otvoru (tj. zakotvení do ostění, nadpraží, zapěnění spáry PUR
pěnou
- seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti (kotevní materiál a PUR pěna jsou v ceně montáže)
Demontáží se rozumí*:
- vybourání původních oken, vnitřních a venkovních parapetů (v případě, že to zákazník požaduje) a
odnos na určené místo (podesta patra v panel. domě, dvůr u RD apod.)
Likvidací se rozumí*:
- odvoz starých oken vč příslušenství,suti vzniklé pouze z demontáže a následné uložení na skládce
- likvidace a odvoz odpadu se provádí pouze společně s demontáží
Zednickým začištěním se rozumí*:
- zapravení interiéru - vnitřního ostění/nadpraží
a) Zednické začištění NORMÁL
seříznutí pěny po obvodu, přetažení spáry štukovou omítkou a rozfilcování hrubého štuku, částečně
i do špatety.
b) Zednické začištění ŠPALETA
seříznutí pěny po obvodu, vylepení PPS do vyrovnání podkladu, přetažení arm.tkaninou, přetažení
štukovou omítkou a rozfilcování hrubého štuku, částečně i do špatety.
- obsahem není malování a osazení systému pararotěsných a paropropustných pásek, není-li v nabídce
uvedeno jinak
- zapravení exteriéru - není součástí ceny zednického začištění. V ceně je pouze přetažení spáry
exteriérovým tmelem ve spoji rám - ostění/nadpraží.
- objednavatel byl seznámen s rozdílem barvy a hrubosti zrna opravených ploch
Montáž vnitřních a venkovních parapetů*:
- montáž a demontáž venkovních parapetů je popsána u jednotlivých pozic
- je-li součástí zednické začištění je součástí i začištění spáry vzinklé pod parapetem.
- parapety jsou osazeny ke špaletám, v ceně není zasekání kapes pro parapety, toto je vícepráce
(pokud není individuálně dohodnuta a posána)
- v případě osazení výrobku na původní parapet upozorňujeme na možnost zatékání do objektu.
ohyb stávajícího parapetu musí zasahovat do drážky na rámu tak, aby případná voda neměla možnos
vniku do interiéru. Na tuto skutečnost bude zákazník upozorněn v den montáže výrobků.
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Možné řešení:a) osazení nového parapetu
b) osazení plastové lišty do drážky profilu a zatmelení spáry. toto je pouze dočasné
řešení, které je třeba vyřešit do 24 měsíců ode dne osazení
tato skutečnost bude účtována na konečné faktuře. V opačném případě nemůže zhotovitel na toto
poskytnou záruku
Montáž žaluzií a sítí proti hmyzu*:
- montáží se rozumí dodávka a montáž do 14- ti dnů ode dne montážních prací oken (výrobků)
- není-li vybrána barva předem je nutné, aby zákazník odsouhlasil v den montáže oken (prvků)
barevný oidstín a překontroloval umístění žaluzií či sítí pro místa tomu určená
- cena dodávky a montáže žal. a sítí obsahuje jednorázovu návštěvu u zákazníka, bude-li nutná
opětovná návštěva způsobená vinou objednatele, budou vícepráce účtovány objednateli
Hrubým uklidem se rozumí*:
- úklid (smetení a odnos) hrubých nečistot souvisejících s dodávkou a montáží oken
- cena neobsahuje zakrytí podlah a jednotlivých kusů nábytku, vysávání, utírání prachu, mytí apod.
- hrubý uklid se provádí až po dokončení zednického začištění (je-li v ceně, jinak po montáži)
Informace o nabídce:
- cenové nabídky, smluvní podmínky, termín dodání, montáže technické informace a konzultace
obchodní oddělení - vedoucí zakázek: Romana Dotzauerová
na tel: 353 333 413, fax: 353 333 414, mobil: 775 127 661, e-mail: zakazky@3xn.cz
Žádáme Vás o kontrolu všech uvedených prvků nabídky č. 80701067 popř. její doplnění a upřesnění.
Jakákoliv změna v zadání po uzavření Smlouvy o dílo popř. Kupní smlouvy má za následek posunutí
smluvního termínu a vyvolání vícenákladu. Potvrzení této cenové nabídky je považováno za závaznou
objednávku ze strany objednatele a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo popř. Kupní smlouvy.
* pokud není jinak výslovně uvedeno v cenové nabídce

Vyřiuje:Jan Nevšímal

Razítko a podpis ..........................................
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