Objednávka prací
Objednatel :
RČ : ………………………………….. číslo OP : ………………………………………..
( objednatel prací ručí za úhradu jako fyzická osoba i v případě ze podepisuje za společnost atd. )
Adresa prací : ……………………………………………………………………………………….
Práce : ……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Termín : ………………………………………………………… (vyplní servis firma)
Objednatel plátce DPH / ano / ne /Závazná cena : / ano / ne : …………..………………… Kč
Záloha : ……………………………/Kč (vyplní servis firma)Bankovní účet : 2401704550 / 2010

Ustanovení společná :
1.1. Objednatel podpisem objednávky nebo zasláním objednávky (vyplnění elektronického
formuláře ) s těmito podmínkami vyjadřuje svůj souhlas.
1.2. Objednatel bude u realizace osobně nebo písemně zplnomocní k rozhodování jinou
osobu jak k rozhodnutí o technických otázkách tak podepsání a převzetí dokladů . Všechna
rizika s zvoleným i neurčením zastoupením jsou na objednateli.
1.3. Zpracování osobních údajů se provádí dle platného zákona. Výmaz záznamu o
objednateli je možný až po uhrazení celé platby za objednanou práci a dodávku materiálů a
služeb a to i včetně sankcí a penále a pokud údaje nejsou již vyžadovány z důvodů daňové
evidence nebo orgánů státní zprávy.
1.4 Storno objednávky objednatelem je zdarma možné písemně nejpozději tři celé pracovní
dny před dohodnutým termínem. V ostatních případech je storno poplatek jeden tisíc
korun a plus případné náklady na dopravu. U rozsáhlejších zakázek bude stanoveno jako
deset procent z celé zakázky. Stejně se postupuje pokud nebylo možno zakázku realizovat z
důvodu na straně objednavatele.
1.5 Dodavatel může předjednaný termín zrušit nebo změnit a to zejména z klimatických
důvodů případně z jiných závažných důvodů které mají vliv na bezpečnost práce.
1.6 Objednatel dává bezvýhradný souhlas s zveřejněním pokud poruší odsouhlasené
podmínky. Výmaz z zápisu bude po úhradě škod které způsobil a souvisejících sankcí.
Technické podmínky :
2.1. Objednatel zajistí přístup a souhlas vlastníka nemovitosti s požadovanými pracemi . (na
vlastní náklady)
2.2. Pokud není přístup na místo montáže (např. střechu ) zajištěn instalovanými pevnými
technickými prostředky (žebříky a lávky atd.. ) Nenese montážní firma zodpovědnost za
poškození na objektu (např. střešní krytiny )
2.3. Součástí montáže antén a satelitů vně objektu není montáž zařízení pro ochranu před
atmosferickou elektřinou . (montáž hromosvodů ) Je na zákazníkově zvážení zda si soulad s
ČSN normou vyžádá samostatně.
2.4. Objednatel bere na vědomí že při provádění montážních prací může docházet k
poškozením na objektu a pokud nebude objekt vyklizen či adekvátně zabezpečen bere
zákazník na sebe všechna rizika.
2.5. Objednatel uvede (označí ) všechna omezení a riziková místa , např vedení elektriky ,
rozvody topeni vody , plynu atd. Za poškození neoznačených síti nenese montážní firma
odpovědnost.
2.6 Objednatel ručí v plné výši za škody vzniklé špatným technickým stavem objektu nebo i
infekčním stavem v objektu prací.

Platební podmínky :
3.1. Rozpočet , na dotaz po telefonu či mailu je pouze orientační.
Na vyžádání dle popisu sdělíme běžnou pravděpodobnou cenu dle statistik. včetně DPH,
cena neobsahuje dopravu. Práce vyžadované do 24hodin budou účtovány s 50% příplatkem.
3.2. Závazný rozpočet nebo konzultace a návrh řešení je placená služba.
3.3. Práce se platí hotově při dokončení.
Případně i dokončení za jednotlivý pracovní den dle rozpracovanosti.
3.4. Platba fakturou musí být písemně dohodnuta předem a je požadováno složení zálohy,
objednávání dražších komponent a následné zahájení prací bude realizováno až po připsání
zálohy na účet dodavatele. Platba bankovním převodem bez předchozí dohody bude
účtována s navýšením ceny +20% bez dph.
3.5. Splatnost faktur je dohodnuta na sedm kalendářních dnů od dokončení prací ( a předání
faktury ) Pro fakturu zaslanou poštou se počítá dnem na doručení, (nebo posledním dnem na
doručení - nevyzvednutí doporučeného dopisu)
3.6. Za termín placení se považuje den připsání na účet zhotovitele.
3.7. Je dohodnuto že zhotovitel bude uplatňovat sankci za opožděné platby 2% z celkové
částky za každý den prodlení nejméně však sto korun českých za každý den prodlení platby
u zakázek do dvaceti tisíc korun, zakázky v ceně celkem nad dvacet tisíc korun je
minimální částka za den prodlení stanovena na jeden tisíc korun za den prodlení. U plátců
DPH je částka bez DPH
3.8. Poplatek za zaslání upomínek je stanoven první upomínka po deseti dnech po splatnosti
za pět tisíc korun druhá upomínka po dvaceti dnech po splatnosti deset tisíc korun . U
plátců DPH je částka bez DPH
3.9. Denní sankce a upomínky se vzájemně nezapočítávají a jsou uplatněny jako součet a
další právní úkony na případný dluh objednatele budou připočteny .
3.10. Pokud není závazně (písemně) dohodnuto jinak je stanoven rozpočet na prováděnou
práci a pro řešení sporných případů na smluvní cenu deset tisíc korun českých bez DPH ,
dopravy , expresních příplatků a to pro rodinný dům nebo byt. Je stanovena minimální
úhrada 1/10 z rozpočtu. Pro bytové domy nebo firmy je stanoven rozpočet x 1,6 násobkem
rozpočtu pro byt nebo individuálně dle počtu jednotek a základní konzultace je pro tyto
případy do výše uvedené smluvní ceny.
3.11. Dodané práce a materiál i případné licence jsou majetkem zhotovitele až do úplného
uhrazení dlužné částky dodavatele tyto práva může prodat nebo postoupit na jinou osobu,
případně je u poskytovatelů služeb zrušit a i takto vzniklé náklady požadovat po objednateli.
Reklamace :
4.1. Reklamovat lze pouze výrobní vady dodaného materiálu , záruka se nevztahuje na
poškození živelnou událostí zejména statickou elektřinou , vodou , větrem. Dále pak změny
příjmových podmínek či k změnám na straně poskytovatele služby, nebo rušením příjmu
třetí stranou.
4.2. Dodavatel nenese odpovědnost za změny v obsahové a technických parametrů u
poskytovatele služby tedy funkčnost dílů je garantovaná podle parametrů v den dodání .
4.3. Reklamovat lze pouze plně uhrazenou (zaplacenou ) objednávku a podání reklamace
nemá odkladný účinek na splatnost faktury!
Dodavatel : ASSI-CZ s.r.o. IČO : 26142945 technik : ………………………………
V : …………………………….. Dne : ………………………………………………..
Objednatel : ………………………………………
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