D7

www.terova.cz
2019
CENÍK PLASTOVÝCH NÁDRŽÍ PDN
Plastové dešťové nádrže PDN
cena bez DPH
DPH
21%
Kč
PDN 3
PDN 4
PDN 5
PDN 6

26 900
28 900
31 900
34 900

cena s DPH
Kč

5 649
6 069
6 699
7 329

32 549
34 969
38 599
42 229

Výše uvedená cena nádrže obsahuje kompletní vybavení nádrže (včetně) :
- osazení vyjímatelného koše na zachycení plovoucích nečistot
- osazení bezpečnostního odtokového potrubí nádrže
- osazení kalového čerpadla
- osazení výtlačného potrubí od kalovéhon čerpadla s 2 vývody (závlahové potrubí,hadice)
- osazení spojné el. Krabice

V případě výskytu hladiny spodní vody nad základovou spáru , je nutné provést
úpravu nádrže tj. zesílené dno , vyšší počet žeber a jejich úprava,
Cena úpravy se vypočte jako 12 % ze základní ceny nádrže bez DPH.
Cena dodávky - V ceně JE zahrnuto složení nádrže na místě dodávky. V ceně je zahrnuto
provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže a vydání protokolu o těsnosti nádrže dle ČSN 75 0905 ,
záruční list a provozní řád zařízení a prohlášení o shodě výrobku výrobcem.
Platební podmínky - na základě potvrzené cenové nabídky , smlouvy o dílo bude vystavena
zálohová faktura na 50 % celkové částky včetně DPH splatná před termínem dodávky. Konečná
faktura do 14 – ti dnů po předání díla.
Dodací lhůta - 2 týdny od podepsání smlouvy o dílo. Garance - 60 měsíců na plastovou nádrž .
Doprava – dopravu lze objednat u výrobce . Cena dopravy je 12,- Kč /km (včetně DPH) .
Je počítána vzdálenost od provozovny tj. Bezděkov nad Metují k místě složení nádrží a zpět.
OSVĚDČENÍ
Na plastové nádrže PN 3 - 15 vydala autorizovaná osoba
Technický a zkušební ústav stavební
Praha,s.p. CERTIFIKÁT VÝROBKU č. 204/C5a/2013/090-029115 a STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚĎČENÍ
č. 090-028614. Společnost vlastní CERTIFIKÁT ČSN EN ISO 9001:2009, CERTIFIKÁT Evropský svareč
termoplastů (EPW).

