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Typ Výrobek Výr. řada Popis Cena Počet Celkem

LME156t Parková lavička Miela

délka 1,8m, konstrukce hliníková slitina, sedák i opěradlo tropické 

dřevo bez povrchové úpravy, područky 6 490 Kč 10 64 900 Kč

doprava do obce Psáry z Bílovic u Uherského Hradiště 9 200 Kč 1 9 200 Kč

Suma bez DPH 74 100 Kč

DPH 21% 15 561 Kč

Suma bez DPH 89 661 Kč

pozn. hliníková slitina konstrukce v přírodním odstínu (odpovídá RAL9006), desky tropické dřevo jatobá bez povrchové úpravy

Uvedené ceny jsou bez DPH, bez zaměření, vytýčení sítí a elektrorevize. V případě objednání pítka je cena bez přívodu vody.

U osvětlených sloupků je cena bez elektrozapojení.

Cena výrobku nezahrnuje přívod elektro k výrobku (například: vitríny CL City Light, zahrazovací sloupky s osvětlením, 

Info vitríny IF s osvětlením, přístřešky s osvětlením a ostatní mobiliář s osvětlením).

Dodání spojovacího materiálu není standardně součástí dodávky.

V ceně je zahrnuta výrobní dokumentace.

Ceny jsou platné do 31. 12. 2016.

Termín dodání u typových výrobků je 5 - 6 týdnů od potvrzní objednávky nebo podepsání smlouvy. U atypových výrobů

se termín dodání liší v závislosti od druhu atypu.

V objednávce je nutno specifikovat barevný odstín kovové konstrukce (RAL) a u borovice i odstín dřeva (COUNTRY BROWN, 

PARK WHITE, URBAN GREY).

Standardní odstíny RAL (výrobky mmcité): 9003 (bílá), 9006 (stříbrná světlý hliník), 9007 (stříbrná tmavší hliník), 

7016 (antracitová šedá), 9005 (černá), DB703 (tmavě šedá metalíza), corten

Další odstíny dle vzorníku RAL jsou možné na základy dohody.

Některé výrobky jsou standardně dodávány bez komaxitu - lavičky Miela nebo Portiqoa zůstávají v pohledové hliníkové slitině

(není-li v nabídce uvedeno jinak), mříže ke stromům jsou dodávány v provedení žárový zinek.

Splatnost faktury je standardně 14 dní od data jejího vystavení. 

Záruka (standardně 24 měsíců) začíná běžet od podpisu Předávacího protokolu a Prohlášení o vlastnostech.

Záruka se vztahuje na výrobky, nikoliv na práce a závady způsobené neodbornou manipulací.

Výrobky mmcité jsou chráněny průmyslovým vzorem, padělání je trestné.

Objednatel, a tím i případný odběratel, nabývá vlastnické právo k výrobkům uvedeným v této cenové nabíce až úplným

zaplacením ceny výrobků objednatelem a do dne úplného zaplacení ceny výrobků tyto zůstávají ve výlučném vlastnictví

mmcité 1, a. s.

V případě, že objednatel nesplní svoji povinnost zaplatit cenu řádně a včas, má dodavatel právo na odstoupení do

objednávky a má právo požadovat vrácení předmětu objednání, přičemž objednatel je povinný předmět objednávky

zhotoviteli bez zbytečného odkladu vydat, resp. zabezpečit jeho vydání třetí osobou, která ho má na základě smluvního

vztahu s objednatelem v držení.

V případě sjednání  zálohy na platbu ceny zboží, je zaplacení zálohy podmínkou dodání zboží (tj. zboží nebude dodáno před

zaplacením sjednáné zálohy).

V případě, když objednatel předmět objednávky dodává třetí osobě, je objednatel povinen písemně oznámit třetí osobě, 

které předmět objednávky dodá, existující výhrady vlastnického práva prodávajícího k předmětu objednávky a zavazuje se

této třetí osobě oznámit, že vlastnické právo k předmětu objednávky na objednatele přejde až úplným zaplacením ceny

předmětu objednávky a zhotovitel je oprávněn žádat vydání předmětu objednávky v případě nesplnění povinnosti 

objednatele zaplatit řádně a včas cenu předmětu objednávky. Tuto skutečnost podle předcházející věty je oprávněn

oznámit případné třetí osobě i dodavatel.

Objednatel je také povinen předat písemně konečnému zákazníkovi všechny návody na údržbu objednaných výrobků.


