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CENOVÁ NABÍDKA NA PRODEJ A MONTÁŽ PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ
P-Jl-13212016 ‚ vypracoval(a) Veronika Šteflová, datum: 24.2.2016 dornP1~

Námi prodávaná a montovaná plastová okna a dveře jsou vyrobeny z vysoce kvalitních německých PVC profilů
VEKA, BLUE EVOLUTION a SALAMANDER nebo DOBROPLAST. Výrobky jsou vyztuženy originálními ocelovými
zinkovanými výztuhami tloušťky 1,5 mm u oken a balkonových dveří a 2 mm u vstupních dveří. Okna dveře ‚

dodáváme v základní bílé barvě, jednostranných nebo oboustranných imitacích dřeva nebo v jiných barevných ~

provedeních. V naší nabídce jsou také plastové vstupní dveře s kvalitními řeckými dveřními výplněmi TEHNI. Okna
a dveře byly zkoušeny státní zkušebnou a jsou označeny značkou CE. Specifikaci a souhrn cenové nabídky podle
vámi zadaných informaci naleznete níže a doplňující informace na dalších stranách.

SPECIFIKACE VÝROBKŮ, DOPLŇKŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ A SOUHRN CENOVÉ NABÍDKY PODLE VAŠEHO ZADÁNÍ:

PVC profil: SALAMANDER 4k vstupní dveře cena oken a dveří: 4 ks 80090,-
Barevné provedení/imitace dřeva: bílá/bílá Venkovní parapety: O ks 0,-
Sklo: dle pozic Vnitřní parapety: O ks 0,-

Žaluzie: na O ks výr. 0,-

Sítě proti hmyzu; O ks 0,-
Ostatní příplatky: 6 151,-

Ii bílá
Ii . -‘j celkem: 86241,-

~• ~““ Sleva*: -45% -38808,-
Doprava, montáž, vybourání‘: ZDARMA

SALAMANDER VD SALAMANDER Streamline . . .

4k, 76 mn, vstupnidveře Sk, 76mm, rovné křídlo Zednicke zapraveni: 7 000,-

Ceny, ‘azměry a specifikace jednotlivých výrobků, doplňku a prislušenství naleznete na Předokenní rolety: O ks 0,-
dalších slra,,ách téta Ceiíové nabídky. Vice informaci naleznete také v našem katalogu.
Vyobrazení profilů, sket barev a imitací dřeva jsou pouze infarn,otivni, piesnd provedeni Celkem bez DPH: 54433,-
naleznete v ariginalnich vzornicsch no našich pobočkách nebo ti zaměřovacích techniku DPH 15%: 8 165,-

! Zákazník nevyužil žádnou akci. Byla mu poskytnuta vyšší sleva. ! Celkem: 62 598,— Kč

Výše zálohy: dle dohody
Termín dodání: uvedené termíny dodání platí od podpisu Smlouvy o dílo, doručení všech dokumentů a zaplacení zálohy
- plastová okna a dveře DOBROPLAST: 3-S týdnů
- plastová okna a dveře SALAMANDER / BLUE EVOLUTION: 4-6 týdnů
- plastová okna a dveře VEKA: 4-6 týdnů
- vstupní dveře s výplněmi TEHNI: 6-8 týdnů
- zakázky s nestandardními provedeními výrobků, nestandardními imitacemi dřeva a barvami, skly, atypy: 4-10 týdnů
Platnost nabídky: do ukončení platné akce
Záruka: 10 let na plastová okna a dveře, 2 roky na dveřní kování, zámky, skla a veškeré doplňky a příslušenství
Pokud je u položky, v souhrnu nebo v sumáři hodnota 0,- KČ, pak daná položka není součásti cenové
nabídky. Tato cenová nabídka je pouze informativní a je odvolatelná. Tuto cenovou nabídku není možné ‚~U «‘?‘ ~
pokládat za přijeti objednávky ani potvrzení o uzavřeni smlouvy, popřípadě za jakékoli jiné právní jednání, ~‘~‘ cenová nabídka
které by bylo možné vykládat jako souhlas s uzavřením smlouvy, společnost Okna Macek as. uzavírá N 4 E odborné zaméře
smlouvy výhradně pisemně, za použiti formulářů, které musi být podepsány oběma smluvními stranami. %~‘ ‚~p doprava, vybourá
vice informaci o našich produktech, akcích a podmínkách se dozvíte na www.oknamacek.cz, na našich starych oken Cd vrh)

pobočkách nebo u zaměřovacich technikú. veškeré obrázky, imitace dřeva a barvy jsou pouze iiustrativni, • montáž, hrubý úktid
nabizime mnoho typů, provedeni a barevných odstínů výrobků.
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P-JI-132/2O16

Pozice (1): Vchodové dveře Standard $031 Specifikace:

Pozice (2): Sestava (Standard 5031)+(F)
1390/2240mm

Standard S031 pravé
SALAMANDER 4k vstupní dveře
bílá/bílá
izolační dvojsklo 4-16-4, 24mm, Ug=1,1
980/2020 mm

typ:
profil:
barva, imitace:
standardní sklo:
rozměr výrobku:

Ceny a příplatky:

okno/dveře (cena/ks): 25 416.-

elektrický zámek (el. otevírač) - 1k VD 1 600,-

vchodová koule-klika, STANDARDNĺ - bílá RAL 9016 Or

Počet kusů: 2 ks Cena/kus: 27 016,- Celková cena: 54032,-

Standard S031 levé
SALAMANDER 4k vstupní dveře
bílá / bílá
izolační dvojsklo 4-16-4, 24mm, Ug=1,1
940/2240 mm

typ:
profil:
barva, imitace:
standardní sklo:
rozměr výrobku:

Ceny a příplatky:

okno/dveře (cena/ks): 25 810,-

vchodová koule-klika, STANDARDNĺ - bílá RAL 9016 Or

Počet kusů: 1 ks Cena/kus: 25 810,- Celková cena: 25 810,-

Specifikace:

typ: F
profil:
barva, imitace:
standardní sklo:
rozměr výrobku:

Ceny a příplatky:

okno/dveře (cena/ks): 3 448,—

dorovnání okopu bočního světlíku k VD (dolní) 800,-

ornamentální sklo Kůra čirá (nejpoužívanější) -24mm - 806,-

spojení STATIK - bílá (Sk, VD) 1345,-

Počet kusů: 1 ks Cena/kus: 6 399,- Celková cena: 6 399,-
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET CENOVÉ NABÍDKY

Specifikace:

SALAMANDER Streamline Sk - rov. kř.
bílá/bílá
izolační dvojsklo 4-16-4, 24mm, Ug=1,1
450/2240 mm



SUMÁŘ CENOVÉ NABÍDKY P-Jl-132/2016, vyprac.: Veronika Šteflová, datum: 24.2.2016

Cena oken a dveří: 4 ks 80 090,-

Venkovní parapety: 0 ks 0r

Vnitřní parapety: O ks 0,-

Žaluzie: na O ks výr. 0,-

Sítě proti hmyzu: 0 ks 0,-

Ostatní příplatky: 6 lSl~

Celkem: 86 241,-
Sleva*: 45% -38808,-

Zaměřeni, doprava‘ montáž, vybourání starých dřevěných oken a dveří**: ZDARMA

Předokenní rolety: O ks

Zednické zapravení: 7 000,-

Celkem bez DPH: 54433.

DPH 15%: 8 165,-

Celková cena včetně DPH: 62 598,- Kč

Poznámka k cenové nabídce:

DÁLE NABÍZÍME

SPLÁTKY BEZ NAVÝŠENf
Pokud si přejete koupit výrobky no splátky, navštivte ještě před
podpisem Smlouvy a dilo naši pobočku, kde naše procovnice vše vyřídí.
Smlouva a dílo bude podepsáno společné se Smlouvau a prodeji
na splátky.

ODBORNĚ PORAUENSTVĺ ZDARMA
Nejste si něčím jisti? Potřebujete více informoci? Nebo snori máte
speciální požodavky? Neváhejte a obraťte se no noše adborníkyl
Pouze u nás získáte cenné odborné poradenství či l<onzultad Se vším
všudy zcelo zdormol

VÝKUP PLASTOVÝCH OKEN
Získejte nová plostová okno výhodné! Výkupní ceno storých plastových
oken je 10% z ceny nových, toto ceno vám bude odečteno z ceny nové
zokózky. Stará plostovd okna budou umístěno v nošen, výprodeji,
přĺpadně ekologicky zlíkvidováno.

E-SHOPABAZAR
Hotová, zlevnéná o použitá okna, dveře a vrato můžete jednoduše
koupit přes náš e-shop. StoU si vybrat požodovoné porametry, počet
lwsů, způsob platby a my vám voše prodLlkty v co nejkratším termínu
přivezeme. Více intormoci no www.eshop.oki-iomocekcz.

VYUŽIJTE NAŠE AKCE

AKCE PRO DOMY
plotně pří nálcupu nod 100.000 Kč bez DPH
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Veškeré doplňky o práce dodáváme pouze k našim výrobkům dodávaným s montáží. bPH je účtováno ve výši 15% nebo 21%
podle zákona.
Výrobky z bazaru/e-shopu/výprodeje jsou prodávány pouze bez montáže, s DPH 21% a nevztahují se na ně slevy platné pří
prodeji nových výrobků s mon táží.
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NÁMI VYRÁBĚNÉ, DODÁVANÉ A MONTOVANÉ PRODUKTY

I
VYNIKAJÍCÍ CENA!

. více než 250 typů

. Wsokd kvalita použitých materiálů

. falcové nebo bezfalcové dveře
: • kvolitnĺ obvodové těsněnĺ zajišťující těsnost křídlo

• široký výběr povrchů a barev interiérových dyeři
• klasický i vysoce moderní design
. dekorativní I ornomentálni sklo
• kyalitni kování SAMET O TWIN
.. slroký výběr přislušenství
. žádané posuvné dveře

:. . možnost obkladu puvodních kovových
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OD CENOVÉ NABÍDKY PO MONTÁŽ

Cenová nabídka, její změny a doplnění

Pokud si přejete tuto Cenovou nabídku přepracovat, změnit nebo doplnit, kontaktujte naše
prodejní místo nebo obchodní oddělení, na kterém vám byla nabídka vyhotovena, vyjdeme vám
maximálně vstříc.
Cenová nabídka je vyhotovena na základě vámi poskytnutých předběžných a orientačních
údajů a podmínek platných v době vyhotovení této nabídky. Přesné rozměry, proveden~
počet kusů, specifikace a ceny výrobků, doplňků, příslušenství a prací, termín dodání a další
skutečnosti budou v případě uzavření zakázky uvedeny v Zaměřovacím listu, Smlouvě o dílo
a dalších dokumentech.
* Slevy uvedené v této Cenové nabídce jsou množstevní a jsou stanovovány pro každou jednotlivou nabídku, zakázku,

objednávku nebo doobjednávku zvlášť podle velikosti jejího objemu a akcí platných v době jejího vystavení. Slevy se vztahují
také na doplňky. Veškeré doplňky a zednické pré Ce jsou součástí příplatkové výbavy a služeb.

Objednání zakázky, zaměření, podpis Smlouvy o dílo ________ ..‘

Pokud jste s touto Cenovou nabídkou spokojeni a chtěli byste zakázku objednat, kontaktujte naše .-. .

prodejní místo nebo oddělení, na kterém vám byla nabídka vyhotovena a objednejte si zaměření .

a podpis Smlouvy o dílo. Naplánujeme s vámi návštěvu našeho zaměřovacího technika, který
vyrobky odborně zaměn, poradi yam a vypini a podepíše s vami Smlouvu o dílo a dalsi ‚

dokumenty Pokud to bude mozne, muzete mu zaplatit take zalohu na zakazku v dohodnute vysi ________________________________

Zadánídovýroby
Vaše zakázka bude u nás po zaplaceni zálohy a doručení všech podepsaných dokumentů ihned zaevidována, zkontrolována, zpracována
a zadána do výroby podle výrobních rozměrů a specifikace uvedených v Zaměřovacím listu.

Montáž, zednické zapravení, likvidace starých dřevěných oken a dveří
Součástí standardní cenové nabídky a zakázky je provedeni montáže oken a dveří na kotvy nebo ‚. .~.. ‘

turbošrouby a montážní PU pěnu. Na přání zákazníka/objednatele lze provést také ošetření .“~

připojovaci spary podle ČSN 746077, toto je však za priplatek Pokud ma byt toto ošetřeni
připojovaci spary provedeno musi byt zaznamenano a započitano v Zaměřovacim listu a Smlouve
o dilo V takovem připade zakaznik/objednatel sam a na sve naklady zajisti připravu stavebniho
otvoru dle ČSN 746077 do prijezdu montazni skupiny

Po dokonceni vyroby bude vaše zakazka umistena v nasem montaznim skladu Pracovnici odděleni planovani
montážívás zkontaktují a domluvís vámi termín montáže. ‚. \.:‚ ‘

V daný den k vám přijede naše montážní skupina a provede montáž. Pokud máte objednáno také zednické
zapraveni, Po montáži přijede zednická skupina, která zapravení provede.
** Vybourání (demontáž) starých dřevěných oken a dveř‘ pokud je prováděno zhotovitelem,

je prováděno zdarma pouze současně s následnou montáží a je prováděno vyřezáním nebo
vysekáním (zničením).
Montáž a doprava výrobků a jejich doplňků a příslušenství je prováděna ZDARMA, pokud probíhají
současně.
Při vybouráni starých oken a dveří, montáži, zednických pracích a dalších činnostech dochází ke zvýšené
prašnosti a dalším znečištěním, které naši pracovníci odstraní hrubým úklidem.
Po dokončení montáže vám předáme dflo, seznámíme vás s obsluhou dodaných a namontovaných výrobků
a předáme vám přehledný a srozumitelný Návod k obsluze a údržbě a konečnou ~kturu.

Provedeme odvoz a likvidaci starých dřevěných oken a dveří, pokud máte tuto službu objednánu.

Servis a reklamace
Provádime také záručnía pozáručníservis. Záručníservis do 6 měsíců od převzetídila je zdarma.

Pro servis nebo reklamaci kontaktujte naše prodejní místo nebo přímo servisní a reklamační oddělení. Váš
požadavek zaevidujeme a domluvíme s vámi návštěvu našeho servisního a reklamačního technika.
V případě oprávněné reklamace bude vada odstraněna v zákonné lhůtě, popřípadě ve lhůtě
prodloužené a to vše bezplatně v rámci záruční doby.

Okna Macek a.s., Nádražní 1701, 696 03 Dubňany
iČ: 26906724, oič: cz269o6724, OR: KS Brno, oddĺi B, viožka 6522
(c) Okna Macek as., Libor Macek, veškeré chyby a změny vyhrazeny
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