OBJEDNÁVKA / POTVRDENIE PREVEDENIA SERVISU STROJOV A ZARIADENÍ
TLACIVO JE DOSTUPNÉ NA INTERNETOVEJ STRÁNKE www.alumacs.sk

Dodávate :
ALUMA S s.r.o. I O 30229235 tel +421 /0/41 5692679, fax +421 /0/41 5692678
e-mail: pavol.vitek@alumacs.sk
Telefón
+421/0/41 569 26 79
Zodpovedná osoba
Man ík Pavol
Objednávate :
Ulica
Fax
Mobil
Od

Firma
Mesto a PS
Zodpovedná osoba
Bežná pracovná doba
Typ stroja:
Výrobca:
Výrobné íslo
Rok výroby

Do

Objednávame prevedenie servisu na strojoch a zariadeniach

POPIS ZÁVADY / v prípade nedostatku miesta použite alší papier/.Fotografie zasielajte na e-mail.

Možný termín prevedenia servisných prác:
Orienta ná cena servisu a použitého materiálu /suma a mena:
Servisné podmienky spolo nosti Aluma CS s.r.o. :
1.Servisné práce sa prevádzajú na stroje Aluma,Emmegi,Federhenn,Graule,Hollinger,Lisi,Powasert,Pressta-Eisele,Rotox,Thoman,Someco.
2.Po as vykonávania servisných prác bude prítomná zodpovedná alebo poverená osoba objednávate a a obsluha opravovaného stroja. K dispozícii musia
by energie predpísané výrobcom na prevádzku strojov a zariadení /elektro, stla ený vzduch/, temperované pvc profily, výstuhy, kovanie, spojovací
materiál. Výrobný proces sa objednávate zaväzuje prispôsobi potrebám servisného pracovníka dodávate a.
3.Po prevedení servisu strojov alebo zariadení servisný pracovník dodávate a predvedie zodpovednej alebo poverenej osobe objednávate a správnos
funkcie opraveného stroja alebo zariadenia, vykoná jeho odskúšanie pod a požiadaviek zodpovednej alebo poverenej osoby objednávate a. Zodpovedná
alebo poverená osoba objednávate a potvrdí podpisom, itate ným menom a pe iatkou správnos a rozsah prevedeného servisu a spotrebovaný materiál na
servisný protokol dodávate a.
4.Termín servisných prác zvolí dodávate pod a svojich možností. Servisné práce budú prevedené v o najkratšom termíne od objednania alebo pod a
požiadaviek objednávate a /jedná sa hlavne o prípady plánovaných rozsiahlejších opráv alebo kontrol strojov/. Práce sa prevádzajú prednostne behom
pracovnej doby dodávate a tj. pondelok – piatok od 8.00 do 16.30.
5.Za servisné práce a použitý materiál bude ú tovaná cena pod a aktuálne platného cenníka servisných prác a materiálu spolo nosti Aluma S s.r.o.
platného v termíne vykonania práce. Orienta ná cena je dodávate om na základe popisu závady objednávate ovi predom oznámená. Cena za
vykonaný servis a použitý materiál je splatná v hotovosti ihne po jeho prevzatí. Objednávate sa potvrdením tohto dokladu
zaväzuje ma pripravenú hotovos v sume minimálne zodpovedajúcej oznámenej orienta nej cene, aj v prípade dokon enia prác po pracovnej dobe
Úhradu za servis a použitý materiál je objednávate povinný vyplati i v prípade, že sa závada neprejaví po as prítomnosti pracovníka dodávate a alebo
pokia nebude z akéhoko vek dôvodu objednávate a umožnené pracovníkovi dodávate a vykona servisnú prácu.
Da ový doklad za prevedenú servisnú prácu a materiál bude objednávate ovi zaslaný do 14 dni od dátumu vykonania servisnej práce.
V prípade, že bola uhradená len as ceny servisnej práce a použitého materiálu je doplatok splatný do 10 dní od vystavenia da ového dokladu. Za
omeškanie platby je dohodnutá zmluvná pokuta 10.000,00 SKK a úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý aj zapo atý de
omeškania úhrady. Všetky dodané materiály a náhradné diely realizované pod a tejto objednávky, sú až do úplného zaplatenia majetkom firmy Aluma s.
6.V prípade nedostatku vlastných personálnych a technických kapacít môže dodávate za dohodnutých podmienok poveri prevedením servisu strojov
a zariadení inú firmu majúcu pre objednanú prácu zodpovedajúcu kvalifikáciu /napríklad Aluma Bohemia s.r.o./
7.Všetky spory vyplývajúce z tejto objednávky riešia objednávate a dodávate predovšetkým zmierom. V prípade, že spor nebude riešený zmierom, bude
tento riešený pred Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory /SOPK/ v Bratislave pod a jeho základných vnútorných právnych
predpisov menovanými rozhodcami Rozhodcovského súdu SOPK. Objednávate a dodávate sa podrobia rozhodnutiu tohto rozhodcovského súdu a jeho
rozhodnutia budú pre obe strany záväzné.
Súhlasíme so servisnými podmienkami dodávate a, orienta nou cenou a objednávame servisné práce na vyššie uvedené stroje a zariadenia.

...........................................................................
razítko a podpis objednávate a /meno itate ne/

