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Vysvětlivky pojmů
Montáž : Cena za montáž obsahuje osazení zboží do předem připravených stavebních otvorů , připevnění pomocí
turbošroubů přes rám zboží , nebo pomocí montážních plechů a zapěnění polyuretanovou pěnou , bez demontáže
, zednického zapravení a likvidace , není-li v cenové nabídce ( CN ) uvedeno jinak. Uvedenou cenou za montáž se
považuje provedení montáže všech uvedených prvků v CN v jedné souvislé akci , pokud není výslovně uvedeno
jinak. V případě , že investor požaduje rozdělit montáž do více akcí , budou s tímto související vícenáklady
doúčtovány. Umístění zboží do stavebního otvoru ( ve špaletě ) se provádí vždy na základě požadavku kupujícího
.Před a po montáži zboží je zákazník povinen zajistit teplotní a vlhkostní poměry včetně odvětrání objektu
v souladu s platnými normami a předpisy , zejména pak ČSN 73 0540-2 , ČSN EN 13465 , tak aby se předešlo
případným odchylkám od rovinnosti , deformacím , prohnutím , rosení skel …atp. . Na případné reklamace vzniklé
v souvislosti umístěním zboží ve špaletě a nedodržením teplotních a vlhkostních poměrů včetně řádného
odvětrávání nebude brát výrobce zřetel . Do ceny za montáž není zahrnuto použití speciální manipulační techniky ,
jeřáby , stavba lešení apod.
Po montáži zboží bude provedeno konečné seřízení a seznámení zákazníka s funkčností a ovládáním zboží . Dále
je na vyžádání kupujícího jedno seřízení v průběhu 6 měsíců od data zdanitelného plnění zapsaného na faktuře
zdarma , ostatní servisní práce po tomto datu jsou zpoplatněna dle aktuálního ceníku dodavatele. Na základě
požadavku zákazníka je možné provést nadstandardní montáž za použití inteligentních parotěsných a
paropropustných pásek systému Illbruck – TwinAktiv , popř. jiným systémem odpovídajícím TNI 74 60 77.
V případě , že součástí sjednaných prací není „Ošetření připojovací spáry“ , zákazník tímto potvrzuje , že byl
seznámen s požadavky a cenou provedení připojovací spáry podle ČSN 73 0540-2 a TNI 74 60 77 a výslovně
potvrzuje , že toto ošetření v rámci CN a Smlouvy o dílo nepožaduje.
Demontáž : Před vlastní demontáží objednatel zajistí přístupnost k bouraným prvkům a ochranu okolí ( nábytek ,
podlahy ….atd.) před zvýšenou prašností a možnosti poškození padající sutí. Cena za demontáž obsahuje
vybourání původních oken a dveří a příprava stavebního otvorů pro osazení nových oken a dveří. Demontáž je
prováděna opatrně , tak aby nedošlo k poškození vnitřního zařízení místnosti. V případě , že při bourání stávajících
oken a dveří dojde k poškození venkovních omítek nebo fasády , není toto poškození možné uznat jako reklamaci
a ani oprava není zahrnuta v ceně. Pokud pro demontáž je nutné odstranit původní olištování oken a dveří ,
parapety , prahy , soklové lišty , obklady ( např.koupelna ) a pod. , není jejich poškození možné reklamovat a žádat
jejich náhradu za nové , včetně zpětného osazení těchto prvků , které není v ceně za demontáž. Po demontáží
provedou pracovníci dodavatele hrubý úklid .
Likvidace : Cena za likvidaci původních oken a dveří obsahuje naložení a odvoz těchto prvků a jejich ekologickou
likvidaci v souladu se zákonem o odpadech.
Zednické zapravení : Cena obsahuje zednické začištění vnitřních špalet za použití silnovrstvé sádrové omítky a
podbetonování parapetní roviny ( podklad pro osazení vnitřních parapetů ) . V případě zednického zapravení po
původních špaletových ( kastlových ) oknech , kde je nutno začistit podstatně větší otvor , je toto prováděno za
použití polystyrenu , perlinky , popř. AL rohů. Pracovní a technologický postup při provádění zednického zapravení
určuje odpovědný pracovník firmy , která toto provádí ve spolupráci s kupujícím.
Ceník placeného servisu :
- 1 x seřízení na výzvu zákazníkem do 6 měsíců od data zdanitelného plnění uvedeného na FA
zdarma
Ostatní práce včetně seřizovacího servisu na vyžádání zákazníka budou kalkulovány dle platného ceníku ( netýká
se odstranění výrobních závad v záruční době ).
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