KUPNí SMLOUVA č.K14017
uzavřena dle § 2079 a násl. občanského zákoníku č.89/2012 Sb
uzavřená mezi:

GEKKON International s.r.o.
IČO 25 93 06 81
DIČ CZ25930681
se sídlem Pardubice, Hradišťská 407, PSČ 533 52
bankovní spojení: ČSOB Pardubice č.ú.:272367113
tel. 00420 466 335 378
zastoupená jednateli panem Radoslavem Řípou a Michalem Kudláčkem
dále jen jako "prodávající" na straně jedné

a

Výstaviště Flora Olomouc, a.s.
IČO 25 84 85 26
DIČ CZ25848526
se sídlem Wolkerova 37/17, Olomouc, PSČ 771 11
zastoupená ředitelem společnosti panem ing. Jiřím Uhlířem
dále jen jako "kupující" na straně druhé
jako osoby České republiky, jež jsou podle vlastního prohlášení a předložených dokladů plně způsobilé ke všem
právům a právním úkonům, uzavírají v souladu se svou jedinou a pravou vůlí níže uvedeného dne, měsíce a
roku tuto
kupní smlouvu ( dále jen smlouvu)
I.Předmět smlouvy
1.

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu ruční nízkozdvižný vozík s elektrickým pohonem, vozík typového
označení HELI eBO 20-15 dle nabídky ze dne 6.3.2014.

2.

Kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu uvedenou v čI. II této
smlouvy.
II. Kupní cena a platební podmínky

1.

Smluvní strany sjednaly kupní cenu ve výši 98.800,- Kč bez DPH.

2.

Kupní cena zahrnuje čelní vysokozdvižný vozík HELI eBO 20-15E s příslušenstvím,
zaškolení obsluhy a uvedení do provozu.

3.

Kupní cena včetně DPH činí 119.548,- Kč. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu následovně:

návod k obsluze,

a)

24.000,- Kč do 3 dnů od podpisu smlouvy oběma stranami na základě zálohové faktury vystavené
prodávajícím.

b)

95.548,- Kč do 7 dnů od řádného převzetí předmětu smlouvy na základě faktury vystavené prodávajícím.
III. Dodací lhůty

1.

Prodávající se zavazuje dodat předmět smlouvy uvedený v čl.1.1 kupujícímu do 4.4.2014. Místem plnění je
Olomouc.

2.

V případě nedodání předmětu koupě ve stanoveném termínu, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
IV. Odpovědnost za vady

1.

Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu záruční lhůtu v délce 24 měsíců ode dne předání předmětu
Koupě Kupujícímu nebo 2000 Mth a to v závislosti na tom, Která skutečnost nastane crtv.

2.

Prodávající neodpovídá kupujícímu za vady způsobené:
a)

havárii nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost, běžným opotřebením v odpovídajícím rozsahu;

b) vadnou údržbou nebo nedodržením pokynů pro obsluhu předmětu koupě

(-tJ

3.

Kupující se zavazuje provádět v průběhu záruční lhůty pravidelné servisní kontroly v rozsahu dle servisní
knihy, která mu bude předána spolu s předmětem koupě.

4.

Záruční servis, včetně servisních kontrol bude provádět prodávající.
V. Doprava

1. V konečné kupní ceně je započtena do místa sídla kupujícího. Přepravu předmětu smlouvy zajišťuje
prodávající.
VI. Výhrada vlastnického práva
1. Zboží zůstává vlastnictvím Prodávajícího do plného uhrazení dohodnuté kupní ceny a všech závazků
vzniklých ze vzájemného obchodního vztahu Kupujícího vůči Prodávajícímu, přičemž Kupující je povinný
zboží odpovídajícím způsobem označit jako vlastnictví Prodávajícího.

VII. Ostatní ujednání
1.

Ostatní právaa povinnosti smluvních stran se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

2.

Pokud by jednotlivá ustanovení této smlouvy byla neplatná nebo nerealizovatelná nebo se neplatnými či
nerealizovatelnými stala, nebude tím dotčena platnost této kupní smlouvy v ostatním. Smluvní strany se
zavazují nahradit neplatné nebo nerealizovatelné ustanovení takovým ustanovením, které se pokud možno
nejvíce přiblíží ekonomickému účelu původního ustanovení. To platí i pro vyplnění mezer ve smlouvě.

VIII. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je vyhotovena na třech stranách ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
Každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu.
2.

Obě strany vzájemně prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani jinak za jednostranně
nevýhodných podmínek či na nátlak kterékoliv strany popř. třetích osob, byla uzavřena vážně, a že jim nejsou
známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na
vědomí, že v celém rozsahu nesou veškeré důsledky a odpovědnost z vědomě nepravdivých jimi uvedených
údajů.

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4.

Obě smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu v celém rozsahu rozumí a na důkaz
svého souhlasu s jejím obsahem pod ní připojují své podpisy.
Příloha - všeobecné obchodní a servisní podmínky
- technická specifikace stroje

V Pardubicích dne:

prodávající
GEKKON International s.r.o.
jednatel Radoslav Řípa
jednatel Michal Kudláček

VŠEOBECNÉ OBCHODNí A SERVISNí PODMíNKY
vydané společností Gekkon International

S.r.O., IČ : 25930681

Tyto všeobecné obchodní a servisní podmínky (dále VOSP) upravují vztahy mezi společností Gekkon Intemational s.r.o, jako
prodávajícím (dále pouze společnost) a kupujícím (dále pouze zákazník), které vyplývají z mezi nimi uzavřené kupní smlouvy,
dohody resp. objednávky o dodávce zboží a tvoří její nedílnou součást. Pokud z této smlouvy. dohody resp. objednávky
nevyplývá nic jiného, plati pro písemně neupravený vztah mezi stranami v souladu s Obchodním zákonikem tyto VOSP,
obchodni podmínky kupujícího nebudou uplatněné. Pokud kvůli nějakému smluvnímu vztahu mezi stranami úprava v písemném
dojednání mezi stranami nebo v těchto VOSP chybí, bude v souladu s Obchodním zákoníkem použitý pro úpravy daného
vztahu v první řadě zákon, ve znění posledních novel a pokud i zde bude chybět odpovídající úprava, pak se použije ustanovení
jiného příslušného zákona České republiky.
Zákazník uznává následující podmínky jako závazné pro všechna plnění, která se mají uskutečnit v rámci dodavatelské
smlouvy a vzdává se uplatnění vlastních nákupních podmínek.
1. Uzavření smlouvy,

objednávky

a návrhy

1.1. Nabídka společnosti je nezávazná. Pro uzavření smlouvy, resp. jiných ujednání a jejich rozsahu je rozhodující písemné
potvrzení objednávky společnosti. Svým návrhem je zákazník vázaný 4 týdny.
1.2. Materiály jako jsou prospekty, katalogy, obrázky, výkresy a údaje o váze jsou chápány jako informativní, pokud nejsou
vysloveně uvedeny za závazné.
1.3. Společnost si vyhrazuje právo na změny v konstrukci a tvaru v průběhu dodací doby, pokud se předmět dodávky nebo jeho
funkce a vzhled zásadně neměnl.
1.4. Společnost si ponechává vlastnické a autorské právo na katalogy, výkresy a další podklady a to bez výhrad. Zákazník je
oprávněný využívat, překládat, kopírovat a rozmnožovat jemu odevzdanou dokumentaci výhradně jen pro svoji potřebu,
případně pro potřebu konečného uživatele v návaznosti na dodávky zákazníkovi.
1.5. Jakékoliv návazné, či vedlejší ujednání nebo dohody ke smlouvě musí být uskutečněné
písemně potvrzené.

v písemné formě a musí být

2. Dodací lhůty
2.1. Jako lhůty pro dodávku zboží jsou rozhodující pouze lhůty stanovené oboustranným písemným prohlášením, respektive
stanovené písemným potvrzením objednávky za předpokladu, že zákazník splní všechny svoje povinnosti vyplývající ze
smlouvy a VOSP.
2.2. Dodací lhůta je (pokud se zboží nedodává včetně instalace nebo montáže) ze strany společnosti dodržena, když je zboží
připraveno k vyzvednutí nebo k odeslání během jeho dodací lhůty a když je tato skutečnost oznámena zákazníkovi. Pokud se
odeslání zdrží z důvodů na straně zákazníka, pak platl za dodrženi lhůty okamžik odeslání aviza o připravenosti zboží
k vyzvednutí nebo odeslání.
2.3. Pokud budou z podnětu zákazníka předloženy další požadavky nebo dojde ke změnám v souvislosti s předmětem dodávky,
dodací lhůta se prodlouží o dobu potřebnou k uskutečněni těchto změn.
2.4. Společnost nezodpovídá v případě závazně dohodnutých lhůt za zpoždění dodávek na základě vyšší moci a události, které
společnosti značně ztiží nebo znemožní dodávky. Za případy vyššl moci jsou chápány mobilizace, válka, povstání, stávka,
výluka, úřední nařízení, připadně jiné nepředvídatelné překážky a to i pokud nastanou u dodavatelů společnosti nebo u jejich
subdodavatelů. Takové skutečnosti opravňují společnost k posunutí dodávky o dobu trvání překážky a přiměřenou dobu
rozběhu. Pokud se dodávka zboží nebo služeb stane pro společnost nemožnou nebo neuskutečnitelnou, společnost je
oprávněná od smlouvy odstoupit.
2.5. Pokud se společnost ocitne v prodeji, resp. pokud není dodání zboží nebo služeb možné z důvodů způsobených
společnosti, zákazník má právo odstoupit od smlouvy po uplynuti písemně poskytnuté přiměřeně dostatečné lhůty, nejméně
však o dobu trvání překážky. Právo zákazníka odstoupit od smlouvy se vztahuje zásadně pouze na ještě nesplněnou část
smlouvy.
2.6. Dodržení lhůty ze strany společnosti předpokládá dodání všech potřebných technických, obcnodntch a jiných potřebných
podkladů, zajištění a vykonání všech prací a činností, které má dodat, respektive zajistit zákazník, včetně potřebných povolení
a schválení.
2.7. Pokud společnost nese zodpovědnost za nedodržení závazně přislíbených lhůt a termínů, zákazník má nárok na smluvní
pokutu ve výši 0,5 % z fakturované hodnoty dílčí dodávky postižené zdržením. Další nároky zákazníka jsou vyloučeny.
2.8. Pokud se odeslání nebo dodání zboží zdrží na přání zákazníka, může být počínaje měsícem následujícím po oznámení, že
zboží je přepraveno k odeslání, účtováno skladné ve výši 0,5 % z hodnoty celkové účtované ceny, s výjimkou, že byly
prokázané vyšší náklady.
3. Ceny a platební podmínky
3.1. Ceny společnosti plati, pokud není uvedeno jinak, jako franko sklad společnosti s přičtením daně z přidané hodnoty. Pokud
by mezi uzavřením smlouvy a dodacím termínem došlo k podstatné změně obecně závazných právních předpísů, např. celních
nebo daňových a stanovených nákladů, zejména nákladů na mzdy, materiál či dopravu, může být dohodnutá cena změněna
v přiměřeném rozsahu podle vlivu předmětných nákladů.
3.2. Při změnách ceníku společnosti po potvrzení objednávky, platí ceny platné v den dodávky, pokud je doba mezi uzavřenim
smlouvy a dnem dodání minimálně čtyři měsíce.
3.3. Všechny vedlejší náklady, jako např. pojištění zahraniční přepravy, naložení a přezkoušení, celní náklady a poplatky za
technickou kontrolu nese společnost, pokud neni dohodnuto jinak.
3.4. Pokud nebylo dohodnuté oběma stranami v pisemné formě jinak, zaplatí zákazník společnosti za každou jednotlivou a dílčí
dodávku vždy nejpozději do čtrnácti dnů od data vystavení faktury, resp. dílčí faktury s tím, že za den plnění se považuje den
připsánl na účet společnosti.
3.5. Zákazník nemá právo platby snižovat nebo je na cokoliv vázat, započítávat může pouze svoje pohledávky vůči společnosti,
které jsou již potvrzené dále nenapadnutelným plno právním rozhodnutím soudu.
3.6. Zákazník se zavazuje při zmeškání úhrady faktur ročně platit smluvní pokutu ve výši dvojnásobku diskontní sazby
stanovené Českou národní bankou ke dni vzniku zpoždění. Tato smluvní pokuta nezahrnuje náhradu škody a ušlý zisk.
3.7. Pokud je následkem okolnosti vzniklé po uzavření smlouvy, ze které vyplývá podstatné zhoršení majetku zákazníka,
ohrožený nárok společnosti na zaplacení kupní ceny, společnost má podle svého uvážení právo odstoupit od smlouvy, případně

uplatnit svůj nárok na výplatu kupní ceny, splatný nezávísle na údaji uvedeném na faktuře. Pokud se zákazník ocitne v prodlení,
které znamená ohrožení pohledávky společnosti, má společnost právo odebrat zboží od zákazníka zpět, t.j. vstoupit do jeho
provozovny a vzlt zboží zpět. Dále může společnost vypovědět zpracování dodaného zboží. Odebrání zpět neznamená
odstoupení od smlouvy.
3.8. Zákazník je povinen na první požádání společnosti poskytnout odpovídající zajištění jeho pohledávek, a to i v případě, že
jsou pohledávky společnosti podmíněné nebo omezené.
3.9. Společnost má
důvodu, proti všem
a na druhé straně
společnosti splatné

právo započítat sí všechny pohledávky, které jí vzníkly vůči zákaznikovi, bez ohledu na to z jakého právního
pohledávkám zákazníka. Toto platí í v případě, pokud na jedné straně byla dohodnuta platba v hotovostí
platba směnkou nebo jiným způsobem. Pokud jsou pohledávky různě splatné, stávají se pohledávky
nejdéle se splatností jejích závazků.

4. Výhrada vlastnického

práva

4.1. Zboží zůstává vlastnictvím společnosti do splnění všech jeho přináležejících nároků k zákazníkovi, vzniklých ze
vzájemných obchodních vztahů, přičemž je zákazník povinný zboží odpovídajícím způsobem označit jako vlastnictví
společností. Eventuální náklady právních íntervencí na předsazení výhrady vlastníctví jdou k tíži zákazníka. Zákazník nese po
celou dobu trvání výhrady vlastnictví vzniklé škody, riziko odcizení, náklady spojené se skladováním, pojištěním, rizíko
způsobené třetím osobám a jakékoliv jiné souvísejicl náklady a rizika,
4.2. Při zpracování a opracování
vlastníctví společnosti.

zboží, u kterého existuje výhrada vlastníctví podle těchto VOSP, zůstává toto zboží ve

4.3. Pří zpracování, spojení a smíšení zboží, u kterého existuje výhrada vlastnictví podle těchto VOSP s jiným zbožím ve
vlastnictví zákazníka, nabývá společnost spoluvlastnícké právo k nové věci v poměru účtované ceny zboží, u kterého existuje
výhrada vlastníctví podle těchto VOSP k účtované ceně jíného použitého zboží.
4.4. Pokud zákazník používá dodané zboží ve vlastním závodě, není mu dovoleno po dobu trvání výhrady vlastnického práva
ve prospěch společností, dodané zboží ani jeho části dále prodat nebo dát do zástavy bez předchozího písemného souhlasu
společnosti.
4.5. Pokud je zboží, u kterého existuje vlastnické právo podle těchto VOSP zákazníkem společně s jiným zbožím dále odcizeno,
bude společnosti postoupena pohledávka z dalšího odcizení v poměru účtované hodnoty zboží, u kterého existuje výhrada
vlastnického práva podle těchto VOSP s účetni hodnotou jiného zboží. Při dalším odcizení zboží, na kterém má společnost
spoluvlastnický podíl, bude společnosti postoupen spoluvlastnický podíl podle odpovídajíclho podílu na pohledávkách.
4.6. Zákazník je povinen po dobu platnosti výhrady vlastnického práva pojistit dodané zboží proti živelným pohromám.
4.7. Zákazník je povinen okamžitě oznámit společnosti všechna porušení a škody na dodaném zboží, jako i všechna exekuční
opatření vůči tomuto zboží, podléhajiclmu výhradě vlastnického práva a odeslat kopie o exekučních nařízeních a příslušné
protokoly. Kromě toho je zákazník povinen vykonat všechna opatřeni na odvrácení exekuce.
4.8. Zákazník je povinen dodané zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnictví kdykoliv na požádání společnosti vydat zpět
a to i tehdy, kdy se toto zboží nachází u třetí osoby. Zákazník se dále zavazuje zabezpečit pro případ převodu vlastnictví
dodaného zbožl, u kterého trvá výhrada vlastnictví, na třetí osoby, aby tyto třeli osoby uznaly výhradu vlastnictví ve prospěch
společnosti a umožnili jí případné odebrání zboží nazpět.
5. Místo plnění

a předejití

nebezpečí

5.1. Místo plnění je sídlo společnosti, pokud není dohodnuto jinak.
5.2. Všechna rizika a nebezpečí, resp. odpovědnost za škodu, ztrátu a poškození přecházejí na zákaznika
existující výhradu vlastnictví:

bez ohledu na

a) při dodání zboží bez jeho ínstalace nebo montáže v momentě vyzvednuti zboží
b) v případě dohody o odeslání zboží v momentě odevzdání zboží k přepravě. Zboží se zasílá podle nejlepšího uznáni
společnosti. Na přání a náklady zákazníka dojedná společnost pojištění proti škodám vzniklým nárazem, ztrátou, transportem
nebo ohněm.
c) při dodávce zboží a jeho instalaci nebo místem plnění v sídle zákazníka - momentem expedice zboží ze skladu společnosti.
d) pokud se opozdí expedice zboží, jeho dodání nebo vykonáni instalace nebo montáže zařízení na žádost zákazníka nebo
z důvodů ležících na jeho straně. potom po dobu zpoždění přechází nebezpečí rizika na zákazníka. Společnost je povínna na
vyslovené písemné přání zákazníka a na jeho náklady zabezpečit požadované pojištěnI. V tomto případě má též společnost
právo na náklady a nebezpečí zákazníka zboží podle svého uvážení uskladnít, vykonat všechna opatření k uchování zboží
a zboží jako dodané vyúčtovat. Toto platí i pokud ohlášené zboží, přípravené k expedíci nebude do 4 dnů odvolané.
5.3. Společnost má právo, pokud se smluvní strany nedohodnou na něčem jiném, určit dopravní cestu, dopravní prostředek
jako i dopravu nebo vedoucího dopravy zboží.
5.4. Pokud se strany nedohodnou jinak, bude zboží dodáno nezabalené a nechráněné proti mrazu. Balící materiál z papíru,
umělých hmot, juty apod. se nebere zpět.
5.5. Zákazník je povinen všechno zboží popsat od okamžiku přechodu rizik po celou dobu výhrady vlastnického práva.
6. Převzetí zboží
6.1. Dodávku zboží je zákazník povinen převzít i tehdy, pokud vykazuje nepodstatné vady.
6.2. Dílčí dodávky jsou přípustné a mohou být též vyfakturovány samostatně.
7. Záruka
7.1. Společnost přebírá záruku za to, že dodané zboží neobsahuje vady, které by kazily nebo podstatnou mírou snižovaly jeho
cenu nebo způsobilost k smluvně předpokládanému účelu.
7.2. Ručení za vady se nevztahuje
nedbalého zacházení, nadměrného
nepředpokládala.

na přirozené opotřebování. dále na škody. které vznikly v důsledku chybného nebo
používání, nevhodných provozních prostředků nebo za podmínek, které smlouva

7.3. Ručení zaniká následkem chyb v důsledku neodborného zacházení, neodborně provedených
spuštění provozu nebo neoprávněného provozování ze strany zákaznika nebo třetích osob.

změn, neoprávněného

7.4. Platné jsou pouze písemné reklamace, včas doručené společnosti.
7.5. Společnost se zavazuje podle vlastní volby odstranit vady na zboží, které dodala nebo dodat nové zboží, pokud tyto vady
vznikly prokazatelně následkem chybné konstrukce, špatného materiálu nebo chybného provedení ještě před momentem
přechodu rizik a zákazník tyto vady řádně reklamoval, tj. okamžitě je písemně oznámil a popsal je. Pokud oprava a náhradní
dodávka dopadnou neúspěšně, má zákazník právo požadovat přiměřenou slevu z ceny.

7.6. Pokud není dohodnuté jinak, může zákazník své právo reklamovat vady uplatnit v době šesti měsíců ode dne přechodu
rizik.
7.7. Díly, které společnost za účelem opravy vymontuje a nahradí novými, přecházejí do majetku společnosti.
7.8. U zboží, které je dodané jako použité, nepřináleži zákazníkovi při společnosti
musel zákaznik počítat, žádná záruční práva.

udaných vadách a takových, se kterými

7.9. Platnost záruky na zařízení je podmíněná konáním pravidelné údržby a servisu autorizovaným
v souladu s návodem na obsluhu.

střediskem společnosti

7.10. Předcházející odstavce definitivně upravují záruční povinnosti společnosti. Jiné záruční nároky zákazníka jsou vyloučené
- zejména takové, které se týkají náhrady škod, které nevznikly na daném předmětu samotném. To neplatí, pokud k nim došlo
na straně společnosti úmyslně a z hrubé nedbalosti.
8, Záruční doba
Na výrobky se poskytuje záruka v trvání 24 měsíců ode dne předání předmětu koupě kupujícímu nebo 2000 Mth a to
v závislosti na tom, která skutečnost nastane dřív a při dodržení podmínek uvedených v návodu k obsluze. Nástup na záruční
servis prodávající garantuje do 24 hod od písemného nahlášení závady (v pracovních dnech). Servís bude vykonávat servisní
středisko prodávajícího v Pardubicích a vykonává se u kupujícího následovně:
8.1. V záruční době je kupující povínen požádat o vykonávání pravidelných servísních prohlídek určených servísní kníhou.
8.2. V záruční době je kupující povinen vykonávat výměny olejových náplní a filtrů v intervalech stanovených servisní knihou
stroje a tyto výměny musí vykonávat pouze pracovníci servisního střediska prodávajícího. Potřebu výměny provozních náplní
a filtrů oznámí kupující nejbližšímu servisnímu středisku prodávajícího písemně ( tel: 734 835 574, e-mail: servis@gekkon.org )
min 2 dny před termínem, kdy stroj pravděpodobně dosáhne počet motohodin nebo datumu stanovených servisní knihou pro
výměnu provozních náplní nebo filtrů. O vykonaných výměnách vede kupující dokumentaci (servisní knihu - vyplní servisní
technik), kterou na požádání předloží servisnímu technikovi kupující.
8.3. Nedodržení povinností stanovených
bezplatné vykonávání záručních oprav.

v bodě 1 a 2 má za následek ztrátu nároku na záruku a kupující ztrácí nárok na

9, Omezení ručení
9.1. Pokud se vinou společnosti nemůže zboží podle smlouvy celkem nebo částečně používat v důsledku zmíněných, či
chybných návodů nebo konzultací v rámcí smlouvy - zejména návod na obsluhu a údržbu dodaného zboží, nebo kvůli porušení
jiných smluvních vedlejších povinnosti, platí při vyloučení dalších nároků zákazníka ustanovení předcházejícího Článku.
10, Nemožnost

plnění, úprava smlouvy

Pokud jedna ze smluvních stran nebude moci splnit smlouvu nebo těmito VOSP uloženou dodávku nebo službu, plati
všeobecné právní zásady s následnými pravidly.
10.1. Pokud není možné plnění, způsobené prokazatelně zaviněním společnosti, zákazník má právo požadovat náhradu škody.
V každém případě se nárok na náhradu škody zákazníka omezuje na 10 % hodnoty části zboží, která pro nemožnost plnění
nemohla být dodaná. Nároky na náhradu škody zákazníka, které přesahují hranicí 10 % hodnoty této části dodávky, jsou
vyloučené.
10.2. Pokud nepředvídaná okolnost ve smyslu čI. 2, odstavce 4 výrazně změní ekonomický význam nebo obsah dodávky, bude
smlouva přiměřeně
přizpůsobena
změněným
podmínkám
a okolnostem.
Pokud toto není ekonomicky
přijatelné
a odůvodnitelné, má společnost právo od smlouvy odstoupit. Pokud chce využít toto právo na odstoupení, pak je povinná po
zjištění rozsahu okolnosti, které vedly k tomuto rozhodnuti, oznámit toto rozhodnutí zákazníkovi a to i v případě, kdy bylo
nejprve s kupujícím dohodnuto prodloužení dodací lhůty.
11, Ostatní ujednání
11.1 Zákazník hradí při servisních prohlídkách následující náklady:
- spotřební materiál (oleje, filtry, mazadla ...);
- hodinovou sazbu práce servisního technika za každou započatou hodinu práce;
- cestovní náklady za provoz servisního motorového vozidla (kilometrovné) za každý započatý kilometr, přičemž místo výjezdu
servisního vozidla se bere město Pardubice;
- v případě, že není možnost odstranit závadu spadající pod záruku, se společnost zavazuje dodat náhradní vysokozdvižný
vozík (zboží) na dobu nevyhnutelnou do odstranění zjištěné závady servisním technikem společnosti.
12, Použité právo a sídlo soudu
Tyto VOSP a vztahy vyplývající z nich se řídí českým právem, Celkové nebo částečné opomenutí výkonu práv z VOSP
nevylučuje jejich budoucí výkon. Pokud některé ustanovení VOSP ztratí svou platnost, zůstávají ostatní ustanovení nedotknuté
v platnosti a pro tímto vzniklou mezeru se použije smysl a účel nejvíce odpovídajících ustanovení platných českých právních
předpisů. Příslušnost soudů v případě sporů z těchto VOSP je daná platným Občanským zákoníkem.
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www.heli.cz.

Zákazník: VÝSTAVIŠTĚ FLORA OLOMOUC a.s., Wolkerova 17, 77111 Olomouc
Pan Ing Jiří Uhlíř, mobil: 734 113 916, mail: uhlir.jiri@flora-ol.cz

Cenová nabídka

na ručně vedený

Typ vozíku:

nízkozdvižný

HELI

vozík

s bateriovým

pohonem:

CBD20-15

Základní rozměry a parametry:
Nosnost vozíku
Vyložení těžiště
Délka vidlic
Rozteč vidlic
Výška zpuštěných
vidlic
Tloušťka vidlic
Šířka vidle
Stoupavost s/bez zátěže
Celková délka vozíku bezls plošinkou
Poloměr otáčení bez/s plošinkou
Pracovní ulička s paletou 800x1200 mm,
Zdvih vidlic
Výška vzpřímené rukojeti
Šířka vozíku
Délka k čelu vidlic
Rychlost pojezdu
Rvchlost zdvvhu s/bez zátěže
Váha baterie
Váha vozíku
Motor ooiezdu
Motor zdvihu

Q
C
L
b5
h13
s

e

bez/s ploš.

L1
WA
Ast
h3
h14
b1
L2

kg
mm
mm
mm
mm
mm
mm
%
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
km/h
mm/s
kg
kg
kW
kW

2000
600
1150
540
85
55
185
5/7
1750
1575
2235
110
1385
720
600
4,5
50/60
190
612
AC1,5
DC2

Technické údaje:
24V /210Ah
24V /30A
MOSFET

Baterie
Nabíiečka
Rídící iednotka

Cena vozíku:

85.000,-

Kč+DPH

Cena za prodloužení vidlic na 1900 mm:

12.000,1.800,-

Kč+DPH

Cena za dopravu do Olomouce:

Celková cena nového vozíku HELI CBD 20-15:

98.800,-

Kč+DPH

Kč+DPH
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Standardní vybavení:
- elektronický dobíječ 24 V, 30 A s mikroprocesorem
- vysokofrekvenční 24V elektronika řízená mikroprocesorem
- brždění protiproudem
- elektromagnetická parkovací brzda
- ergonomická ovládací hlava s odpružením
- tlačítko pro výstražný akustický signál
- zdvojené ovládání pohybu vidlic tlačítkem a ovládací páčkou
- bezpečnostni spínač k odpojení celého zařízení od zdroje napětí
- bezpečnostní tlačítko proti nárazu vozíku do obsluhy

- trakční baterie 24V /210 Ah
- stabilizační kola
- zpětné dobíjení baterie
- automatické ovládání rychlosti
- digitální počítadlo motohodin
- indikátor vybití baterie
- spínací skříňka ovládaná tlačítkem
- 1150 mm délka vidlic
- tlumič nárazů na řídícím kole

Dodací, platební a servisní podmínky:
Vozíky jsou dodávány ve shodě s platnými čs. předpisy pro provoz vysokozdvižných vozíků.
Dodací lhůta:
5 dní (skladem v Pardubicích)
14 dní prodloužení vidlic na délku 1900 mm
1 měsíce
Doba platnosti nabídky:
Platební podmínky:
Dle dohody včetně možnosti leasingu
24 měsíců (2000 Mth)
Záruční doba:
Servisní podmínky:
Záruční i pozáruční servis je zajišťován v ČR celoplošně za pomoci servisních
vozidel a je dostupný nejpozději do 12 hod. od písemného nahlášení závady.

Moderně vybavená servisní flotila společnosti Gekkon International, s.r.o.
Obchodní a servisní společnost Gekkon international, s.r.o. zajišťuje komplexní služby v oblasti prodeje, pronájmu a
servisu manipulační techniky. S vice jak 12-ti letou praxí v tomto oboru nabízíme:
- kvalitní a cenově dostupné stroje podložené mnoha referencemi a spokojenými zákazníky
- kvalitní služby podložené zkušenostmi
Více informací o zázemí společnosti Gekkon International s.r.o. a referencích na firemních stránkách: www.gekkon.org

Nabídku vyhotovil:
Pavel Mach
Gekkon International, s.r.o.
Hradišťská 407
533 52 Pardubice

tel/fax: +420466 335 378
mobil: +420 605 246 705
e-mail: p.mach@gekkon.org

Gekkon International s.r.o.
www.eulift.al

www.eulift.cz
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