VWR International s.r.o.
Czech Republic
Zákazník:

26002381

Nabídka číslo:

2602084403

Platná od:

23.01.2019 - 03.05.2019

Zákazník:

26002381

Poptávka číslo:

@23.1.2019

Dodací adresa: 26002381

Vysoké učení technické v Brně-

Vysoké učení technické v Brně-

Fakulta strojního inženýrství

Fakulta strojního inženýrství

Technická 2896/2

Technická 2896/2

616 69 Brno

616 69 Brno

Nabídku pro Vás připravil :

E- mail:

Vážená paní, pane,
děkujeme Vám za poptávku a důvěru v naší společnost.
Níže naleznete ceny a předběžné dodací lhůty pro Vámi požadované produkty.
Pokud máte jakékoliv další dotazy, prosím, neváhejte se obrátit na výše uvedený kontakt nebo Vašeho obchodního zástupce:

Číslo nabídky a Vaše zákaznické číslo je nezbytné uvést ve Vaší objednávce, aby Vám bylo zboží fakturováno za níže
nabídnutou cenu. Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaši objednávku!
S pozdravem
VWR International s.r.o.

Sídlo:
Pražská 442
281 67 Stříbrná Skalice

IČ 63073242
DIČ CZ63073242
EKO-KOM:EK-F06020753

Registrace:
OR: Městský soud v Praze
spis.zn.: oddíl C35986

Bankovní spojení:
Č.úč

Tel.: 321 570 321
Fax: 321 570 320
e-mail: info.cz@vwr.com
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Nabídka číslo:
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Platná od:
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Zákazník:

26002381

Poptávka číslo:

@23.1.2019

Czech Republic
Obchodní podmínky:
Záruční doba:
24 měsíců
Termín dodání:
dle skladových zásob výrobce v době objednání …2-3 týdny
Doprava zboží:
na náklady firmy VWR International s.r.o.
Instalace a zaškolení: na vyžádání, v případě zájmu možno objednat odbornou instalaci a zaškolení naším
servisním technikem, ZPOPLATNĚNO - instalace a zaškolení po dobu 1 hodiny = 1200 Kč bez DPH. Dopravné 15 Kč/
km bez DPH.
Instalací se rozumí se vybalení přístroje, kontrola celkového stavu a úplnosti po přepravě, ustavení na určené
místo, napojení přístroje na média a uvedení do provozu. Dále vysvětlení ovládacích prvků, odzkoušení jejich
funkce a upozornění na rizika spojená s provozem přístroje.
Zaškolením se rozumí se interaktivní seznámení obsluhy přístroje s jeho ovládáním v rámci návodu vydaném
výrobcem přístroje, využitím dodaného příslušenství a způsobem povinné nebo doporučené údržby. Na vyžádání bude
vystaven protokol o zaškolení osob určených uživatelem přístroje.

Pol.

Obj. číslo
Popis

10

461-3470
Cooling, Circulator, FL1703, Objem: 12 - 17 l,
Tepl. rozsah: −20...+40 °C, Tepl. stabilita: ±0,5
°C, Chladicí kapacita: 1,7; 1,0; 0,75 kW

Množ.

Cena
Sleva
----------------------------------------------Netto cena
Celkem po slevě
Poplatky

1 * 1 KS
---------------------------------------------------138.161,80
138.161,80

Dodací lhůta - viz níže

Platební podmínky:

splatnost 14 dní

Základní nabídka

Celkem bez DPH
DPH 21,0%
Celkem vč. DPH

CZK
CZK
CZK

138.161,80
29.013,98
167.175,78

Vyhrazujeme si právo účtovat poplatky dle Všeobecných obchodních podmínek firmy VWR International s.r.o., které
jsou dostupné na https://cz.vwr.com. V případě, že hodnota objednávky bez DPH přesáhne 3000 Kč, nebude účtován
administrativní poplatek 250 Kč.
Závazkový vztah mezi dodavatelem a odběratelem se řidí Všeobecnými obchodními podmínkami firmy VWR
International s.r.o..
V případě neočekávaného zvýšení cen našich dodavatelů (např. z důvodu zvýšení cen vstupních surovin, apod.) si
vyhrazujeme právo na úpravu nabízených cen v době platnosti nabídky. K této změně nebude přistoupeno bez
předchozího upozornění.

Neztrácejte čas a energii manuální tvorbou objednávky a využijte možnost objednat on-line výše
nabízené zboží prostřednictvím "centra nabídek" na našich webových stránkách https://cz.vwr.
com/store/quote/myQuote.jsp !
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