ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ZLíNsKÉHO KRAJE,
příspěvková organizace

Alliance Laundry CE s.r.o.
Hmćíř Tomáš
Místecká 1 1 16
741 58 Příbor

Zlín 25. 6. 2019
Vyřizuje: Vajsner Oldřich

Číslo jednací: 19/1064/1.15IPTO

Objednávka
Dle Vaší cenové nabídky ze dne 14. 5. 2019 objednáváme na výjezdovou Základnu ZZS ZK v KroměřížiI
Havlíčkova 3549/73, dodávku a montáž profesionální pračky v celkové hodnotě 83.490,- Kč včetně DPH.
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Zdravotnická Záchranná Služba Zlínského kraje, p.o

Oldřich Vajsner
Peroutkovo nábřeží 434
760 01 Zlín
E-mail: ojdrichvajsngezszk.cz
Tel.: 702208753

V Příboře, 14. května 2019
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Veškeré pračky, jsou vybaveny programem SUPERECO, který umožňuje
7 litrů vody na kg prádla.
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prací schopností. Prací programy lze nastavit dle
Profesionální pračky PRIMUS nové generace se vyznačují vynikající
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vlhkosti prádla.
Sensospeed ® - patentovaný systém řízení rychlosti žehlení v závislosti na

Éěsensospeeď
naší společnosti splňuje přísná kritéria
Vtéto Souvislosti bychom chtěli podotknout, že celý výrobní program
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Zařízení PRIMUS, které

nejvyšší kvality ISO 9001. Prádelenské
soc.péče, penzionech, hotelích, lázních,
dětských domovech, nemocnicích, domovech důchodců, ústavech
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mimořádně nízkým provozn

a vyrábět na Českém trhu bylo prodáno
To vše svědčí i o tom, že od roku 1991, kdy naše společnost začala působit
více jak 10 000 kusů těchto zařízení.

Konstrukce nabízených strojů Zaručuje špičkovou kvalitu a spolehlivost.

S přáním pěkného a úspěšného dne

l-lrnčíř Tomáš

ˇ

Senior Sales Manager CR&SR

tel.:603730817
e-mail: thrncir@allianceis.cz
www.alliancelaund

.com
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Platnost nabídky do 07/2019

FIKA E

PRIMUS §P10
profesionální vysokootácˇková pračka
10kg suchého prádla
Kapacita náplně:
elektrický
Ohřev:
96,8 litrů
Objem bubnu:
G-faktor:

440

Qtáčky - odstředění:
Rízení:
Materiál:

1 200 ot./min.
automatické
nerezový vnitřní a vnější buben, Šede' lakované horní
přední a boční panely
odpružené konstrukce
elektronický programátor
2 x napouštěcí ventil /TV+SV
vypouštění vody vypouštěcím ventilem
volba šesti programů
programové tlačítko k doplňkovému programování: předpírky,
prodloužení pracího času, extra máchání
LED kontrolky zobrazující aktuální průběh pracího programu
zobrazení času do konce pracího programu
PowerWash - perforovaná zvedací žebra
velký rozměr dveří pracího bubnu pro snadnou nakládku a vykládku prádla
připojovací sada na tekuté praci prostředky

Základy:
Charakteristiky:

Cena za kus bez DPH

.

_.
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DPH 21%

Cena za kus s DPH

69 000,00 Kč
14 490,00 Kč

83 490,00 Kč

V cenách je zahrnuto:
elektrické připojení
-

ustavení Stroje
Zprovoznění stroje
Zaškolení obsluhy
doprava

V cenách není zahrnuto:

-

přívod médií ke strojům, dle podkladů Alliance Laundry CE Příbor

-

výchozí revize elektrických zařízení

Servis:

-

Sen/isní odd. Alliance Laundry CE Příbor

-

Smluvní Servisní partner z místa instalace

-

rozsáhlý sklad náhradních dílů v přímo u výrobce v Příboře, nebo v Praze

Dodací lhůta:
Standardní dodací termín 4-8 týdnů od Závazné objednávky, nebo i dříve dle stavu výroby
Platební podmínky:
dle dohody
-

Záruční podmínky:
-

záruka 24 měsíců
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