
iToilets s.r.o.

Obec Vinodol
Obecná 473/29
951 06 Vinodol

PONUKA č. 19100328

IČ DPH: 0

Odberateľ: 00308625IČO:

Tel.: 0919 238 400

DIČ: 2020408445
Dodávateľ:

iToilets s.r.o.
Sídlo: Dvorčianska  54
949 05 Nitra

IČO: 45310921

Telefón: 037/32 60 104
Fax: 037/32 14 400
www.itoilets.sk

Prevádzkáreň:

Korešpondenčná adresa
Bratislavská 15b
949 01 Nitra DIČ: 2022929260

IČ DPH: SK2022929260

Ponuka č.: Konečný príjemca:

VinodolPlatné do:
09.07.2019Dátum zápisu:
19100328

Kontaktná osoba : p.Straňák
Tel. číslo, mobil kontaktnej osoby : 0919 238 400
Dátum inštalácie: 02.08.2019/ odvoz 08.08.2019
Dĺžka prenájmu : akcia 

Označenie dodávky J.cena Zľava Cena %DPH DPH EUR CelkomMnožstvo

Prenájom kabín  iToilets klasik ks 20% 36,00 216,00180,0045,004

Súčet položiek 216,00180,00 36,00
SPOLU NA ÚHRADU 216,00

VŠEOBECNÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY K PRENÁJMU MOBILNÝCH TOALIET.
Spoločnosť iToilets s.r.o. (ďalej len prevádzkovateľ ). Mobilné toalety sú majetkom prevádzkovateľa. Zákazník ručí v prípade za 
akékoľvek poškodenie, odcudzenie alebo znehodnotenie, taktiež za vnútorné zariadenie toaliet. V prípade poškodenia, odcudzenia 
alebo iného znehodnotenia je zákazník povinný okamžite to nahlásiť prevádzkovateľovi. V prípade znehodnotenia alebo 
odcudzenia sa prevádzkovateľ obráti na orgány činné v trestnom konaní a zákazník je povinný uhradiť náklady na opravu vrátane 
vedľajších nákladov a v prípade odcudzenia je zákazník povinný uhradiť cenu v plnom rozsahu. O mieste umiestnenia toaliet 
rozhoduje zástupca prevádzkovateľa ( alebo sám prevádzkovateľ ) z dôvodu bezpečného prevedenia, bežného a konečného 
servisovania toaliet. Zákazník nesmie premiestňovať toalety bez súhlasu prenajímateľa a nesmie bez vedomia prenajímateľa 
predmet nájmu, prenajímať ich tretej osobe a vykonávať servisné práce na týchto zariadeniach. Zákazník je povinný udržiavať 
voľnú príjazdovú cestu ( zjazdnú ).V cene sú započítané náklady na dovoz, inštalácia kabín, servis mobilných WC kabín pri odvoze 
( ak nie je dohodnuté inak) a odvoz po akcii.
Prípadná požiadavka na mimoriadny servis a prekládka kabíny je účtovaná sumou 20EUR bez DPH / ks. Kabíny sú 
univerzálne obsahujú toaletu a pisoár ( v prípade potreby dodanie klasického označenia WC kabín Dámske / Pánske). 
Platba faktúrou .
Dodatok výbavy kabínky :2x toaletný papier, posilovač  vône medzi toaletné papiere, chemický základ 15L, pisoárová tabletka a 
servis pri odvoze.
TÁTO PONUKA SA PO PODPÍSANÍ A ODOSLANÍ SPÄŤ PREVÁDZKOVATEĽOVI STÁVA ZMLUVOU.
Zápis v ORSR, oddiel: S.R.O., číslo vložky: 25698/N
Podpis a pečiatka prenajímateľ.                                                             Podpis a pečiatka nájomca.

Vystavil: 

Ekonomický a informačný systém POHODA 


