
Obchodní podmínky  
Klimatizace Strmiska s.r.o., Rozmarýnová 4364/8, 695 01 Hodonín 

 
1. Povinnosti zhotovitele: 
 provést dílo podle smlouvy, řádně a včas 
 zaškolit obsluhu při předání díla a poskytnout návod k obsluze 
 provádět záruční a pozáruční servis a opravy na žádost objednatele 
 likvidace odpadu vzniklého při montáži 
 
2. Povinnosti objednatele: 
 a) kompletní příprava pracoviště – místa plnění a vytvoření podmínek pro zdárné dokončení prací, včetně 
zakrytí nábytku, koberců a jiného zařízení 
 b) zajištění parkování montážních vozidel zhotovitele v místě montáže, zajištění vnitřních a venkovních ploch 
pro provádění montážních prací, zajištění příjezdové cesty k místu montáže 
 c) pro případ, že se bude při montáži umisťovat venkovní klimatizační jednotka na nepřístupné místo, 
informovat o této skutečnosti zhotovitele v dostatečném předstihu 
 
3. Další podmínky 
a) Na instalované zařízení se nevztahuje zákon č. 185/2001 Sb., díl 8, protože je součástí jiného typu zařízení, které 
nelze zařadit do skupiny elektrozařízení 
b) Objednatel souhlasí s provedením fotodokumentace (umístění vnitřní a venkovní jednotky) a případným 
uveřejněním těchto fotografií na webových stránkách a internetových firemních profilech zhotovitele 
c) Cenu díla je objednatel povinen uhradit na účet zhotovitele do 14-ti pracovních dnů ode dne předání díla 
d) Klimatizační jednotky jsou až do plného uhrazení smluvní ceny majetkem zhotovitele 
e) Veškeré platby objednatele zhotoviteli musí být provedeny jménem objednatele. Bezhotovostní platby prováděné 
bankovním převodem, v případě, že nebudou prováděny z účtu vedeného na jméno objednatele nebo budou poskytnuty 
z účtu poskytovatele finančních prostředků (banka, stavební spořitelna, apod.), je třeba oznámit objednatelem 
zhotoviteli předem s přesnou identifikací plátce, jakož i jeho bankovního spojení. Opožděné a neidentifikovatelné 
platby mohou posunout termín provedení díla bez postihu zhotovitele 
f) Faktury – daňové doklady, jakož i jiné doklady, budou vystaveny na jméno a identifikaci objednatele uvedené ve 
smlouvě o dílo, tyto doklady není možné dodatečně měnit 
g) Pokud objednatel odmítne zhotovitelem nabídnutý termín plnění, posunuje se termín montáže na další volný termín 
montáže stanovený zhotovitelem, bez jakékoliv sankce vůči zhotoviteli v případě, že montáž nebude provedena v 
termínu uvedeném ve smlouvě o dílo 
h) Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nezbytně nutný zásah do zateplení domu s odbornou péčí, tak, aby 
pod zateplení nezatékalo, a kromě nezbytného průniku zateplením domu nedošlo k poškození domu nebo zateplení a 
jeho funkce. 
i) Zhotovitel je schopen poskytnout také revizní zprávy elektrozařízení a elektroinstalací. 
j) V případě poškození montovaného zařízení zhotovitelem bude na místě sepsán reklamační list, a vady v něm 
uváděné budou odstraněny v co nejkratší možné lhůtě na náklady zhotovitele. 
k) Základní ceny klimatizací uvedené v nabídce zhotovitele jsou bez DPH, připojení do el. sítě v místě montáže, 
uvedení do provozu a zaškolení obsluhy, a dále dle specifikace v nabídce 
l) Další materiál, vedení potrubí nebo práce související s komplikací montáže nebo jiným provedením montáže 
vyžádaným situací nebo objednatelem, budou hrazeny objednatelem v plné výši jako vícepráce nad rámec této smlouvy 
o dílo. V tomto případě budě na místě montáže sepsána smlouva o provedení víceprací. 
m) V případě víceprací může být navýšení ceny doúčtováno další fakturou 
n) Cena bez DPH je závazná, celková cena díla se však může změnit podle sazby DPH na základě případné novelizace 
zákona o DPH. 
o) Veškeré ceny jsou stanoveny v souladu s ceníkem zhotovitele aktuálním v den podpisu smlouvy. 
p) Objednatel je povinen po dokončení plnění díla prohlédnout dodané a namontované zařízení a podepsat jejich 
převzetí v předávacím protokolu. 
q) Záruční doba začíná běžet dnem předání díla. Záruka platí při dodržení pravidelného servisu minimálně 1x za rok, 
hrazeného zákazníkem a prováděného firmou která provedla montáž. Záruka se nevztahuje na vady a problémy vzniklé 
z důvodu neodborné manipulace, poškození a nedodržení návodu k obsluze a údržbě. 

 


