
      Čestné prohlášení            

Prohlašuji, že na dodávku služby ( montážní práce vč. dodaného materiálu) firmou DODO for life s.r.o. , IČO 24280054 

může být  ve smyslu § 47 zákona  235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty, použita nižší sazba DPH, jelikož se jedná o 

vlastní byt ( bytový dům, rodinný dům atd.)

V případě nepravdivosti  tohoto prohlášení přebírám veškerou odpovědnost za škody tímto vzniklé výše uvedené firmě. 

Záruční a reklamační podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy

Montážní a skladovací podmínky dveří a zárubní Sapeli 

1. Skladovat v suchých a krytých prostorách při retalitvní vlhkosti 40/50 % . Nezabalené dveře nevystavovat při skladování

přímému slunci. Šetrně manipulovat a ukládat - vzhledem k možnému poškození vrchního laku a hran. 

2. Dveře a zárubně montovat výhradně do suchých prostor s relativní vlhkostí 40/50 % s podmínkou dostatečného 

proschlého zdiva omítky. Minimální teplota při montáži je stanovena +10°C.

3. Zahájení montáže je podmíněno připraveností staveniště.  V případě nedodržení podmínek připravenosti má montážní 

firma právo stanoviště nepřebrat.  Vícenáklady plynoucí z nepřebrání jdou k tíži objednatele. 

Pro montáž 

Nutno dodržet rozměry stavebních otvorů , dle aktuálního prospektu SAPELI, případně dle zaměřovacího protokolu.

Požadavek na montáž uplatnit až při vhodné dokončenosti stavebního díla.

Zabezpečit uzamykatelné  prostory na skladování a přístup k el. energii. 

Zabezpečit zodpovědného pracovníka, který montážní firmě přesně určí typy dveří a zárubní do konkrétních stavebních 

otvorů.

4. Po ukončení montáže, má objednatel povinnost za přítomnosti zástupce montážní firmy přezkoušet kvalitu 

provedeného díla , tzn. funkci dveří, kvalitu osazení  zárubní a kvalitu výrobků . Pozdější reklamace, s výjmkou skrytých 

vad, nebudou u převzatých výrobků uznány. 

5. Pokud odběratel  zruší montáž 1-2 pracovní dny před plánovaných termínem , je povinen uhradit dodavateli za 

způsobené následné vícenáklady strono poplatek ve výši 2.000 Kč. 

Zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení formou emailu. 

Zákazník stvrzuje svým podpisem Čestné prohlášení a potvrzuje přečtení a souhlas se Záručními podminkami včetně 

přílohy Montážní a skladovací podmínky a Pokyny pro užívání a údržbu výrobků SAPELI, které je umístněno na webových 

stránkách https://www.dodo-dvere.cz/web/images/SouboryKeStazeni/reklamacni-rad.jpg. Zároveň stvrzuje , že byl 

seznámen se  " Všeobecnými obchodními podmínkami " uveřejněnými na webových stránkách  https://www.dodo-

dvere.cz/cz/k/Ke-stazeni.aspx nebo v tištěné formě na prodejně .V případě , že byla zhotovena cenová nabídka , stává se 

nedílnou součástí předmětné smlouvy o dílo, popř. kupní smlouvy. 

Dne .............................................      Podpis.......................................


