www.23pm.eu

Předávací protokol ke smlouvě o díle ……………
a faktuře čÍSLO: ………………
Zhotovitel:

Objednatel:

23pm s.r.o.
Dlouhá 705/16
110 00 Praha 1
IČ: 278 75 181
DIČ: CZ 278 75 181

Datum:
Předmět předání :
Místo předání:
Dílo bylo zhotoveno a předáno: bez nedodělku, nebo případně:
Datum převzetí:
Záruční lhůty a podmínky reklamace:
Objednatel v den předání neuplatňuje (v případě základních nedodělků bránících předání díla uplatňuje viz.
vzniklé nedodělky na líci stránky s podpisem dodavatele) vůči zhotoviteli reklamaci. Zhotovitel poskytuje
na dílo záruční lhůtu na dobu 24 měsíců, počínaje dnem převzetí.
K naplnění záruky nutné dodržet tyto podmínky:
-případné opravy i výměny všech komponentů vyrobených a namontovaných podléhají výhradně zhotoviteli
-nejedná-li se o mechanické poškození (hrubé zacházení) objednatelem či třetí osobou
-zásah třetí osoby (např. kotvení nábytku jiné společnosti, instalace věcí, samolepek atd. na předávané dílo)
-nejsou-li škody způsobené v důsledku vyšší moci,tak jak definuje české právo §374 obch. zákoníku
-nahlášením závady na email: sarnovsky@23pm.eu (po – pá)
Na základě tohoto předávacího protokolu vám:
Fakturujeme a předáváme dílo, které bylo vyrobeno na základě technické dokumentace. Předem dohodnutých pravidel, technologických postupů a dohod na začátku či v průběhu tvorby díla. Firma 23pm s.r.o.
vyrobila dílo přesně podle vaší objednávky. Pokud firma 23pm s.r.o. své dílo pouze dodává a nemontuje není
schopna dát záruky na škody vzniklé třetí osobou. Objednatel svým podpisem ztvrzuje, že si dílo pečlivě
prohlédl a zkontroloval vše. Jakékoliv reklamace se budou řídit podle obchodního zákoníku a výše dohodnutých pravidel.
Další ujednání:
Objednatel zaručuje, že v případě kompletní či částečné realizace díla tzn. včetně návrhu a schvalovacích
postupů neposkytne bez písemného souhlasu třetí osobě: fotografie ke komerčnímu použití ani technickou
dokumentaci.

..............................................................

..............................................................

Za zhotovitele

Za objednatele

Děkujeme za vaši spolupráci a těšíme se na možnou další. Přejeme vám příjemné užívání díla, Vaše spokojenost je naší nejlepší reklamou.
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