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

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

Predmet objednávky:

Miesto poskytnutia služby:

Názov:

Adresa:

Systémy:

elektrická zabezpečovacia signaliácia (EZS) kamerový systém (CCTV) 

prístupový systém (audio/videovrátnik, rampa) dochádzkový systém 

iné:  ..........................................................................................

Realizácia a termín:

Realizácia sa uskutoční na základe osobitnej objednávky (písomná, ústna, telefonická, e-mailová).

Termín realizácie bude dohodnutý v osobitnej objednávke alebo na základe dohody.

Cena:

Cena za realizáciu sa určí po vzájomnej dohode. Cena za realizáciu je podľa cenovej ponuky dodávateľa.

Úhrada faktúr:

1.

2.

Záruka:

1.

2.

3.

Dátum:

Dodávateľ:

POSKYTOVANIE TECHNICKEJ SLUŽBY -    

objednávka

číslo:

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

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

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DODÁVATEĽ:

SPIN - SK s.r.o.

Rákoš 9385/7

960 01  Zvolen

www.spin.sk

Táto objednávka bola uzatvorená v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 v znení jeho zmien a dodatkov, v súlade so 

zákonom č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti v znení zmien a dodatkov a vyhlášky 

Ministerstva vnútra SR č. 634/2005, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o súkromnej bezpečnosti.

Odberateľ:

Pečiatka a podpis:

Úhrada za realizáciu sa uskutoční na základe faktúry vystavenej dodávateľom po ukončení realizácie.

Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia.

Záručná doba je 24 mesiacov. Záruka sa vzťahuje výlučne na funkčnosť dodaného zariadenia.

Na prácu v rámci servisného zásahu sa poskytuje záruka 6 mesiacov.

Záruka sa nevzťahuje ak: zariadenie bolo použité spôsobom, akým je v rozpore s postupmi uvedenými v užívateľskom 

návode; porucha bola zapríčinená neodbornou manipuláciou alebo neodbornou opravou; porucha bola spôsobená 

úmyselnými poškodením zo strany odbreateľa alebo tretej strany; porucha bola vyvolaná vplyvmi mimo rámca stanovených 

technichnických podmienok (prepätie zo siete, úder bleskom ...); na zariadení bol vykonaný servisný zásah odberateľom 

aelbo treťou stranou; na zariadení boli odstránené, pozmenené alebo znečistené identifikačné štítky alebo nálepky 

dodávateľa, výrobcu alebo distribútora.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto objednávky sú Všeobecné obchodné podmienky (VOP) platné v čase podpísania tejto objednávky. 

VOP sú zverejnené na web sídle spoločnosti: www.spin.sk.

Pečiatka a podpis:

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

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

Registračné číslo: Odd: Sro, Vložka č. 27983/SObchodný register: OS Banská Bystrica

Kontakt: .....................................................................................................................................................................

Poskytnutie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti a v súlade s licencou 

dodávateľa v rozsahu: dodávka, montáž, oživenie, nastavenie, zaškolenie a uvedenie do prevádzky systémy inštalované v 

objekte odberateľa, odborné prehliadky a odborné skúšky - revízie, pravidelné prehliadky - pravidelné kontroly, záručný a 

pozáručný servis.

ODBERATEĽ:

e-mail: spin@spin.sk, obchod@spin.sk

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA (zasielať na):

DIČ / IČ DPH: ..............................................................................

http://www.spin.sk/

