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OBJEDNÁVKA mechanického vozíku

SALAMANDER

V případě nejasností kontaktujte, prosím, prodejce nebo přímo výrobce.

KURY spol. s r.o., Zdechovice 28, 533 11
tel.: +420 466 936 139, e-mail: objednavky@kury.cz
IČ: 46509844, DIČ: CZ46509844 
www.kury.cz - 4 -

Tisknout formulářVyčistit formulář Uložit formulář

ZP_SA_03/2020

UŽIVATEL (osoba, která je zaměřována a která bude mechanický vozík používat) kód zdravotní pojišťovny:

Jméno a příjmení

Kontaktní údaje

adresa:

e-mail: tel.:

ZADAVATEL (pokud se liší od uživatele / osoba, která zaměřuje vozík / zákonný zástupce uživatele, apod.)

Název společnosti IČ

Odpovědná osoba tel.:

Kontaktní údaje
adresa:

e-mail:

ODBĚR / EXPEDICE Datum expedice:

 osobně Vozík bude předán uživateli/zadavateli osobně u výrobce (KURY spol. s r.o., Zdechovice 28, 533 11, Česká republika). 
Součástí předání vozíku je jeho předvedení, kontrola nastavení, popř. seřízení vozíku a příslušenství. 0,-

 obchodníkem Vozík bude předán zástupcem výrobce na adrese odběratele (uživatele). 
Součástí předání vozíku je jeho předvedení, kontrola nastavení, popř. seřízení vozíku a příslušenství. Cena dohodou:

 dopravce Česká pošta - balík do ruky. V ceně je zahrnuto poštovné a balné. 690,-

 dopravce Uživatel/zadavatel požaduje k doručení výrobku využít služby dopravce: 
V ceně je zahrnuto poštovné a balné.

 Uživatel souhlasí, aby společnost KURY, spol. s r.o. v případě využití přepravní společnosti poskytla údaje odběratele  
uvedené v tomto zaměřovacím protokolu (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail) přepravní společnosti. Podpis:

Evidence výrobku

výrobní číslo

CENA

základní provedení vozíku 17 495,-

Zaměření 
parametrů  
provedl:

datum
Výrobek 
zkompletoval:

datum
Výstupní 
kontrola:

datum

podpis podpis podpis

• položka v základní ceně vozíku 
Uvedené ceny jsou v Kč vč. DPH.
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MECHANICKÝ VOZÍK SALAMANDER

NOSNOST vozíku je 100 kg (tj. hmotnost uživatele, vč. příslušenství i zavazadel)

• skládací polohovací konstrukce

• rychloupínací zdvojená zadní kola 16“ (400 mm) - tzv. dvoumontáž

• odnímatelná přední kola vč. vidlic

• textilní výplň „MASH“ PVC tmavě zelená

• základní barva konstrukce SALAMANDER žlutá

oddíl výběr volitelná položka cena

S1.1  barva konstrukce na objednávku:  BÍLÁ  MODRÁ  ČERVENÁ  ZELENÁ 2 450,00

S1.2  přepravní taška MALÁ (zelená) 430,00

S1.3  přepravní taška VELKÁ (zelená) 492,00

S1.4  jistící závlačka náhradní - set 2 ks 80,00

ROZMĚRY VOZÍKU SALAMANDER (mm)
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POZNÁMKY PRO VÝROBU (Individuální úpravy nad rámec parametrů zaměřovacího protokolu se řídí pravidly VOP)
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