
Ponuka/Zmluva č.: JS/2018/M/00500/MZ
Prenájom

ráto ponuka sa po podpísaní a odoslaní spšť prenajímateľovi stáva zmluvou.

Prenajímateľ: Nájomca:

JOHNNY SERVIS s.r.o. Mesto Trebišov

Gajary-Dolečky P.O.BOX 3 M.R.Štefánika 862/204

900 61 Gajary 075 25 Trebišov

IČ: 36238546 DIČ: 2020188214 IČ: 00331996 DIČ: 2020773590

OR: OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 25713/B IČ DPH: SK2020773590

1BAN: SK50 0900 0000 0001 8108 4038 OR:

Kontakt: Milan Zvada (+421 903649749) fBAN:

E-mail: zvada@johnnyservis.sk Kontakt: p. Peter Sovák (0915741329)

Tel.: +421 911 649 628 Fax: E-mail: sovak@trebisov.sk 

Tel.: 0905527468 Fax:

Typ ponuky: Prenájom - Krátkodobý (akcia) Miesto určenia: Trebišov;;; PSČ ; Dni mesta Trebišov

Dižka prenájmu: od 25.8.2018 do 26.8.2018 Názov akcie:
Termín inštalácie: 24.8,2018- Kontakt miesto: Ľubomír Mičko

Termín likvidácie: 27,8.2018- Mobil (Telefón): 0905485587

Častosť servisu: Spôsob platby: 
Splatnosť:

Bankovným prevodom 
14

Vážený zákazník, ďakujeme za Váš záujem o naše služby a dovoľujeme si Vám ponúknuť:

JOHNNY WC A SANITÁRNA TECHNIKA 
{Cetkom/akcia: 690,00 €, Celkom s 
DPH: 828,00 €)

Jednotiek Cena/akcia Cena s DPH Celkom/akcia Celkom s DPH

Umývadlo JOHNNY 2m dvojstranné - = 10 
kohútikov (J.W.S. FLOW) mobilné umývacie 
zariadenie obojstranné dĺžka 2x2 metre, 
pripojiteľné na vodu a odpad

1,00 ks 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

JENNY - exkluzívna mobilná toaleta pre ženy v 
typickej ružovej farbe s vysoko luxusným 
vybavením

9,00 ks 50,00 € 60,00 € 450,00 € 540,00 €

Johnny Šport limetkový - mobilné wc s 
pisoárom

8,00 ks 30,00 € 36,00 € 240,00 € 288,00 €

EXCLUSIVE PARTY SERVIS
(Celkom/akcia: 329,00 €, Celkom s 
DPH: 394,80 €)

Jednotiek Cena/akcia Cena s DPH Celkom/akcia Celkom s DPH

STÔL DREVENÝ (70) - Stôl" Setový” Drevený 
Velký (kovové nohy) - 210x70 cm

35,00 ks 5,60 € 6,72 € 196,00 € 235,20 €

LAVICA DREVENÁ - Lavica “ Setová" Drevená 
(kovové nohy) rozmer 220 x 25 cm

70,00 ks 1,90 € 2,28 € 133,00 € 159,60 €

Vedľajšie náklady (Celkom: 930,00 €, 
Celkom s DPH: 1 116,00 €}

Jednotiek Cena Cena s DPH Celkom Celkom s DPH

DOPRAVATAM 1,00 ks 100,00 € 120,00 € 100,00 € 120,00 €
Doprava späť 1,00 ks 100,00 € 120,00 € 100,00 € 120,00 €
Manipulácia v sklade - Johnny servis 1,00 ks 25,00 € 30,00 € 25,00 € 30,00 €
Manipulácia v sklade - Johnny servis 1,00 ks 25,00 € 30,00 € 25,00 € 30,00 €
Servis WC jednofázový 34,00 ks 20,00 € 24,00 € 680,00 € 816,00 €

www.johnnyservls.sk

Cena celkom: 
Cena c e lk p n J ^ Q ^ ÍT ^
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1 949,00 €
2 338,80 €
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JOHNHY SERVIS

Ponuka/Zmluva č.: JS/2018/M/00500/MZ
Prenájom

Táto ponuka sa po podpísaní a odoslaní späť prenajímateľovi stáva zmluvou.

Poznámka:
Ponuka platí pri uvedených podmienkach do 28. 6. 2018.

Medziservis dohodnutý sobota - ráno 
nedefa - ráno

CENY PRENÁJMU, pokiaľ nie je uvedené inak, sú uvedené bez DPH 20% a obsahujú:
- MOBILNÉ WC JOHNNY: Prenájom, dopravu na miesto určenia, inštaláciu; u dlhodobého prenájmu pravidelný servis podlá ponuky, likvidáciu odpadu, 
odvoz po ukončení prenájmu, poistenie. O umiestnení WC na mieste určenia rozhoduje vzhľadom k možnostiam riadneho prevedenia priebežného a
konečného servisu zástupca prenajímateľa. .
- EXCLUSIVE PARTY SERVIS, stany s príslušenstvom: Prenájom, manipuláciu v Johnny Servise pri odvoze a dovoze, dopravu tam i spat, montaz a 
demontáž jednotlivých zariadení. Zákazník bude poučený pre prípad nepriaznivého počasia. Pokial nie je v poznámke uvedené inak, zákazník 
zabezpečí: rozmiestnenie prenajatého mobiliáru; pripojenie a obsluhu všetkých ef. zariadení.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRE PRENÁJOM: _ .
Zákazník je povinný bezodkladne oznámiť poškodenie, alebo stratu prenajimatelovi. Zákazník nesmie bez súhiasu prenajimatela premiestnovat 
žiadne z prenajatých zariadení. V prípade poškodenia je zákazník povinný uhradiť náklady na opravu, vrátane nákladov vedľajších, v prípade straty je 
zákazník povinný uhradiť cenu v plnom rozsahu, podľa platného cenníka Johnny servis. Dátum uvedený v záhlaví ako konečný dátum u dlhodobého 
prenájmu je len orientačný. Cena prenájmu bude účtovaná podľa skutočnej doby prenájmu, a to í po tomto dátume do doby. kedy nájomca zmluvu 
nezruší objednávkou dovozu alebo ukončenia prenájmu, a to minimálne s týždenným predstihom ý-
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