
JOHNNV SERVIS
Ponuka/Zmluva č.: JS/2022/M/01270/MZ

Prenájom

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

Prenajímateľ: Nájomca:
JOHNNY SERVIS s.r.o. Technická služby mesta TrebISov
Gajary-Dolefiky P.O.BOX 3 Stavebná 2
900 61 Gajary 075 01 Trebišov
IČ: 36238546 DIČ: 2020188214 IČ: 188433 DIČ: 2020749951
OR: OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 25713/B OR:
IBAN: SK50 0900 0000 0001 6108 4038 IBAN:
Kontakt: Milan Zvada (+421 903649749) Kontakt: Mgr. Jindflch Sosna (0905239174)
E-mall: zvada@johnnyservis.sk E-mall: sosna@trsbisov.sk
Teľ: +421 911 649 628 Fax: Teľ: 056/672 4039 Fax: 056/672 6935

Typ ponuky: Prenájom - Dlhodobý
Dfika prenájmu: od 15.6.2022 do 31.6.2022
Termin Inôtalécie: 15.6.2022 
Termín likvidácie: - 
Častosť servisu:

Miesto určenia: Treblôov;;; PSČ ; Areál vodných Športov 
Názov akcie:
Kontakt miesto: Mgr. Jindrich Sosna 
Mobil (Telefón): 0905239174 

Spôsob platby: Bankovným prevodom 
Splatnosť: 14

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

JOHNNY BOX (Celkom/mesiac: 740,00 
C, Celkom s DPH: 888,00 €)

Jednotiek Cena/mesiac Cena s DPH Celkom/mesiac Celkom s DPH

JBSal -  Johnny Box Sanitárne - KÚPEĽŇA = 4 
sprchy, bolier 3001, umývadla (6058 x 2438 x 
2800 mm)

2,00 ks 370,00 € 444,00 € 740,00 6 868,006

Vedľajšie náklady (Celkom: 1 290,00 C, 
Celkom s DPH: 1 548,00 €)

Jednotiek Cena Cena s DPH Celkom Celkom s DPH

Doprava tam (hydraulická nika) 1,00 ks 355,00 € 426,00 € 355,00 6 426,006
Doprava späť (hydraulická ruka) 1,00 ks 355,00 € 426,006 355,006 426,006
Žeriav- v centrálnom sklade JS pri nakládke 2,00 ks 55,00 € 66,006 110,006 132,006
Konečné čistenie JOHNNY Sanitárny box 2,00 ks 100,00 € 120,006 200,006 240,00 6
Žeriav - v Johnny Servise pri vyložení 2,00 ks 55,00 e 66,00 6 110,006 132,00 6
Elektrorevfzla 2,00 ks 30,00 € 36,00 6 60,00 6 72,006
Manipulácia - TAM 2,00 ks 50,00 € 60,006 100,00 6 120,006
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IOHNNV SERVIS*
Ponuka/Zmluva č.: JS/2Q22/M/01270/MZ

Prenájom

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

Poznámka:
Ponuka ptatr pri uvedených podmienkach do 10.5. 2022.
V prípade obmedzení ( zákazu) vjazdu na miesto inštalácie Je zákazník povinný vybaviť potrebné povolenie. Nájomca preberá 
zodpovednosť za stratu a poškodenie kontajnera nstvom a zaväzuje sa vzniknutú Škodu uhradiť. Dátum ukončenia v ponuke/zmluve 
Je len informačný. Prenájom sa automaticky predlžuje, pokiaľ neukončíte nájom výhradne PÍSOMNOU formou na e-mailovú adresu: 
zvada@johnnysenrls.sk, v predstihu min. 7 dní. Telefonická Informácia je len Informačná.
Cenová ponuka neobsahuje:
Stavebnú pripravenosť plochy pre umiestenie kontajnera
Pripojenie kontajnera na Inžinierske siete, V cene nájomného nie sú zahrnuté náklady spojené s užívaním predmetu nájmu 
(spotrebovaná el. energia, vodné, stočné a pod.)

Upozornenie:
Kontejner musf byť uložený na pevnom podklade (napr. betónové kocky 500x500x1 OOmm), aby bolo zabezpečené odvetrávanle 
priestoru medzi podlahou a spevneným podkladom a nedošlo tak k zatekaniu do podlahy kontajnera.
Prenajímateľ si vyhradzuje právo prefakturovať nájomcovi Škody spôsobené nad rámec bežného užívania

CENY PRENÁJMU, pokiaľ nie Je uvedené Inak, bú uvedené bez DPH 20% a obsahujú:
- MOBILNÉ KQNTAJNERY-JOHNNY BOX: Prenájom, manipuláciu v Johnny Servise pľi odvoze a dovoze, dopravu na miesto určenia a späť, revíziu 
el. zariadenia, konečné čistenie. Zákazník zabezpečí žeriav v mieste určenia pri zahájení a ukončení prenájmu. Ďalej pripravenú spevnenú plochu, 
pripojenie k inžinierskym siatiam (rozvody končia s hranou kontejnera), pripojenie ne hlavný zdroj el. prúdu o napätí 360 - 400 V.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRE PRENÁJOM:
Zákazník je povinný bezodkladne oznámiť poákodenle, alebo stratu prenajímateľovi. Zákazník nesmie bez súhlasu prenajímateľa premiestňovať 
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, podía platného cenníka Johnny servis. Dátum uvsdený v záhlaví ako konečný dátum u dlhodobého 
prenájmu je len orientačný. Cena prenájmu bude účtovaná podľa skutočnej doby prenájmu, a to I po tomto dátume do doby, kedy nájomca zmluvu 
nezruäí objednávkou dovozu alebo ukončenia prenájmu, a to minimálna s týždenným predstihom. U krátkodobého prenájmu je tento dátum záväzný.

z$.mm
Podpis (a pečiatka) prenajímateľa Podpis (a pečiatka) nájomca
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