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Zhotovitel: Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.

Za Olšávkou 290, Sady, 686 01  Uherské Hradiště

IČO 49453866

Objednatel:

Jméno, název, obch.firma:

Adresa, sídlo:

IČO: DIČ:  

Telefon:

Cena díla: Hydromax FEKO 11 KAISER KAISER KROLL

Dle platného ceníku zhotovitele v sazbách bez DPH AQUASTAR ECO‐COMBI KROLL

Příprava a výkon vozidla včetně obsluhy za 15 min Kč 386,75 Kč 415,00    Kč 815,00 Kč 805,00 Kč 821,25

Kč  22,60 Kč 33,00 Kč  28,30 Kč 28,80 Kč 30,50

 ‐  Kč 33,10 Kč 33,10 Kč 33,10 Kč 33,10

 ‐  Kč 193,08 Kč 193,08 Kč 193,08 Kč 193,08

Příplatky:  mimo pracovní dobu, sobota           50% 50% 50% 50% 50%

Příplatky:  neděle, svátek                                     100% 100% 100% 100% 100%

* zvýšená sazba bude fakturována, pokud je septik napojen na kanalizaci ve správě SVK a.s. která ústí na ČOV, nebo v

případě, že objednatel není plátcem stočného SVK a.s.

Objednatel si tímto u zhotovitele závazně objednává práce, spočívající v přípravě k výkonu a výkonu kanalizačního vozidla, a

to za níže uvedených podmínek:

Fakturujeme každých započatých 15 minut přípravy a výkonu vozidla včetně obsluhy.

U čistících vozů je započteno 15 min na nabrání vody potřebné k výkonu, u fekálního vozu 15 min na vyčerpání obsahu 

cisterny od zákazníka.

Likvidace 1 m3 odpadní vody ‐ zvýšená sazba *

Likvidace 1 m3 odpadní vody

Jízdní výkon
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Zhotovitel: Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.

Za Olšávkou 290, Sady, 686 01  Uherské Hradiště

IČO 49453866

Místo provedení práce:

Datum provedení práce:

Zvýšená sazba stočného: ANO NE

Druh provedené práce:

             vývoz septiku s přepadem do kanalizace              čištění kanal. přípojky (septiku)

             vývoz septiku s přepadem do trativodu              čištění kanalizace

             vývoz bezodtokové jímky              čištění čerpací stanice

             vývoz kalů              vývoz lapače tuků

nebo jiné práce (viz popis)

Podpis a razítko objednatele:

Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla, určenou výše uvedeným způsobem, a to na základě faktury vystavené zhotovitelem se

splatností 14 dnů ode dne jejího vystavení. V případě prodlení s úhradou faktury se zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení

ve výši 0,05% z dlužné částky denně.

Společnost Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. se sídlem Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 49453866 jako

správce osobních údajů informuje subjekt údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR), že veškeré

jeho osobní údaje o něm, případně jeho zástupci, budou zpracovávány pouze za účelem splnění smlouvy, za účelem splnění

právních povinností, které se vztahují na správce a za účelem ochrany oprávněných zájmů správce, a to pouze po dobu, která je

pro tyto účely nezbytná. Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům a požádat o jejich

opravu nebo výmaz, pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro něž byly zpracovávány. Podrobné informace o

ochraně osobních údajů jsou k dispozici na webových stránkách správce osobních údajů www.svkuh.cz v sekci Ochrana osobních

údajů. Subjekt údajů podpisem tohoto dokumentu potvrzuje, že mu výše uvedené informace byly řádně poskytnuty a bere je na

vědomí.


