
 

Příloha č.1: Objednávka garážového vybavení 

Vážený zákazníku,  

děkujeme za zájem projevený o zařízení nabízené naší společností. Tímto dokumentem vás chceme požádat o potvrzení 

podmínek koupě a instalace vámi objednaného zařízení (index a označení). 

Index Popis produktu 
Počet 
kusů 

Cena v Kč bez DPH 

        

        

        

        

 
Celkové dohodnutá cena …………………………………..………..Kč bez DPH.  
Montáž, zprovoznění, školení doprava…………………..……………..Kč bez DPH.  

Způsob financování (hotově, splatnost, financování, a jiné) ….…………………… 
 
Součástí dodávky není přívod potřebných rozvodů (elektrických, vzduchových) na místo instalace, ani vyložení a 
uskladnění zařízení. Výše jmenované si zákazník zajistí na vlastní náklady.  
 
Zákazník si je vědom rozměrů a místa potřebného pro instalaci uvedeného zařízení, které je nutné dodržet. Zákazník 
svým podpisem na tomto dokumentu stvrzuje, že si je vědom všech technických parametrů. Že místo, prostory a 
provozní podmínky jsou v souladu se všemi technickými normami a požadavky na instalaci a provoz daného zařízení. 
(Tím se myslí především dostatečně pevné základy, na které bude zařízení umístěno, dostatečná výška a rozměry 
místnosti, běžné hodnoty vlhkosti, standardní bezpečnostní normy, atp.) 
 
Prodávající poskytuje, pokud není uvedeno jinak záruku na předmět v délce 12 měsíců, ode dne instalace a uvedení do 
provozu. 
 
Záruka se nevztahuje na mechanické poškození části a součásti dodaného zařízení vzniklé chybnou manipulací při vlastní 
přepravě nebo složením zařízení v dílně po převzetí nepoškozené zásilky od přepravce nebo chybnou manipulací při 
obsluze zařízení po uvedení zařízení do provozu.  
 
Svým podpisem potvrzuji, že splňuji a souhlasím s podmínkami výše uvedenými a zároveň prohlašuji, že si uvedené 
zařízení závazně objednávám. Kupní smlouva bude uzavřena do 14-ti dnů od podepsání objednávkového formuláře. 
 

Objednávka platí pro zákazníka 

Zákaznické číslo IC:  __________________      

Kontaktní osoba: ___________________       

Telefonní číslo:  ___________________     ____________________________ 

Adresa montáže: ___________________      Podpis a razítko 

(ulice, č.p.,město, PSČ) 

 

Objednávku vystavil: ____________________    ____________________________ 

Pobočka IC:  ___        Za Inter Cars  Česká republika s.r.o. 

V ____________ dne ______________________ 



 
 

Příloha č.2: Obecné podmínky pro montáž zařízení 
Vážený zákazníku,  
 
Prosím vezměte na vědomí nutnost stavební připravenosti popsané níže, nezbytné pro instalaci zakoupeného zařízení 
pro Vaši dílnu. 
 
2-sloupové zvedáky do 4t 

 příprava adekvátního podkladu pro montáž zařízení s minimální tloušťkou adekvátně vytvrzeného betonu 
200mm-250mm a pevností 2500kg/m2 B25 dle ČSN 731201 (pokud není výrobcem určeno jinak). Povrch betonu 
musí být vyzrálý a bez prasklin a pórů, má být hladký a vyprofilovaný ve všech směrech s dodržení rovinnosti 
podlahy 1 mm/1000 mm 

 zabezpečení elektrické přípojky 380V 

 příprava řádných elektrických přípojek pro zařízení podle požadovaného příkonu se samostatným příslušným 
jištěním, za použití jističe typu „C“ (pokud není výrobcem určeno jinak) 

 zabezpečení provozních náplní (hydraulický olej HL 32 10l) 
2-sloupové zvedáky nad 4t 

 příprava adekvátního podkladu pro montáž zařízení s minimální tloušťkou adekvátně vytvrzeného betonu 
300mm a pevností 2500kg/m2 B25 dle ČSN 731201 (pokud není výrobcem určeno jinak).  
Povrch betonu musí být vyzrálý a bez prasklin a pórů, má být hladký a vyprofilovaný ve všech směrech s 
dodržení rovinnosti podlahy 1 mm/1000 mm 

 zabezpečení elektrické přípojky 380V 

 příprava řádných elektrických přípojek pro zařízení podle požadovaného příkonu se samostatným příslušným 
jištěním, za použití jističe typu „C“ (pokud není výrobcem určeno jinak)  

 zabezpečení provozních náplní (hydraulický olej HL 32 10l) 
Malé nůžkové zvedáky  

 zabezpečení rovné a pevné podlahy 

 zabezpečení elektrické přípojky 380V 

 příprava řádných elektrických přípojek pro zařízení podle požadovaného příkonu se samostatným příslušným 
jištěním, za použití jističe typu „C“ (pokud není výrobcem určeno jinak) 

 zabezpečení čistého suchého tlakového vzduchu  

 zabezpečení provozních náplní (hydraulický olej HL 32 5l) 
Nůžkové zvedáky 

 příprava adekvátního podkladu pro montáž zařízení s minimální tloušťkou adekvátně vytvrzeného betonu 
150mm-200mm a pevností 2500kg/m2 B25 dle ČSN 731201 (pokud není výrobcem určeno jinak). Povrch betonu 
musí být vyzrálý a bez prasklin a pórů, má být hladký a vyprofilovaný ve všech směrech s dodržení rovinnosti 
podlahy 1 mm/1000 mm 

 zabezpečení elektrické přípojky 380V 

 příprava řádných elektrických přípojek pro zařízení podle požadovaného příkonu se samostatným příslušným 
jištěním, za použití jističe typu „C“ (pokud není výrobcem určeno jinak) 

 zabezpečení čistého suchého tlakového vzduchu  

 zabezpečení provozních náplní (hydraulický olej HL 32 16l) 
Plošinové zvedáky 

 příprava adekvátního podkladu pro montáž zařízení s minimální tloušťkou adekvátně vytvrzeného betonu 
150mm-200mm a pevností 2500kg/m2 B25 dle ČSN 731201 (pokud není výrobcem určeno jinak). Povrch betonu 
musí být vyzrálý a bez prasklin a pórů, má být hladký a vyprofilovaný ve všech směrech s dodržení rovinnosti 
podlahy 1 mm/1000 mm 

 zabezpečení elektrické přípojky 380V 

 příprava řádných elektrických přípojek pro zařízení podle požadovaného příkonu se samostatným příslušným 
jištěním, za použití jističe typu „C“ (pokud není výrobcem určeno jinak) 

 zabezpečení čistého suchého tlakového vzduchu  

 zabezpečení provozních náplní (hydraulický olej HL 32 16l) 
4-sloupové zvedáky 

 příprava adekvátního podkladu pro montáž zařízení s minimální tloušťkou adekvátně vytvrzeného betonu 
150mm a pevností 2500kg/m2 B25 dle ČSN 731201 (pokud není výrobcem určeno jinak).  



Povrch betonu musí být vyzrálý a bez prasklin a pórů, má být hladký a vyprofilovaný ve všech směrech s 
dodržení rovinnosti podlahy 1 mm/1000 mm 

 zabezpečení elektrické přípojky 380V 

 příprava řádných elektrických přípojek pro zařízení podle požadovaného příkonu se samostatným příslušným 
jištěním, za použití jističe typu „C“ (pokud není výrobcem určeno jinak) 

 zabezpečení provozních náplní (hydraulický olej HL 32 10l) 
Vyvažovačky PKW 

 příprava adekvátního podkladu pro montáž zařízení s minimální tloušťkou adekvátně vytvrzeného betonu min. 
100mm a pevností 2500kg/m2 B25 dle ČSN 731201 (pokud není výrobcem určeno jinak).  
Povrch betonu musí být vyzrálý a bez prasklin a pórů, má být hladký a vyprofilovaný ve všech směrech s 
dodržení rovinnosti podlahy 1 mm/1000 mm  

 zabezpečení elektrické přípojky 220V 

 příprava řádných elektrických přípojek pro zařízení podle požadovaného příkonu se samostatným příslušným 
jištěním 

 zabezpečení čistého suchého tlakového vzduchu (jenom pro zařízení s pneumatickým upínáním kola) 
Vyvažovačky LKW 

 příprava adekvátního podkladu pro montáž zařízení s minimální tloušťkou adekvátně vytvrzeného betonu min. 
100mm a pevností 2500kg/m2 B25 dle ČSN 731201 (pokud není výrobcem určeno jinak).  
Povrch betonu musí být vyzrálý a bez prasklin a pórů, má být hladký a vyprofilovaný ve všech směrech s 
dodržení rovinnosti podlahy 1 mm/1000 mm  

 zabezpečení elektrické přípojky 380V 

 příprava řádných elektrických přípojek pro zařízení podle požadovaného příkonu se samostatným příslušným 
jištěním, za použití jističe typu „C“ (pokud není výrobcem určeno jinak) 

 zabezpečení čistého suchého tlakového vzduchu  
Zouvačky PKW 

 příprava adekvátního podkladu pro montáž zařízení s minimální tloušťkou adekvátně vytvrzeného betonu min. 
100mm a pevností 2500kg/m2 B25 dle ČSN 731201 (pokud není výrobcem určeno jinak).  
Povrch betonu musí být vyzrálý a bez prasklin a pórů, má být hladký a vyprofilovaný ve všech směrech s 
dodržení rovinnosti podlahy 1 mm/1000 mm  

 zabezpečení elektrické přípojky 380V 

 příprava řádných elektrických přípojek pro zařízení podle požadovaného příkonu se samostatným příslušným 
jištěním, za použití jističe typu „C“ (pokud není výrobcem určeno jinak) 

 zabezpečení čistého suchého tlakového vzduchu  
Zouvačky LKW 

 příprava adekvátního podkladu pro montáž zařízení s minimální tloušťkou adekvátně vytvrzeného betonu min. 
100mm a pevností 2500kg/m2 B25 dle ČSN 731201 (pokud není výrobcem určeno jinak).  
Povrch betonu musí být vyzrálý a bez prasklin a pórů, má být hladký a vyprofilovaný ve všech směrech s 
dodržení rovinnosti podlahy 1 mm/1000 mm  

 zabezpečení elektrické přípojky 380V 

 příprava řádných elektrických přípojek pro zařízení podle požadovaného příkonu se samostatným příslušným 
jištěním, za použití jističe typu „C“ (pokud není výrobcem určeno jinak) 

Plničky klimatizací 

 zabezpečení elektrické přípojky 220V 

 zabezpečení šroubení pro napojení nádrže s plynem pro naplnění vnitřního zásobníku 

 vlastní Butla s chladivem na doplnění 
 
Dodání provozní kapaliny hydraulického oleje neplatí pro zvedáky elektro-mechanické 
 
 
 


