Smlouva o koupi a instalaci ÚEZ zařízení.
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Datum narození:

Adresa trvalá:
Adresa montáže:
Číslo OP přebírajícího:
Telefon (var. symbol)
a E-mail:

@

Předmět smlouvy:

Kupující na svou přímou žádost od prodávajícího objednává dodání Solární zařízení dle výběru a jeho následnou montáž a instalování
na požadované adrese kupujícího. Kupující si je vědom, že montáž proběhne na jeho plnou zodpovědnost a také si zajistí případné
povolení od domovní správy či bytového družstva o instalování solárních panelů, které budou umístěny na jeho balkóně, lodžii nebo
jiném vhodném a bezpečném místě.


Nejméně jeden týden před termínem instalace na adrese montáže, je kupující povinen prodávajícímu E-mailem zaslat fotografie na
kterých bude jasně vidět venkovní i vnitřní umístění jeho balkónu, venkovních stěn nebo lodžie a zábradlí. Společně s fotografiemi
zašle přesný popis a rozměry celého balkónu a jeho výplní. Případně jiného místa, např. střechy.

Základní popis solárního zařízení (UEZ + MDE):
Úsporné Energetické Zařízení a Malé Domácí Elektrárny se skládá z kvalitní solárních panelů z polykrystalického křemíku, vyrábějících
stejnosměrný proud, který je dodáván do centrální ovládací skříně se střídači. Zde se přemění stejnosměrný proud na proud střídavý, který je
dodáván do domácích elektrických rozvodů. Instalované panely mají momentální výkon 1 ks / 255Wp (Instalovaný výkon ve Wattech).
ÚEZ zařízení je vhodné pro byty a domy, které odebírají elektrickou energii. Například: wi-fi, lednička, světla a lustry, mrazák, el. kotel pro
ohřev vody, TV, PC, notebook, nabíječka telefonu, pračka, fén, vysavač, varná konvice, el. sporák, atd.
Všechny tyto a další spotřebiče potřebují elektrický proud. Ten je odebírán od smluvního dodavatele a za odebraný proud je hrazen smluvní
paušál/tarif stanovený v kWh. ÚEZ zařízení je unikátní v tom, že po připojení do domácí sítě, dojde k vzájemnému propojení a spolupráci mezi
placenou energií a energií, kterou ÚEZ zařízení vyrobí zdarma.
Všechny el. spotřebiče budou automaticky nejprve odebírat elektrickou energii získanou zdarma z ÚEZ zařízení a pokud by kapacitně tato
energie nestačila pro zajištění plynulého chodu těchto spotřebičů, dojde automaticky k dočerpání a odebírání energie placené, od smluvního
placeného poskytovatele. Toto propojení funguje od úsvitu do setmění. Po setmění spotřebiče automaticky přecházejí na odběr energie
placené a od rozednění se zcela automaticky opět přepnou na odběr energie dodávané z ÚEZ zařízení.
Díky tomuto propojení mezi PLACENOU a ZDARMA získanou elektrickou energií, tak dojde ke snížení celkové spotřeby elektrické energie a to o
více jak 50% celoročního průměru.
U ostrovního systému je po dobu noci dodávaná el. energie ze záložních bateriových zdrojů, do výše jejich kapacity.
Cena ÚEZ zařízení:
Malá domácí solární elektrárna 510 Wp - 12V/230V - OSTROVNÍ (ÚEZ) - 2 ks solárních panelů - Cena modelu určeného pro snížení výdajů
za placenou elektřinu o více jak 50% je ve výši: 39.900,- Kč (cca 1.478 €). Koncová cena včetně montáže činí: 44.900 Kč (cca 1.663 €).
Malá domácí solární elektrárna 765 Wp - 12V/230V - OSTROVNÍ - 3 ks solárních panelů - Cena modelu určeného pro snížení výdajů za
placenou elektřinu je ve výši: 74.900,- Kč (cca 2.774 €). Koncová cena včetně montáže činí: 79.900,- Kč (cca 2.959 €).
Malá domácí solární elektrárna 1530 Wp - 12V/230V - OSTROVNÍ - 6 ks solárních panelů - Cena modelu určeného pro snížení výdajů
za placenou elektřinu je ve výši: 189.500,- Kč (cca 7.018 €). Koncová cena včetně montáže činí: 194.500,- Kč (cca 7.204 €).
Malá domácí solární elektrárna 3 kWp - 12V/230V - OSTROVNÍ - 12 ks solárních panelů - Cena modelu určeného pro snížení výdajů za
placenou elektřinu je ve výši: 259.332,- Kč (cca 9.605 €). Koncová cena včetně montáže činí: 264.332,- Kč (cca 9.790 €).
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Malá domácí solární elektrárna 4 kWp - 12V/230V - OSTROVNÍ - 16 ks solárních panelů - Cena modelu určeného pro snížení výdajů za
placenou elektřinu je ve výši: 288.833,- Kč (cca 10.697 €). Koncová cena včetně montáže činí: 293.833,- Kč (cca 10.882 €).
Malá domácí solární elektrárna 5 kWp - 12V/230V - OSTROVNÍ - 20 ks solárních panelů - Cena modelu určeného pro snížení výdajů za
placenou elektřinu je ve výši: 317.716,- Kč (cca 11.767 €). Koncová cena včetně montáže činí: 322.716,- Kč (cca 11.952 €).
Montáž:
Cena montáže je stanovena na 5.000 Kč (185 €). V této ceně je výjezd montážních pracovníků na adresu montáže. Zaměření a provedení
montážních prací, sestavení a zapojení ÚEZ zařízení, test funkčnosti, úklid nepotřebných součástek a nářadí. Vše ukončeno podepsáním
Montážního a předávacího protokolu, který zároveň slouží i jako doklad a potvrzení Záručního listu.
Příplatkové a dodatečné práce:

Montážní pracovník je, na základě vystaveného pokladního dokladu, oprávněn od kupujícího požadovat doplacení za dodatečně
provedené práce a úkony, které budou provedeny na přímou žádost kupujícího.
Příplatek se také vztahuje na položení, rozvedení, zapojení a olištování kabeláže, která vede od instalovaných panelů dále jak 10m. Kabeláž a
práce do 10m je započítána v ceně montáže a zakoupeného ÚEZ zařízení. Cena položení 1 metru kabeláže a olištování nad uvedený limit, se
účtuje 35 Kč (cca 1,30 €). Montážní tým si vyúčtuje u klienta osobně cenu případně projetých nadlimitních Km.

Cena za práci a výjezd montážního týmu se vztahuje na výjezdovou vzdálenost max. 300 Km od skladových prostor prodejce v
Hodoníně v součtu tam i zpět. Nadlimitní vzdálenost se účtuje tarifem 1Km / 10 Kč (cca 0,37 €).
Servis a záruky:

Po dobu 24 měsíců je garantován bezplatný servis a opravy v případě zjištěných vad. Prodávající však neodpovídá za vady způsobené
neodbornou obsluhou nebo údržbou, kterou provede někdo jiný, kdo nebyl přímo pověřen prodejcem. Jakýkoliv zásah do předaného
zařízení, je v rozporu s provozními předpisy, návody k obsluze či obecně známými postupy, jež byly nebo budou kupujícímu předány a
o nichž byl informován ze strany prodejce.

Prodejce poskytuje kupujícímu záruku 24 měsíců na provedené práce a předané solární zařízení, dle výběru kupujícího, ode dne
předání. U jednotlivých komponentů, materiálu a součástí trvá záruční doba po dobu stanovenou jejich výrobci a dodavateli, ne však
déle než trvá záruka prodejce. Záruka se taky nevztahuje na mechanické poškození zařízení.

Na solární panely se poskytuje garance 10 let ode dne předání. V případě zjištěné manipulace jinou osobou, než kterou určil
prodejce, se však záruka na panely i celé instalované ÚEZ zařízení anuluje a kupující nebude mít právo se na prodejci dožadovat
uplatnění Záručního listu, nebo bezplatného servisu.
Financování ÚEZ zařízení:
Varianta A)
Kupující uhradí na bankovní číslo účtu* prodejce částku ve výši 5.000 Kč (cca 185 €). Po složení této částky prodejce nachystá potřebné
komponenty a do šedesáti dnů vyšle montážní tým na uvedenou adresu, kde dojde k instalování a předání ÚEZ, nebo MDE zařízení. Celou
kupní částku za ÚEZ, nebo MDE zařízení dle výběru kupující uhradí při dodání a montáži.
Varianta B)
Kupující uhradí na bankovní číslo účtu* prodejce celou kupní částku za ÚEZ, nebo MDE zařízení včetně poplatku za montáž, v celkové výši. Po
složení této částky prodejce přichystá potřebné komponenty a do třiceti dnů vyšle montážní tým na uvedenou adresu, kde dojde k instalování
a předání ÚEZ, nebo MDE zařízení.
*Veškeré platby musejí být označeny Var. symbolem kupujícího. Tímto Var. symbolem je devítimístné mobilní číslo kupujícího, které
uvedl v této Smlouvě.
Závěrečné ustanovení:

Tato smlouva je považována za platnou v den jejího podpisu kupujícím a připsáním požadovaných finančních prostředků na bankovní
účet prodejce, nebo zaplacením v hotovosti montážním pracovníkům oproti dokladu o platbě při montáži.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, byly s ní srozuměny, porozuměly jí a podepisují ji bez nátlaku či nápadně
nevýhodných podmínek.

Na základě vyjádření porozumění a své svobodné a vážené vůle prodejce a kupujícího, tuto Smlouvu podepisují.
-Smlouva byla sepsána v ………………..……………………….……………..

dne, měsíce a roku ………………….……………………………..

--

Vlastnoruční podpis kupujícího

Podpis a razítko prodávajícího
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