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PREBERACÍ PROTOKOL - časť ZÁVLAHY 

 

Tento preberací protokol je vyhotovený v dvoch kópiách a je neoddeliteľnou súčasťou faktúry 

vystavenej za predaný tovar alebo poskytnuté služby. Preberací protokol slúži pre vnútorné potreby 

firmy Trans-plant, s.r.o. a zároveň aj ako jeden z dokumentov potrebných pre prípadné  reklamačné 

konanie. Jeho platnosť potvrdzujú svojím podpisom, prípadne aj pečiatkou obe strany, t.j. kupujúci 

i predávajúci. Prílohou tohto protokolu je reklamačný poriadok.  

 

Názov diela (tovaru): Závlahový systém 

               Kupujúci:  

 

Predávajúci: Trans-plant, s.r.o. 

Gašparovo 152  

976 64 Beňuš 

Slovenská republika 

IČO: 4622881, IČ DPH: SK2022778956 

 

Vyššie uvedený kupujúci svojím podpisom potvrdzuje, že dňa ______ v ________ prevzal 

tovar (službu) špecifikovanú v časti „Názov diela (tovaru)“ v stave, ktorý nevykazuje známky 

poškodenia a zároveň bol oboznámený o nutnej starostlivosti o dodaný tovar ako aj s prípadnými 

rizikami. Tieto sú špecifikované v časti Poučenie. 

 

Kupujúci zvolil nasledujúci spôsob úhrady faktúrovanej sumy: 

a) hotovostná platba* 

b) bezhotovostná platba s úhradou na číslo účtu 2624054962/1100*  

Pri platbe v hotovosti je predávajúci povinný vydať kupujúcemu príjmový pokladničný 

doklad, alebo iný doklad potvrdzujúci uhradenie faktúrovanej sumy. 

 

Kupujúci sa zaväzuje fakturovanú sumu uhradiť do ___ dní odo dňa podpísania preberacieho 

protokolu. V prípade nedodržania dohodnutej lehoty si predávajúci vyhradzuje právo na vyrubenie 

zmluvnej pokuty vo výške 0.7% z fakturovanej sumy, a to za každý deň omeškania. 

Predávajúci svojim podpisom potvrdzuje, že kupujúceho oboznámil so všetkými rizikami 

v spojitosti s dodávaným tovarom (službou) a zároveň čestne prehlasuje, že kupujúceho neuviedol 

zámerne do omylu a tovar dodal v náležitej kvalite a kvantite. 

 

Kupujúci svojim podpisom potvrdzuje, že bol zo strany predávajúceho oboznámený so 

všetkými rizikami v spojitosti s dodávaným tovarom (službou), základnou a nevyhnutnou 

starostlivosťou a taktiež aj s reklamačnými podmienkami a ich uplatňovaním.  
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Upozornenia a odporúčania: 

• pre čo najlepšiu funkčnosť závlahového systému je potrebné min. 2 krát do roka 

vyčistiť/vymeniť filtračné sitká, ako na čerpadle, tak aj na závlahových tryskách; 

• pred príchodom zimy je potrebné celý systém dôkladne vypustiť (predtým ako teplota 

poklesne pod 0 °C), odpojiť od prívodu elektrickej energie, čerpadlo vytiahnuť a uskladniť 

mimo mráz, dažďový senzor ochrániť pred zatečením a zmrznutím. 

 

Pri nedodržaní týchto pokynov firma Trans-plant, s.r.o. neručí a nezodpovedá za spôsobené 

škody. Takisto firma Trans-plant, s.r.o. nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním, 

mechanickým poškodením systému alebo časti systému alebo pri neodbornom zásahu do systému.  

 

Reklamácia bude uznaná ako neopodstatnená v prípade, že servis nebol vykonaný 

spoločnosťou Trans-plant, s.r.o. alebo inou certifikovanou osobou a kupujúci nepredloží 

osvedčenie tejto osoby. 

 

V prípade servisu závlahového systému vykonávaného firmou Trans-plant, s.r.o. sa firma 

Trans-plant, s.r.o. zaväzuje vykonať záručné a servisné prehliadky 2 krát do roka, jednu pri 

zazimovaní celého systému a druhú pri jeho opätovnom spustení. 

 

Cena servisu je vypočítaná ako __% z ceny realizovaného závlahového systému / rok.  

Celková cena servisu je ___ EUR/rok (bez DPH) 

Do tejto ceny sú zahrnuté 2 servisné prehliadky. Cena sa navyšuje o spotrebovaný materiál 

a taktiež o cestovné (účtované 0,40 EUR/km bez DPH zo sídla spoločnosti Trans-plant, s.r.o. a späť). 

 

Kupujúci si svojim podpisom službu „servis závlahového systému“ v rozsahu tohto 

preberacieho protokolu: 

a) objednáva * 

b) neobjednáva* 

Firma Trans-plant, s.r.o. sa zaväzuje uchovávať tento preberací protokol minimálne po dobu 

2 rokov kvôli možnosti uplatnenia reklamačného konania, čím nevzniká kupujúcemu povinnosť 

k jeho predloženiu pre prípadné reklamačné konanie. 

 

Kupujúci svojim podpisom dáva zároveň právo firme Trans-plant, s.r.o. uchovávať jeho 

osobné údaje pre potreby firemnej evidencie. Firma Trans-plant, s.r.o. sa zaväzuje, že poskytnuté 

údaje nebudú poskytnuté tretím osobám. 

 

V ....................................................... dňa ....................................................... 

 

 

 

 ....................................................... ....................................................... 

 Kupujúci Predávajúci 


