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Hliníkový p řístřešek na auto Palram Ltd. typ Arcadia  
 
Objednávka č. ……/2014 
  
Jméno kupujícího:  
Adresa: 
E-mail:  
Telefon:  
Místo realizace (pro kalkulaci ceny dopravy):  
 
Nejčastější dotazy týkající se garáží a přístřešků jsou zodpovězeny na tomto odkazu: www.hotove-garaze.cz/dotazy 
 
Výrobky jsou skladem v ČR  - možnost okamžitého dodání. Výrobky jsou určeny pro montáž svépomocí.  
 

 
Ilustrační foto, více fotografií klikněte www.hotove-garaze.cz/foto 

Doporučujeme shlédnout 3D prohlídky www.hotove-garaze.cz/virtualni-prohlidky 

 
typ (rozměr) počet ks cena ks cena celkem
Hliníkový přístřešek Arcadia (6 sloupků) rozměr délka 5,02m x šíře 3,62m, barva 1 49 588 Kč 49 588 Kč

Rabatová sleva za platbu předem 10% 4 959 Kč
 44 629 Kč

další  

Montáž za příplatek  6 694 Kč  
Doprava  

0 Kč

Cena celkem bez DPH 44 629 Kč

DPH 15% DPH 21%
6 694 Kč 9 372 Kč

Cena s DPH 15% Cena s DPH 21% 

 51 324 Kč 54 001 Kč

Sazbu sníženého DPH je možné využít v souvislosti s § 48 Sazby DPH u bytové výstavby.

 
Platební podmínky : akční produkt = záloha 100% při podpisu objednávky (akční cena).  
Ostatní případy: záloha 50% + doplatek 50% při převzetí. 
Dodací termín: 2 – 4 týdny od uhrazení zálohy.  
Podpisem objednávky kupující potvrzuje, že byl seznámen se všeobecnými obchodními podmínkami dodavatele.  
Platnost nabídky:  30 dní.  Bližší informace o výrobcích a VOP na www.hotove-garaze.cz.  
Technické informace o výrobcích jsou ke stažení:  www.hotove-garaze.cz/formulae-ke-staeni .  
Největší ukázkové centrum v ČR: www.hotove-garaze.cz/formulae-ke-staeni/97-hotove-garaze/boxy/234-ukazkove-centrum 
 
 
                 _________________________                                          _________________________                                 _______________________ 
                             Datum                                                                   Podpis kupujícího                                                    Podpis dodavatele   
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Jedine čná nabídka - navštivte nejv ětší ukázkové centrum v ČR a porovnejte si r ůzné výrobce, technologie na jednom míst ě.  
 

 

 
 
Největší ukázkové centrum v ČR  
ulice U Mototechny, 251 62 Tehovec 
sjezd z hlavní silnice Golf Drive Tehovec 
 
 
Více informací o ukázkovém centru ZDE 
Otevírací doba ukázkového centra:  
Po - Pá: 10 00 hod. - 17 00 hod. 
So - Ne: po předešlé telefonické dohodě 
 
 
Telefon Čechy: 273 139 500 
Telefon Morava: 513 036 300 
Mobil: 608 112 552, 773 834 112 
email:  info@hotovedomy.cz  
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Kdo jsme:  
Firma Hotovedomy s.r.o. je rodinná stavebně obchodní společnost, která si pečlivě vybírá své dodavatele, aby mohla svým zákazníkům nabídnout 
nejlepší poměr kvality a ceny. K jistotě kvalitních produktů zejména německých renomovaných výrobců přidává společnost Hotovedomy s.r.o. nabídku 
stavebních prací www.hotovedomy.cz, profesionální montážní práce včetně záručního a pozáručního servisu, neboť našim hlavním cílem je spokojený 
zákazník.  
 
Našim cílem je poskytnout Vám plnou škálu všech dostupných kvalitních variant řešení. Poskytujeme klientovi plný servis – od konzultace vhodného 
řešení, přes projektové činnosti, podpora v oblasti vyřízení potřebných povolení až po realizaci a dodání pro Vás toho nejvhodnějšího řešení. Díky 
spojení obchodní a stavební části poskytujeme zákazníkům skutečně komplexní služby na klíč a to po celé ČR a od roku 2011 také na Slovensku. 
 
Víte, pro č zákazníci nakupují u nás?  

• výhradní zastoupení světových výrobců = nejširší nabídka v ČR 
• komplexní služby = zajišťujeme: projektové činnosti, stavební práce, montážní práce, dokončovací činnosti 
• 100% pokrytí ČR = dodávky a montáže zajišťujeme po celé ČR a části Slovenska 
• vlastní ukázkové centrum = jedinečná možnost jednotlivé produkty vidět a porovnat na vlastní oči 
• regionální obchodní zastoupení = naši obchodní zástupci Vás po dohodě navštíví přímo u Vás doma 
• skladové zásoby = okamžité dodání vybraných skladových produktů 
• profesionální montáže = montáže zajišťují pouze naši zaměstnanci 
• individuální přístup ke každému zákazníkovi a záruka rodinné společnosti 

 

 
 
Referenční listina:  
Mezi naše zákazníky patří, jak velké všeobecné známe společnosti a organizace, tak i soukromé privátní osoby.  
Státní správa a obecní úřady 
 

     

    

     

     

    

   

     

 
 
Více referenční na http://hotove-garaze.cz/component/content/article/97-hotove-garaze/boxy/212-vip-reference 
 
 
 
 


