
OBNOVA KORUNDOVÉ VRSTVY
MO cena bez DPH

EXW Mnichovice

MO cena s DPH

EXW Mnichovice

BUBEN 1 844,60 Kč 2 232 Kč

DVÍŘKA 284,30 Kč 344 Kč

KOTOUČ 780,17 Kč 944 Kč

CELKEM 2 909,07 Kč 3 520 Kč

BUBEN 2 775,21 Kč 3 358 Kč

DVÍŘKA 390,10 Kč 472 Kč

KOTOUČ 1 124,00 Kč 1 360 Kč

CELKEM 4 289,31 Kč 5 190 Kč

BUBEN 3 224,80 Kč 3 902 Kč

DVÍŘKA 764,50 Kč 925 Kč

KOTOUČ 1 844,60 Kč 2 232 Kč

CELKEM 5 833,90 Kč 7 059 Kč

BUBEN 5 024,90 Kč 6 080 Kč

DVÍŘKA 764,50 Kč 925 Kč

KOTOUČ 3 375,20 Kč 4 084 Kč

CELKEM 9 164,60 Kč 11 089 Kč

  MALOOBCHODNÍ CENÍK A OBCHODNÍ PODMÍNKY               

   "OBNOVA KORUNDU"     
   platné od 1.5.2022 

KONTAKTY VARES Mnichovice a.s. :

Naše gastrooddělení můžete kontaktovat v pracovní dny v čase 7.00 hod až 15.00 hod na těchto kontaktech:

Tel: +420 323 640 613, Fax: +420 323 640 466, E-mail: gastro@vares.cz

Pro všeobecné dotazy můžete kontaktovat také naši recepci v pracovní dny v čase 7.00 hod až 15.30 hod  

Tel: +420 323 631 333, +420 323 631 334, E-mail: info@vares.cz 

Aktuální informace naleznete také na našich webových stránkách www.vares.cz 

Obnovu korundu provádíme na jednotlivých dílech strojů a to jak pro stroje VARES typ ŠKBZ tak i pro některé jiné stroje např. tzv. "Bulharka, Němka". 

Pro bližší informace nebo konzultaci k možnosti provedení obnovy korundu na jiných typech prosím kontaktujte naše oddělení gastrotechniky. 

5/ Předání zakázky je možné v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hod. V případě, že nám zakázka byla doručena přepravní službou a byla přijata, vám 

potvrzení o přijetí zakázky spolu s předpokládanou cenou zašleme na vaši mailovou adresu.

6/ O vyhotovení zakázky a možném termínu vyzvednutí vás bude písemně nebo telefonicky informovat naše oddělení gastrotechniky.  

VYZVEDNUTÍ ZAKÁZKY:

1/ Pro vyzvednutí zakázky se prosím dostavte do sídla naší společnosti: VARES Mnichovice a.s., Pražská 539, 25164 Mnichovice

2/ Vaše zakázka bude vyfakturována a vyúčtována a na recepci společnosti obdržíte s daňovým dokladem také dodací list. 

3/ V případě, že si přejete hotovou zakázku odeslat přepravní službou, informujte prosím o tomto požadavku naše oddělení gastrotechniky, dopravu rádi 

zajistíme dle platných podmínek dopravce.      

ŠKBZ 40 - L/N                                                                                

Jiná značka/typ stroje o Ø 510-650 mm

Obchodní podmínky :

DORUČENÍ ZAKÁZKY 

1/ Díly pro obnovu korundu (dále jen "zakázky") nám prosím doručujte VÝHRADNĚ na adresu našeho sídla: VARES Mnichovice a.s., Pražská 539, 25164 

Mnichovice. Doručení zakázky preferujeme prostředníctvím vašeho osobního dodání (tj. přímo VO partnerem). V případě, že zajišťujete doručení zakázky 

přepravní službou, adresujte zásilku VÝHRADNĚ na adresu našeho sídla:  Pražská 539, 25164 Mnichovice, v tomto případě zásilka musí obsahovat písemnou 

objednávku a dodací list. Zásilky odeslané na jinou než výše uvedenou adresu bohužel nemohou být a také nebudou převzaty.  

2/ Obnovu korundu provádíme VÝHRADNĚ na jednotlivých dílech tj. stroj musí být demontován a k obnově korundu musí být doručeny POUZE díly určené pro 

obnovu korundu. Povinností VO partnera je dodat jednotlivé díly pro provedení obnovy korundu demontované a technicky a hygienicky způsobilé. To znamená, 

že díly nesmí být např. znečištěné, s obsahem zbytků potravin nebo jiných látek, plesnivé, extrémně zkorodované, zdeformované, poškozené, se známkami 

neautorizovaného zásahu či neodborné technické manipulace apod. a dále se nesmí jednat o neoriginální díly. V případě, že bude stroj dodán v 

nedemontovaném stavu, nebo v případě, že budou díly hygienicky nebo technicky nezpůsobilé, nelze obnovu korundu provést. Zakázka v tomto případě 

nemůže být a také nebude převzata ani od VO partnera ani od přepravní služby. Děkujeme vám za pochopení.     

3/ Po příjezdu do našeho areálu ponechte zakázku ve vašem vozidle a sdělte naší recepci (v zelené administrativní budově), že jste přivezli zakázku pro 

obnovu korundu. Určený pracovník půjde s vámi k vašemu vozidlu, provede vizuální kontrolu zakázky a její manuální zápis do "Protokolu" a následně dle 

protokolu provede příjem zakázky do firemního systému. Kontrola a přijetí zakázky trvá cca 10-15 minut, prosíme vás tedy o laskavé několikaminutové strpení. 

Jako kompenzaci nám prosím dovolte pozvat vás na šálek vynikajícího espressa, které vám velmi rádi a obratem připravíme v prostorách naší recepce. Příjem 

zakázky nám usnadníte, pokud s sebou osobně přivezete také písemnou objednávku. 

4/ Určený pracovník vytiskne doklad o příjmu zakázky ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdržíte.  

ŠKBZ 6 - L/N                                                                 

Němka 300                                                                       

Jiná značka/typ stroje o Ø 300-350mm

ŠKBZ 12 - L/N                                                            

Bulharka 400                                                                 

Průmeř 360-450 mm

ŠKBZ 20 - L/N                                                              

Němka velká 800                                                                 

Kotouč polský                                                              

Jiná značka/typ stroje o Ø 460-500mm

DODACÍ, PLATEBNÍ, CENOVÉ A OSTATNÍ PODMÍNKY:

1/ Dodací termín pro obnovu korundu činí obvykle cca 4 týdny. V době kolem letních prázdnin prosím vezměte na vědomí možné prodloužení dodacího termínu 

na 4-6 týdnů z důvodu extrémního objemu zakázek od školských zařízení a taktéž z důvodu celozávodní dovolené a odstávky výroby v naší společnosti. Vaši 

zakázku se samozřejmě budeme snažit vyřídit co nejdříve. 

2/ Platbu lze provést hotově, platební kartou nebo převodem, v některých případech může být požadována platba předem oproti zálohové faktuře. Platební 

podmínky pro jednotlivé VO partnery jsou stanoveny individuálně, dle dosavadního obratu, nastaveného kreditu atd. Konkrétní informaci o možnosti způsobu 

platby vám aktuálně podá naše oddělení gastrotechniky.           

3/ Ceny obnovy korundu se vždy řídí platnými ceníky VARES Mnichovice a.s. 

4/ Ceny přepravy se řídí vždy platnými ceníky přepravních společností. Aktuální ceny vám rádi sdělíme na vyžádání. 

5/ Rabat 20% z cen za obnovu korundové vrstvy poskytujeme registrovaným velkoobchodním partnerům (VO partner), při splnění podmínek 

uvedených v tomto dokumentu. Statut registrovaného VO partnera je možno získat pouze na základě plnění podmínek pro VO spolupráci. Těmito 

podmínkami pro VO partnera jsou: 

- činnost v oboru gastrotechnika na základě příslušného živnostenského oprávnění

- provádění odborné instalace výrobků VARES (strojů ŠKBZ a jejich příslušenství) u konečného zákazníka (provozovatele stroje)

- průběžné zajišťování dodávek originálních náhradních dílů (VARES) a odborného servisu stroje u konečného zákazníka    

- provádění odborné demontáže stroje a dodání demontovaných dílů pro obnovy korundu dle výše uvedených podmínek

Velkoobchodní ceník: 


