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Revize a opravy

Revize ol -@r roěně'v perioalě po ětyřech roěsÍcíctl
Opravy dle potřeby'vzájenné ťlohody
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J. L-ena je stanovera

cena.

dohodou mezi obj*dnafelern a zhotovitqlem

:

Hocliaová sezba 290'- Kě' náklady na ubytování
''
'
I
Cestovní výlohy 10'- Kě,/1 kn

dí1ěíreýize eca. 36 hod.
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odpovídá ďrotovitel pouze v tom případě' kďy byla ryúsobena ponršenim jeho povirností
J. objadnďel je opÉwěn poŽadovď bezplarné odsbaněni zjištěnÝch vad' přip. přiměřenou
slew : ceny Za provedené dílo.
4. NeodsbaÍri - li ďrotovitel vadv způsobenr a v ternllnu poŽadovawm objednatelem v o<isL4,
čl' VI této smlouvy, nebo oanámí - li' že va$ neodsFaai' nebo jde _ li o vaoy' neodsbanitelné,
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stran bez udání důvodu,
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