
                                                   OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ 

Vyplňte do formuláře potřebné údaje, včetně podpisu oprávněné osoby a zašlete na email: 

pujcovna@vyskoveparacesova.cz 

* Povinné údaje formuláře!!! 

 

ÚDAJE NÁJEMCE DLE OBCHODNÍHO (ŽIVNOSTENSKÉHO) REJSTŘÍKU 

 NÁZEV FIRMY (jméno příjmení)* 

 ULICE* 

 MĚSTO* 

 PSČ: 

 IČ* 

 DIČ 

 EMAIL* 

 TELEFON* 

- nájemce plně odpovídá za případné škody 

ÚDAJE O PŘISTAVENÍ PLOŠINY 

 ODPOVĚDNÁ OSOBA NÁJEMCE, která  

bude pracovat na plošině (obsluha) 

 

 ČÍSLO OP (ověřuje se na místě)* 

 TELEFON OSOBY PRACUJÍCÍ NA PLOŠINĚ* 

 DATUM A ČAS PŘISTAVENÍ PLOŠINY* 

 MÍSTO PŘISTAVENÍ (ADRESA) 

 DOBA PRONÁJMU (čas nebo dny)* 

 DRUH PLOŠINY 14 NEBO 25 m* 

 OBSLUHA (ANO/NE)*-viz. ceník 

 NÁŠ ODBORNÝ PRACOVNÍK (zedník, klempíř…) viz. ceník  

 

 

mailto:pujcovna@vyskoveparacesova.cz


 

Souhlasím s podmínkami pronájmu**  

Souhlasím se zpracováním osobních údajů**                    (podmínky zde) 

** - vepište “V“ 

ČÍSLO OP (ověřuje se na místě)* 

-Osobní údaje nebudeme poskytovat třetí straně.                                                                                                                                    

K výběru vhodného druhu plošiny slouţí obrázky-viz.níţe.V případě, ţe si objednatel vybere plošinu, která mu nebude vyhovovat 

(např. plošina menší výšky), tak bude účtován za zbytečný výjezd poplatek 35,- Kč bez DPH / km (cesta tam i zpět, ze střediska 

Karlovy Vary - Dvory, Loketská 10), minimálně však 1000,- Kč bez DPH + 200,-Kč bez DPH za manipulaci. Poplatek bude 

účtován v hotovosti ihned na místě. Nájemce se dále zavazuje k úhradě případných škod na plošině, vzniklých při pronájmu. 

Pronájem plošin na celý den 7:00 - 18:00, poté se účtuje hodinová sazba plošin (viz. aktuální ceník na stránkách www.japlosina.cz) 

Pracovník na plošině musí být vybaven bezpečnostní přilbou a popruhem. Nájemce souhlasí se zasíláním novinek, týkajících se 

akcí na plošiny. Při teplotě niţší neţ -5C nezaručujeme funkčnost plošiny (tuhnutí hydraulického oleje). 

POZOR – PLATBA VŢDY V HOTOVOSTI PŘI PŘEDÁNÍ PLOŠINY NÁJEMCI. 

Je nutné mít kabel a přívod el.proudu na 220V nebo si zajistit elektrocentrálu. 

Podpis odpovědné osoby: ………………………… 

 

Fakturační adresa: SOVA stavební, s. r. o., zapsána u Městského soudu v Praze, odd. C, vloţka 242709,                                          

U Chaloupek 14/13, 182 00 Praha 8 - Ďáblice,  IČ: 29162360, DIČ: CZ29162360 


