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Smluvní strany se dohodly na následujícím: 

I. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem plnění této smlouvy je dodávka profesionálních gastro přístrojů a příslušenství v rámci
akce „Obměna kuchyňské technologie 2020":

1) elektrický horkovzdušný konvektomat - 1 ks
2) plynový sporák s plynovou troubou - 1 ks
3) vjezdný chladicí box-1 ks

ve specifikaci podle katalogového (technického) listu v příloze č. 2 této smlouvy včetně dopravy, 
zaškolení obsluhy a odstraňování záručních vad po dobu záruky. 

2. Součástí předmětu plnění je i demontáž stávajících spotřebičů a stávajícího chladicího boxu,
instalace, připojení, integrace a montáž nových zařízení do současného varného bloku a prostor
kuchyně, hygienické zalištování, revize připojení a zaškolení obsluhy (dále též "související
činnosti").
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3. Kupující se zavazuje řádně a včas dodané, zprovozněné, připojené, integrované do současného
varného bloku a prostor a hygienicky zalištované (s provedenou revizí připojení) gastro přístroje s
příslušenstvím s řádně a včas provedeným zaškolením obsluhy v místě plnění převzít a zaplatit
prodávajícímu kupní cenu podle článku IV. způsobem podle článku V. této smlouvy.

li. 

Doba plnění 

1. Termín kompletní dodávky gastro přístrojů s příslušenstvím včetně instalace, demontáže
stávajících spotřebičů a stávajícího chladicího boxu, připojení a integrace (s hygienickým
zalištováním, s provedenou revizí připojení, a zaškolením obsluhy) do stávajícího varného bloku
a prostor kuchyně v místě plnění, tj. termín splnění předmětu této smlouvy je nejpozději do 8
týdnů od podpisu kupní smlouvy.

2. Splněním předmětu této smlouvy se rozumí den protokolárního předání a převzetí řádně a včas
dodaných gastro přístrojů s příslušenstvím včetně instalace, demontáže stávajících spotřebičů a
stávajícího chladicího boxu, připojení a integrací (s provedenou revizí připojení a zaškolením
obsluhy) do stávajícího varného bloku a prostor kuchyně v místě plnění. V rámci protokolárního
předání a převzetí bude rovněž předána revizní zpráva (či zprávy) o provedení revize připojení a
návody k obsluze a údržbě ke každému přístroji s příslušenstvím v českém jazyce. Protokolární
předání a převzetí bude stvrzeno podepsáním předávacího protokolu kontaktními osobami obou
smluvních stran.

3. Prodávající se zavazuje písemně e-mailem na adresu kontaktní osoby kupujícího uvedenou
v záhlaví této smlouvy oznámit nejméně 3 pracovní dny předem přesný termín dodávky gastro
přístrojů s příslušenstvím včetně instalace, demontáže stávajících spotřebičů a stávajícího
chladicího boxu, připojení, integrace do stávajícího varného bloku a prostor kuchyně, hygienického
zalištování, revize připojení a proškolení obsluhy. Kupující potvrdí termín písemně e-mailem na
adresu kontaktní osoby prodávajícího uvedenou v záhlaví této smlouvy.

4. Termín splnění předmětu této smlouvy se přiměřeně prodlužuje, vzniknou-li v průběhu doby
plnění překážky na straně kupujícího.

Ill. 

Místo plnění 

Místem plnění pro dodání gastro přístrojů s příslušenstvím včetně instalace, demontáže stávajících 

spotřebičů a stávajícího chladicího boxu, připojení, integrace do stávajícího varného bloku a prostor 

kuchyně, hygienického zalištování, revize připojení a proškolení obsluhy je školicí středisko NKÚ, 

· Přestavlky 288, 252 08 Slapy (dále jen „školicí středisko"). Školicí středisko je zároveň i místem

případného předání gastro přístrojů s příslušenstvím do opravy či k výměně gastro spotřebičů

s příslušenstvím a opětovného předání gastro přístrojů s příslušenstvím po opravě či výměně.
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IV. 

Cena 

1. Celková kupní cena za kompletní dodávku gastro přístrojů s příslušenstvím včetně instalace,

demontáže stávajících spotřebičů a stávajícího chladicího boxu, připojení, integrace do stávajícího

varného bloku a prostor kuchyně, hygienického zalištování, revize připojení a proškolení obsluhy

ve výši 993 862 Kč vč. DPH podle cenové nabídky prodávajícího (tisk z e-tržiště Tendermarket} je

stanovena jako nejvýše přípustná, zahrnující veškeré náklady spojené s dodávkou gastro přístrojů

s příslušenstvím včetně instalace, demontáže stávajících spotřebičů a stávajícího chladicího boxu,

připojení, integrace do stávajícího varného bloku a prostor kuchyně, revize připojení a proškolení

obsluhy, dopravy, manipulace, ekologické likvidace odpadu a odvozu obalového materiálu a záruky

za jakost.

2. Cenová nabídka prodávajícího (tisk z e-tržiště} tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou

součástí.

v. 

Platební podmínky 

1. Celková kupní cena za dodávku gastro přístrojů s příslušenstvím včetně instalace, demontáže

stávajících spotřebičů a stávajícího chladicího boxu, připojení, integrace do stávajícího varného

bloku a prostor kuchyně, hygienického zalištování, revize připojení a proškolení obsluhy bude

uhrazena po řádném a včasném splnění předmětu této smlouvy na základě vystaveného daňového

dokladu - faktury, jejíž přílohou musí být předávací protokol podepsaný kontaktními osobami

obou smluvních stran.

2. Faktura vystavená prodávajícím musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené

právními předpisy a dále číslo smlouvy kupujícího (číslo smlouvy kupujícího vyznačené v jejím

záhlaví}.

3. Splatnost kupní ceny za dodávku gastro přístrojů s příslušenstvím včetně instalace, demontáže

stávajících spotřebičů a stávajícího chladicího boxu, připojení, integrace do stávajícího varného

bloku a prostor kuchyně, hygienického zalištování, revize připojení a proškolení obsluhy je

stanovena na 15 kalendářních dní ode dne doručení faktury kupujícímu. Faktura je uhrazena dnem

odepsání fakturované částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného na

faktuře.

4. Pokud faktura nebude mít sjednané náležitosti podle této sqilouvy, nebo bude-li obsahovat

nesprávné údaje, nebo nebude-li k faktuře doložena požadovaná příloha, je kupující oprávněn

fakturu vrátit se zdůvodněním prodávajícímu k doplnění nebo novému vystavení. Lhůta splatnosti

počíná běžet v celé sjednané délce až dnem doručení doplněné nebo nově vystavené faktury

obsahující všechny správné údaje a nál.ežitosti dle této smlouvy kupujícímu.
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VI. 

Sankce 

1. Pro případ prodlení se splněním předmětu této smlouvy, tj. dodávkou gastro přístrojů
s příslušenstvím včetně instalace, demontáže stávajících spotřebičů a stávajícího chladicího boxu,
připojení a integrace (s hygienickým zalištováním, provedenou revizí připojení a zaškolením
obsluhy) do stávajícího varného bloku a prostor kuchyně smluvní strany sjednávají slevu z kupní
ceny bez DPH ve výši S 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

2. V případě prodlení s úhradou peněžitého závazku jsou smluvní strany oprávněny požadovat úrok
z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

VII. 

Podmínky dodávky včetně souvisejících činností 

1. Kupující umožní prodávajícímu přístup na určené místo plnění ve školicím středisku a dále poskytne
prodávajícímu parkovací místo pro parkování vozidla či vozidel.

2. Kupující umožní prodávajícímu užívat ve školicím středisku určené prostory nutné pro plnění
předmětu této smlouvy.

3. Kupující rovněž umožní prodávajícímu použití nákladního výtahu pro transport gastro přístrojů
s příslušenstvím, pracovních nástrojů apod.

4. Prodávající je povinen při plnění předmětu této smlouvy dodržovat příslušné české technické normy
(ČSN, ČSN EN, ČSN ISO) stanovené touto smlouvou za závazné a obecně závazné právní předpisy,
zejména předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, požární ochraně, ekologické
předpisy a rovněž bezpečnostní, protipožární a případně další vnitřní předpisy kupujícího, se
kterými bude kupujícím seznámen.

S. Prodávající je povinen ve všech prostorách tzn. v určeném místě plnění a na přístupových trasách
ve školicím středisku a na prostranství (tzn. v bezprostředním okolí školicího střediska a na
parkovacím místě pro parkování vozidla či vozidel) průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé
při plnění předmětu této smlouvy.

6. Prodávající je povinen řídit se při manipulaci s gastro přístroji s příslušenstvím, instalaci, připojení a
integraci do stávajícího varného bloku a prostor kuchyně, hygienickém zalištování, revizi připojení
a proškolení obsluhy příkazy kupujícího s tím, že na případnou nevhodnou povahu příkazu je
prodávající povinen kupujícího upozornit.

7. Úhrada energií (el. energie, vodné a stočné) spotřebovaných prodávajícím během plnění předmětu
této smlouvy ve školicím středisku jde za kupujícím.
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VIII. 

Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody 

1. Vlastnické právo k dodaným gastro přístrojům s příslušenstvím resp. dodané, instalované,

připojené a integrované kuchyňské technologii (s provedenou revizí připojení a zaškolením

obsluhy) s hygienickým zalištováním do stávajícího varného bloku a prostor kuchyně nabývá

kupující podepsáním předávacího protokolu přebírající kontaktní osobou kupujícího.

2. Nebezpečí škody na dodaných gastro přístrojích s příslušenstvím resp. dodané, instalované,

připojené a integrované kuchyňské technologii (s provedenou revizí připojení a zaškolením

obsluhy) s hyhienickým zalištováním do stávajícího varného bloku a prostor kuchyně přechází z

prodávajícího na kupujícího podepsáním předávacího protokolu přebírající kontaktní osobou

kupujícího.

IX. 

Záruka za jakost 

1. Prodávající poskytuje na předmět plnění této smlouvy, tj. kompletní dodávku gastro přístrojů

s příslušenstvím včetně instalace, připojení a integrace (s provedenou revizí připojení a zaškolením

obsluhy) s hygienickým zalištováním do stávajícího varného bloku a prostor kuchyně záruku za 

jakost po dobu 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne podepsání předávacího protokolu

kontaktními osobami obou smluvních stran.

2. Kupující je v záruční době povinen bez zbytečného odkladu po zjištění vady oznámit vady

prodávajícímu na adresu: Kuppersbusch spol. s r.o., Bělohorská 45/257, 169 00 Praha 6, email:

info@kuppersbusch.cz, Jaroslav Hodek, tel.: +420 602 310 531.

3. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují.

4. Reklamované vady na dodaných gastro přístrojích s příslušenstvím a/nebo instalaci, připojení

a integraci s hygienickým zalištováním do stávajícího varného bloku a prostor kuchyně se

prodávající zavazuje odstranit bezplatně bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace,

nejpozději do 24 hodin, pokud nebude dohodnuto jinak.

5. Bude-li to z povahy vady a zároveň z estetického hlediska možné, reklamace bude vyřízena

odstraněním vady opravou, jinak bude vadný gastro přístroj s příslušenstvím prodávajícím

vyměněn za stejný, nový, nepoužitý gastro přístroj s příslušenstvím bez vad. Výměnou gastro

přístroje s příslušenstvím se rozumí i instalace, připojení a integrace s hygienickým za lištováním do

stávajícího varného bloku a prostor kuchyně. Nebude-li ani tent9 způsob odstranění vady možný,

poskytne prodávající kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny. Pro případ sporu o příčině nebo

důvodu vady je rozhodující znalecký posudek soudního znalce z oboru gastro zařízení, na kterém

se obě smluvní stany předem dohodnou.

6. Záruční doba se prodlužuje generálně, tj. na kompletní dodávku gastro přístrojů s příslušenstvím

a instalaci, připojení a integraci s hygienickým za lištováním do stávajícího varného bloku a prostor

kuchyně o dobu vyřizování reklamace.

7. Prodávající neodpovídá za vady způsobené neodbornou manipulací kupujícím či třetí osobou.

8. V případě, že prodávající nebude schopen či ochoten odstranit reklamované vady ve lhůtě písemně
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dohodnuté smluvními stranami, je kupující oprávněn nechat odstranit vady jinou odborně 

způsobilou osobou na náklady prodávajícího, aniž by tím došlo k narušení záruky za jakost. 

X. 

Odpovědnost za škody 

1. Prodávající je odpovědný za vzniklou škodu, kterou způsobil kupujícímu nebo třetí osobě

porušením zákonné povinnosti, smluvní povinnosti nebo porušením zásad dobrých mravů.

2. Prodávající se zavazuje, bude-li to možné a účelné, k náhradě škody uvedením do předešlého

stavu. Možnost a účelnost náhrady škody uvedením do předešlého stavu posoudí kupující a bez

zbytečného odkladu rozhodne o náhradě škody buďto uvedením do předešlého stavu, přičemž

současně stanoví způsob uvedení do předešlého stavu nebo o peněžní náhradě škody.

3. Jestliže kupující jako poškozená strana musel vynaložit náklady v důsledku porušení zákonných

nebo smluvních povinností prodávajícího nebo v důsledku porušení zásad dobrých mravů

prodávajícím (na odstranění či zmírnění takto vzniklých následků), zahrnují se tyto náklady

do škody a prodávajícímu jako povinné smluvní straně vzniká povinnost i k jejich náhradě.

XI. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v těchto případech:

• Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinnosti

ze strany prodávajícího, kterým je prodlení prodávajícího se splněním předmětu této

smlouvy překračující 14 dní.

• Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinnosti

ze strany kupujícího, kterým je prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny za kompletní

dodávku gastro přístrojů s příslušenstvím, instalaci, připojení, integraci s hygienickým

zalištováním do stávajícího varného bloku a prostor kuchyně, revizi připojení a za

proškolení obsluhy překračující 14 dní po marném uplynutí dodatečné lhůty k nápravě

poskytnuté kupujícímu prodávajícím v písemné upomínce (urgenci) doručené kupujícímu.

2. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení písemného projevu vůle odstoupit

od smlouvy druhé smluvní straně.

XII. 

Závěrečná ujednání 

1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českými obecně závaznými právními

předpisy, zejména občanským zákoníkem.

2. Prodávající prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy na internetových

stránkách kupujícího a na elektronickém tržišti a profilu zadavatele.
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3. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných číslovaných dodatků této smlouvy
podepsaných oběma smluvními stranami.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží kupující a jeden prodávající.

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dn/.Jl .. ? -09- 202U

kupující 

Ing. Vladimír Sloup 
ředitel odboru hospodářské správy 

Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad 

Přílohy: 
č. 1- Cenová nabídka prodávajícího (tisk z e-tržiště) 

J q /

7 

'7 (·· :/IJ/ '7V Praze dne ..... : ............. . 

� 
/ 

,::· «-
........... . ............................................. . 

prodávající 

Jaroslav Hodek 
jednatel 

Kuppersbusch spol. s r.o. 

Ce�trurn dobré kuchyně
,�-, , Kuppersbusch spol. sr.o.,Jb,0,1orská 45/257, 169 00 Pra;1a ií:t 233 35 70 60, 233 35 81 23;-'f",:�t.k�pper::_��-s_ch.cz

.! 
fax 233 35 6·; "i8 ulČ. GZ18o,,uo02. ICQ· ·/A6 30 502

č. 2 - Specifikace gastro přístrojů a příslušenství (tisk z e-tržiště) 
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Příloha č.1 

CENOVÁ NABÍDKA 

Kalkulace nabídkové ceny 

Dodávka (požadavek no ,z IIXI!• ypu vyrobl<c,) 
Parametry Místo plnění 

Cena 1 ks 
Počet ks 

Cena za x kusů 
oráce vč. materiálu vč. DPH* vč. DPH' 

Elektrický horkovzdušný konvektomat CEX 206 
příloha č. 2 419 257,00 Kč 1 419 257,00 Kč 

VAR091 

Integrace pod stávající odtah.digestoř VZT, instalace, 
8000,00 Kt 1 8 000,00 Kč 

připojení (el. energie, voda) včetně revize připojeni 

Plynový sporák s plynovou troubou OGH 417 VAR 
příloha č. 2 NKÚ-ŠS 384 205,00 Kč 1 384 205,00 Kč 

propanDutan 
Přestavlky 288 

Integrace, instalace, připojení a hygienické za lištování 252 08 Slapy 
(originálními lištami) plynového sporáku do stávajícího 7000,00 Kč 1 7 000,00 Kč 
varného bloku včetně revize připojení 

Vjezdný chladicí box ARCll příloha č. 2 169 400,00 Kt 1 169 400,00 Kč 

Demontáž stávajícího boxu; integrace, instalace, 
připojení a příp. stavební hygienické začištění či 6000,00Kč 1 6 000,00 Kč 
zalištování včetně revize ořiooiení 

Celková nabídková cena* 993 862,00 Kč 

• doplňuje se skutečná prodejní cena gastro spotřebiče vč. dopravy, manipulace, demontáže stávajícího chladicího boxu a včetně uložení do skladu objednatele, 
odvozu obal.materiálu, zaškolení a záruky za jakost; 

plátce DPH doplňuje ceny vč. DPH, neplátce DPH doplňuje ceny vč. DPH, tzn. plátce i neplátce DPH doplňují cenu do stejného sloupce v tabulce 
(buňky 07, D8, 09, 010, 011, 012). 

UPOZORNĚNÍ 
Účastník nesmí v tabulce nic měnit (rozšiřovat či redukovat buňky, sloupce nebo řádky, cokoli mazat, přepisovat, doplňovat). 
Účastník pouze doplní své nabídkové ceny do příslušných buněk. 

Celkovou nabídkovou cenu ze zaflucené buňky F13 doplňte do elektronického nabídkového formuláfe do políčka •Nabídková cena s DPH0

• 

Celkovou nabídkovou cenu doplňuji do tohoto políčka 0Nabldková cena s DPH" I neplátci DPH. 

V Praze dne 10.8.2020 
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Příloha č. 2 

MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA PARAMETRY A ZÁRUKU NABÍZENÉHO VJEZDNÉHO CHLADldHO BOXU 

Do vyžluceného sloupce s označením "vyplní účastník ANO. "učastnik výslovně uvede údaj dle skutečných parametrů nabízeného originálnlho 
vjezdného chladíc/ho boxu, který musí odpovídat minimálním poiadavkúm zadavatele. 

1:tPTn t1 asr,,1 ANO Ml;JO 
TYP ORIGINÁLNÍHO VJEZDNÉHO CHLADICÍHO BOXU (NÁZEV): ARCI! I 

VÝROBCE: FRIULINOX 
) 1JdaJ dle k.u efn ' h parametrO na ízeného ORIGJNÁlNÍHO 

'JEZDNE. O CHLADŤC[HO BOXU 

použití: profesionální, chlazení ANO 
vnější rozměr (v/š/h): 2300 x 1000 x 900 mm 

-.  - -
ANO - -

vnitřní rozměr (š/h): 850 x 760 mm ANO 
- - -

rozměr dveří: 650 x 1850 mm -- ANO 
nerezové dvouplášťové dveře 

-·- - _ANO -

provedení nerezový plech (vnitřní i vnější) - AŇO 
chladící agregát umístěný nahoře - - - ANO 

-

-- - -

teplota nastavení 2 - s•c ANO

osvětlení uvnitř boxu - - - ANO 

bezpečnostní tlačítko na dveřích z vnitřní strany - -

- ANO -
možnost uzamčeni boxu ANO I 

návod k údržbě v českém jazyce -·  
- -

- ANO
odstranění závad do 24 hodin od nahlášeni -

ANO 
minimální záruka za jakost 24 měsícú ANO 

Vyobrazení ORIGINÁLNÍHO VJEZDNÉHO CHLADICÍHO BOXU nebo odkaz na vyobrazení s parametry 
na www : vyp,n, llLastnik 

a 
I 
- -

·,

i� : 

-

V Praze 

/'/i; ............ ................................... ... 2<� .. �_(..(l. ........................... .
,_,, 

Jaroslav Hodek 
(/ 

4 

_,. 

Dne 10.8.2020 

Nabídka ORIGINÁLNÍHO VJEZDNÉHO CHLADICÍHO BOXU, která nebude splňovat minimální požadavky na 

výrobek bude vyřazena. 

Centrum dobré kuchynó 
Kuppersbusch spol. s r.o. 

Dělohorská 45 / 257, 169 00 Praha C 
'li' 233 35 70 60, 233 35 81 23 

ťMW.kuppersbusch.cz, fax 233 35 G•i W 
Dit: CZ18G:::(!5f('. , r:c: !:.S�-'::::.:� 

-

-



MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA PARAMETRY A ZAAUKU NABfZENÉHO PLYNOV�HO SPORÁKU S Pl YNOVOU TROUBOU 

Do vylluceného sloupce s oznalenjm "vyp/n, úéattnil... ANO 'u{aitm výsJovni uvede údaj dle skutečných parametrů noblzeného plynov�ho 

sporáku s plynovou troubou, který musí odpovídat minimálním poiodovkům zadavatele. 

TYP PLYNOV�HO SPORÁKU S PLYNOVOU TROUBOU (NÁZEV): OGH 417 provedeni Jnju () 

pro pouliti propanbutanu 

VÝROBCE: Kíippersbusch (I sku Y'1> •tr n •tl' th<> 

SPO!IAKU !L OVO/J TR®BC!J 

použití: profesionální, vaření, dušení, pečení - ANO 
vnější rozměr: 700 x 750 x 900 mm ANO 
počet plotvnek: 4 -

ANO -

zkapalněný uhlovodíkový plyn -propan ANO 
tělo přístroje, nosné části a šroubové spoje, jako! i spodní strana, vrchní strana a 
stěnv orostoru skříně budou vvrobenv z CrNiSt 1.4301 ANO 

-

tělo zařizeni z pláště zařízeni s příčkou, jehož součástí bude spínač a spodní kryt 
JINO 

plášť zařízen! z jednoho kusu ve stabilním samonosném provedení, uzavřený ze tří 
stran s pravoúhlým okraiem ...ANO 
krycí deska zadní hrana 20 mm, hrana 50 mm ze tří stran, přední strana s pravoúhlým 
okraiem ANO 
kryt spinače se sklonem 14 • k obsluze ANO 
zakrytí bude bez viditelných šroubů a mezer ANO --

upuštění ovládacího panelu pod horní deskou tak. aby bylo ovládólní chráněno 
ANO 

ovládáni bude umožňovat rozooznat ořislušnou oolohu soinače z d31kv ANO 
vnější povrchy zařízení budou broušeny na hrubost 240 a poté na 180 pro snadnější 
udrfování hv,lienv ANO 
vrchni část přistroje bude hlubokotafen� varná deska plynule pllViirená k horní desce, -

hloubka cca 50 mm ANO 
varná deska se 4 otev7enými plotýnkami: ka!dá s hofákem (5,0 kW); ruční zapalování; 
ka!dý hofák s pilotním plamenem a termoelektrickou ochranou proti vznícení ANO 

drfák na hrnce z tyčí CrNISt výška nad horní deskou 34 mm ANO 
spodni část pf/stroje v základně, plvnov� trouba (6,0 kW), 540 x 470 x 350 mm, termostatická -

re.rulace 130 • 300 • C AN0 

dno trouby se zážehovou klapkou . ANO 

na bocích vnitfní častí trouby budou umístěny vsuvy s 3 úrovněmi, roze$tUPV cca 60 mm 
budou odnimatelně pro lepší mofnost čiU�nl ANO 
trouba bude na všech stranách s izolací tloušťky nejméně 20 mm 

- ANO 

dvouolášťově dvefe, tepelni! izolovaně, prufinové a vyv.á!ené - ANO 
připojení oa straně zařízeni budou pfistupná zepfedu a veškeré údribifské práce bude -

mo!no provádět také zepfedu :O.NO 

standardní zařfzení pro připojeni zesoodu nebo zadní sti!nou ANO 
sporák bude chráněn proti střikajicl vodě (třida ochrany IPXS) -ANO 

sporák bude na výškově nastavitelných plastových nohách (průměr: horní část 70 
mm, šroubovaci část 50 mm), pfipojenl zařlzeni pomoci zasunutých a skrytých šroubů 

ANO 
plíslušenstvl: lx hlinlkovv plech na pečeni (530 x 400 mm) ANO 

návod k obsluze a údržbě a komunikace v českém iazvce ANO 
technickV list potvrzený výrobcem ANO 

v Příoadě p0ruchv servis do 24 hodin od nahlášeni závady ANO 
minimální záruka za jakost 24 mfsfců ANO 

Vyobrazení PLYNOVÉHO SPORÁKU S PLYNOVOU TROUBOU nebo odkaz na vyobrazeni s parametry na www .. . 

.

-

. - .
-

• • • • • • 
- I 
. 

J 1 

V Praze Dne 10.8.2020 

Jaroslav Hodek 

Nabldka PlYNOVÉH SPORÁKU S Pl YNOVOU TROUBOU, která nebude spl�ovat minimální požadavky na vvrobek, bude vy1azena. 

vtHa 

-

Centrum dobré kuchyno 
Kuppersbusch spol. s r.c. 

Oěiohorská 45/ 257, 169 00 Praila G 
'"Ir 233 35 70 60, 233 35 81 .w 

\"l',.w.kuppersbusch.r,�, fax 233 35 61 í 9 
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