OBJEDNÁVKA
domovní čistírny odpadních vod AT 6, AT 8
Jméno / název firmy: ………………………………………………
Adresa objednatele : ………………………………………………
Adresa místa instalace ČOV : ……………………………………
Typ domovní čistírny odpadních vod:

AT 6

IČO / DIČ : ………...………………………………..…………..…..
Telefon : ……..……………………..………….…..…….................
E-mail : ………………………………………………………….......

AT 8

Počet osob trvale využívajících ČOV : ………………………....
Provoz ČOV:
trvalý
sezónní
nepravidelný

Maximální počet osob nárazově využívajících ČOV : ………....
Výskyt spodní vody v místě instalace ČOV:
ano
ne

Příslušenství, doplňky, služby:
zvyšovací nástavec N xx, h = ……... cm

úprava ČOV do míst s výskytem spodní vody - zesílené dno, výztuhy

šachta dmychadla
Šachta dmychadla se osazuje v případech, kdy není možné dmychadlo umístit ve vzdálenosti do 5 m od ČOV,
např. v technické místnosti, garáži a pod. Maximální vzdálenost dmychadla od ČOV nesmí být větší než 5 m.
řídící jednotka AQC
Reguluje jednotlivé technologické procesy probíhající v ČOV, automatizuje, zjednodušuje a zlevňuje provoz ČOV.
Řídící jednotka AQC umožňuje využít několik standardních režimů chodu čistírny a také několik doplňkových programů:
dovolená, chata a další. Jednoduchým výběrem ze standardních režimů je možné snížit spotřebu el. energie a přizpůsobit
výkon čistírny aktuálnímu zatížení.
doprava ČOV do místa instalace
jímka/nádrž na vyčištěnou vodu

aktivace ČOV – seřízení ČOV, doplnění aktivního biologického kalu,
uvedení ČOV do provozu, zaškolení provozovatele
1,5 m3

2,25 m3

4 m3

6 m3

V základní ceně ČOV je zahrnuto: plastová samonosná ČOV (o výšce 1800 mm pro AT 6 a 2200 mm pro AT 8) s kompletní
technologickou vestavbou, uzamykatelné PE víko, membránové dmychadlo SECOH 60, vzduchová hadice.
Dokumentace: návod k instalaci a obsluze ČOV, provozní řád ČOV, protokol o zkoušce vodotěsnosti nádoby ČOV, prohlášení o shodě
a CE certifikát dle EN 12566-3.
35 910 Kč
43 110 Kč
2 450 Kč
2 266 Kč
řídící jednotka AQC
úprava ČOV do míst s výskytem spodní vody 1 300 Kč
doprava ČOV po celé ČR max.
1 200 Kč
práce servisního technika, Kč/hod
290 Kč
8 Kč
doprava servisního technika, Kč/km
bioaktivní kal 200 l
1 100 Kč

ČOV AT 6
ČOV AT 8
šachta dmychadla s víkem

nástavec na ČOV N 20 - 20 cm
nástavec na ČOV N 30 - 30 cm
nástavec na ČOV N 40 - 40 cm
nástavec na ČOV N 50 - 50 cm
nástavec na ČOV N 60 - 60 cm
nástavec na ČOV N 70 - 70 cm
nástavec na ČOV N 80 - 80 cm
nástavec na ČOV N 90 - 90 cm
nástavec na ČOV N 100 - 100 cm

1 180 Kč
1 530 Kč
1 770 Kč
2 430 Kč
2 590 Kč
2 870 Kč
3 820 Kč
4 250 Kč
4 720 Kč

uvedené ceny jsou bez DPH
Obchodní podmínky:
1) Dodací lhůta ČOV ve standardním provedení je 5 pracovních dnů, u ČOV modifikovaných podle požadavků zákazníka 10 pracovních dnů.
2) ČOV si můžete osobně odebrat na obchodních místech společnosti BOCR Trading nebo u smluvních partnerů společnosti BOCR Trading.
Rovněž je možné zajistit dopravu ČOV na místo instalace.
3) Platba za zboží je možná: v hotovosti při osobním převzetí, na dobírku ve spolupráci s přepravcem TopTrans, zálohovou fakturou, fakturou.
4) V případě, že odběratel osadí a/nebo provozuje ČOV v rozporu s podmínkami s provozního řádu, nebude uznána případná reklamace za
oprávněnou.
5) Pokud objednatel (provozovatel ČOV) použije jinou zařízení k časovému spínání membránového dmychadla nebo použije jiný typ dmychadla
než je doporučen dodavatelem, nebude uznána případná reklamace za oprávněnou.
6) Záruční lhůta na ČOV, dmychadlo SECOH a řídící jednotku AQC je 24 měsíců od uvedení do provozu,

Datum podpisu objednávky:

Podpis a razítko:

BOCR Trading s.r.o., Strakonická 537, 341 01 Horažďovice, tel.: 376 511 744, fax: 376 511 743, obchod@bocr.cz, www.bocr.cz

