
 CENNÍK SLUŽIEB

 WARRIOR spol., s. r. o. Ulica 1. mája 3903/32      031 01 Liptovský Mikuláš

100,00 € do 35 m2

150,00 € do 35 m2

250,00 € podľa dohody
300,00 € podľa dohody
50,00 € 1 úprava
47,99 € 1 výjazd
0,70 € km

50,00 € ks
23,00 € ks
16,00 € ks

 UPOZORNENIE:

Ceny sú platné od 01.09.2022.

JEDNOTKACENA S DPH  SLUŽBA

 DOPRAVA (Liptovský Mikuláš a okruh do 30 km)
 DOPRAVA (Slovensko)
 ZABUDOVANIE KUCHYNSKÉHO DREZU

 VYKRES S KÓTAMI NÁBYTKU - CELÝ OBJEKT
 ÚPRAVA A PREKRESLENIE VÝKRESU

 ZABUDOVANIE OSTATNÝCH ELEKTROSPOTREBIČOV

 3D VIZUALIZÁCIA NÁBYTKU - 1 MIESTNOSŤ

 3D VIZUALIZÁCIA NÁBYTKU - CELÝ OBJEKT

Spoločnosť WARRIOR spol., s. r. o. neposkytuje odborné služby spojené s pripájaním

elektrospotrebičov a iných zariadení do vodovodných, elektrických, odpadových,

vzduchotechnických a plynových sietí. V rámci kuchynskej linky montujeme predprípravu k

vodovodnej batérii na zapojenie vody, ale jej zapojene odporúčame zrealizovať a odskúšať

profesionálnemu vodárovi. Za škody spôsobené neodborným zapojením vody, plynu,

odpadu, elektriny a vzduchotechniky nezodpovedáme.

Všetky návrhy a vizualizácie, ktoré vznikli v ateliéroch značky VEJO, sú majetkom a

duševným vlastníctvom spoločnosti WARRIOR spol., s.r.o. a podliehajú autorským a

licenčným právam podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky a Európskej únie.

Akékoľvek šírenie, kopírovanie či využitie týchto diel bez predchádzajúceho písomného

súhlasu spoločnosti WARRIOR spol., s.r.o. je zakázané a je porušením autorských práv.

Náklady spojené s návrhom a vizualizáciou nábytku (konzultácie, zameranie, 3D

vizualizácia) uhrádza zákazník len v prípade, ak si výrobu navrhnutého nábytku objedná u

iného zhotoviteľa, ako u autora projektu - firmy WARRIOR spol., s.r.o. Ak bude výrobcom

navrhnutého nábytku spoločnosť WARRIOR spol., s.r.o., klient má tieto služby BEZPLATNE.

Spoločnosť WARRIOR spol., s. r. o. si vyhradzuje právo na úpravu koncových cien v

porovnaní s cenami v Cenovej ponuke k projektu v závislosti od skutočného rozsahu

vykonaných prác a časovej náročnosti.

 ZABUDOVANIE VARNEJ DOSKY

 VÝKRES S KÓTAMI NÁBYTKU - 1 MIESTNOSŤ

www.VejoNabytok.sk


