
 

 

 

 

 

 

 

1 

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL 

Předávající:      

Výzkumný Technologický Institut s.r.o                   
Na Šťáhlavce 1555/2, Praha 6, PSČ 160 00                           
IČ: 25456962                   

Zastoupená při předání:.....................................   
(dále jen „předávající“) 

Přebírající: 

....................................................................... 

....................................................................... 
IČ:................................................................... 

Zastoupený při předání: ..................................... 
(dále jen „přebírající“)  
 

Adresa zakázky: ......................................................................................... 
 

Výdejní místo: ............................................................................................ 
 
Dnešního dne předávající předal a přebírající převzal v požadované kvalitě: 

Zakázku č.......................,...........TYP......................................, realizovanou na 

základě e mailové, telefonické nebo osobní  objednávky, č.................................., 

ze dne ........................................................, sestávající s níže uvedených částí: 

Předávané celky: 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 
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Součástí výrobku je: 

 
- Technický štítek výrobku, který je na levém boku víka jednotky 

- Výrobní číslo  zakázky:.........................WM............./.......S...W411.......................... 

- Sériové číslo  komunikačního modulu:VTI_5.2, SN.....; ver.52xxc................................ 

- Aktivovaná GSM/NB/LTE karta: ano ☐ ne ☐  

- Aktivovaný Bluetoothový modul: ano ☐ ne ☐ 

- Aktivovaný Wi-Fi  přenosový modul: ano ☐ ne ☐ 

- Přihlašovací údaj  ke komunikačnímu modulu: ano ☐ ne ☐ Heslo:............................... 

- Přihlašovací údaje k webové aplikaci: ano ☐ne ☐Heslo:...............Jméno:.................... 

- Návod na montáž: viz http://www.vti-cz.com/produkty/aq3-mini-standard-5 

- Prospekt: ano ☐ ne ☐ viz http://www.vti-cz.com/produkty/aq3-mini-standard-5 

- Technický list: ano ☐ ne ☐ viz http://www.vti-cz.com/produkty/aq3-mini-standard-5 

- Schéma připojení: ano ☐ ne ☐ viz http://www.vti-cz.com/produkty/aq3-mini-standard-5 

- Zaškolení obsluhy: ano ☐ ne ☐ 

 

Základní rozdílová  zkouška: 

 

- Vstupní  konduktivita:.......................................................860 µS/cm2 

- Vstupní zákal:......................................................................3 NTU 

- Výstupní konduktivita z AQ3 do nádrže:.................................... µS/cm2 

- Výstupní zákal z AQ3 do nádrže:...............................................NTU 

- Výstupní  konduktivita z nádrže:...............................................µS/cm2 

Poznámka:..................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

Zařízení bylo před předáním: zkalibrováno, nastaveno, odzkoušeno, desinfikováno 

Zjevné vady díla: ☐ bez vad 

Drobné vady a nedodělky: ano ☐ ne ☐ 

Záruční podmínky pro fyzickou a právnickou osobu: 2 a 1 rok, více na http://www.vti-cz.com/ 

Možnost prodloužení záruky:  o 1 až 5 let, více na http://www.vti-cz.com/ 

 

V Teplicích  dne ...................... 

 

_____________________    ______________________ 

            předávající          přebírající 

         razítko, podpis                razítko, podpis   

___________________________________________________________ 
1) Souhlasíme, že faktura slouží současně jako dodací list, záruční list, předávací doklad (pokud tyto nejsou ke zboží/službě přiloženy) a zároveň jako smlouva o odběru zboží a 

služeb 
2) Souhlasíme s převzetím faktury a  akceptujeme  Všeobecné  obchodní podmínky a ceníky, které jsou  k dispozici na http://www.vti-cz.com/ 
3) Souhlasíme, že v  případě fakturace smluvním velkoobchodním  partnerům, kteří budou v prodlení s plněním, zaniká velkoobchodní sleva a máme právo požadovat za 

vyfakturované  zboží po splatnosti  plnou cenu, jako u  koncového zákazníka 
4) Souhlasíme, že v  případě prodlení s plněním, tímto není dotčen nárok na úrok z prodlení a penále za pozdní platbu a akceptujeme  smluvní penále z prodlení 1 % za každý 

započatý den 
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