ATMOS Chrást s.r.o.
Tel.: +420 377 860 165 Fax: +420 377 945 379
Plzeòská 149, 330 03 Chrást u Plznì
http://www.atmos-chrast.cz, e-mail: info@atmos-chrast.cz

PRODEJNÍ AKCE NA ŠROUBOVÉ KOMPRESORY
PLATNÁ OD 15. 3. 2015 DO 30. 9. 2015

Uvažujete o zmìnì? Potøebujete posílit provoz?

ATMOS Care = speciální elektronická øídící jednotka, která hlídá servisní intervaly a v pøípadì potøeby modifikuje výkonnost kompresoru, aby zabránila poškození stroje
od zneèištìných filtrù. Detailní a závazné technické parametry: viz www.atmos-chrast.cz. Pro bližší informace kontaktujte svého prodejce.

FUNKÈNÍ “PROTIÚÈTEM”:
Výhody akce

Dvì sazby:

15 000,- Kè za stroj do 7,5 kW

(3)

30 000,- Kè za stroj od 11,0 kW (a vìtší)

(3)

JEDNODUCHÁ PRAVIDLA:

1
2

NOVÝ ŠROUBOVÝ OD FIRMY ATMOS
PROTIÚÈTEM FUNKÈNÍ STROJ

(3)

Nezáleží
na stáøí stroje!

Kompletní pravidla a podmínky akce jsou uvedeny na stranì 2 tohoto letáku.
Veškeré obrázky a fotografie jsou pouze ilustrativní.

Akce se vztahuje na všechny objednávky akèních kompresorù doruèených do sídla firmy ATMOS Chrást, s.r.o. v dobì trvání akce a v rámci území ÈR.
Detailní podmínky jsou uvedeny na stranì 2 tohoto letáku. ATMOS Chrást, s.r.o. si vyhrazuje právo na zmìny.

Odkup rùzných
znaèek!

KOUPIT

PRODAT

“VYMÌÒTE” STARÝ ZA NOVÝ!

Podmínky akce
Princip a podmínky akce
Odkup použitých šroubových kompresorù v pøípadì zakoupení nového šroubového kompresoru ATMOS ALBERT
po dobu vyhlášení akce. K odkupu kompresorù je výrobcem (ATMOS Chrást s.r.o., IÈ: 49712381, poøadatel) vyèlenìna
finanèní èástka 15000,- Kè(1) respektive 30000,- Kè(2) (za 1 ks) urèená pro úèel nákupu staršího šroubového kompresoru
koncového uživatele a vázaná na prodej nového šroubového kompresoru øady ATMOS ALBERT. Bez zakoupení nového
kompresoru, nelze uplatnit na odkup staršího stroje jakýkoliv nárok! ATMOS Chrást s.r.o. si vyhrazuje právo na zmìny!
Z nabídky akce nelze vyvozovat žádný právní nárok! V pøípadì sporu o podmínkách rozhoduje vždy ATMOS Chrást s.r.o.
Akce se uplatòuje výhradnì u autorizovaných popø. smluvních obchodních zástupcù firmy ATMOS Chrást s.r.o.
Pøedmìt akce:
ze strany poøadatele:
veškeré nové šroubové kompresory ATMOS ALBERT dle aktuální výrobní nabídky spoleènosti ATMOS Chrást s.r.o. spojené
(3)
s možností odkupu starších strojù (Pro bližší informace o aktuální nabídce, kontaktujte svého zástupce.)
Ze strany vlastníka staršího kompresoru:
(3)
starší šroubové a plnì funkèní kompresory od pøíkonu 3,0 kW a vìtší
Požadavky firmy ATMOS na starší stroj urèený k zpìtnému odkupu:
a) šroubový a PLNÌ FUNKÈNÍ kompresor od pøíkonu 3,0 kW a vìtší(3),
b) stroj musí být øádnì oèištìn a zabalen.
Postup prodeje a nákupu:
„Nositelem akce“ je pro koncové uživatele (vlastníky starších strojù a souèasnì zákazníky na nový kompresor) výluènì
smluvní nebo autorizovaný zástupce firmy ATMOS Chrást s.r.o. (dále jen OZ) Koncový uživatel objedná u OZ šroubový
kompresor znaèky ATMOS ALBERT dle vlastního výbìru. Po dodání nového stroje a jeho zaplacení, koncový uživatel
expeduje, respektive pøedává na vlastní náklady, na adresu(e): ATMOS Chrást s.r.o, Plzeòská 149, 330 03 Chrást,
oddìlení logistiky starší stroj. O pøedání stroje poøadatel vystavuje dodací list s uvedením paušální ceny odkupu. Kopii
dodacího listu zasílá zástupci. Po obdržení potvrzeného dodacího listu, uživatel stroj fakturuje zástupci fakturou –
daòovým dokladem, ve výši uvedené na dodacím listu, se splatností 30 dnù. Zástupce se zavazuje uhradit stroj
koncovému uživateli v termínu splatnosti.
Vylouèení z akce:
V pøípadì, že starší stroj k odkupu nebude splòovat podmínky akce, zejména ve smyslu dle pozn. è. 3, nárok koncového
uživatele na finanèní náhradu zaniká. Souèasnì vzniká koncovému uživateli nárok na vrácení staršího stroje.
Výrobce umožní koncovému uživateli vrácení stroje v pøedem dohodnutém termínu. Nárok na finanèní náhradu za
starší stroj koncovému uživateli zaniká dále v pøípadì, že odstoupí od kupní smlouvy u nového stroje. K odstoupení od
kupní smlouvy na nový stroj mùže ze strany zákazníka dojít jen v pøípadì podmínek dále popsaných na
http://www.atmos-chrast.cz/vseobecne_obchodni_podminky - viz Všeobecné obchodní podmínky obchodní spoleènosti
ATMOS Chr?st, s.r.o.
Poznámka:
(1)

… Kè bez DPH, v pøípadì šroubového a funkèního kompresoru od celkového pøíkonu elektromotoru kompresoru 3,0 kW, do celkového

pøíkonu 7,5 kW,
(2)
(3)

… Kè bez DPH, v pøípadì šroubového a funkèního kompresoru od celkového pøíkonu elektromotoru kompresoru od 11,0 kW vèetnì a vìtší.
… u šroubového kompresoru nesmí být mìnìna pùvodní konstrukce a stroj musí být bez technických vad.

Váš smluvní zástupce:

Poøadatel:

ATMOS Chrást s.r.o.

