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RONICA, s.r.o., Libušina 73/17, 415 03 Teplice, tel./fax 417 532 599 
 

 
 

 

V Teplicích dne 12. 01. 2015 
 

Společenství vlastníků domu Zakšínská č. p. 608 
JUDr. Petr Vochvesta - předseda výboru společenství 

Zakšínská 608/10, Střížkov   

190 00 Praha 9   
 

 
Vážený pane doktore, 

na základě Vaší poptávky po dodávce a montáži elektronických indikátorů topných nákladů v bytových jednotkách 
Vašeho společenství si Vám dovolujeme zaslat naši cenovou nabídku.  

 

 
 

 
1. elektronický indikátor topných nákladů E-ITN10.7 Metra – osobní odečet v bytě 

 indikátor s montážním materiálem     240,00 Kč 

 mapování radiátorů a poloh místností v domě      20,00 Kč 

 montáž indikátoru na radiátor        25,00 Kč 

 …………………………… 

285,00 Kč+DPH15% 
 

Záruka 96 měsíců. 
Celkem k fakturaci 335ks indikátorů á 285,00 Kč tj. 95.475,00 Kč bez DPH15%. 

 
 

 

 
2. elektronický indikátor topných nákladů E-ITN30.2 Metra – rádio odečet z chodby 

 indikátor s montážním materiálem     290,00 Kč 

 mapování radiátorů a poloh místností v domě      20,00 Kč 

 montáž indikátoru na radiátor        25,00 Kč 

 …………………………… 
335,00 Kč+DPH15% 

 

Záruka 96 měsíců. 
Celkem k fakturaci 335 ks indikátorů á 335,00 Kč tj. 112.225,00 Kč bez DPH15%. 

 
    

 
3. pronájem indikátorů nabízíme na 10 let s desetiletou zárukou 

 E-ITN10.7  10,00 Kč/měsíčně/ks + DPH21%   fakturace čtvrletně 

 E-ITN30.2  12,00 Kč/měsíčně/ks + DPH21%   fakturace čtvrletně 
 v ceně pronájmů je roční odečet a rozúčtovací služby 

 garance neměnnosti ceny po celou dobu pronájmu 10 let 
 po 10 letech výměna indikátorů za jiné - konec životnosti 

 nulové vstupní pořizovací náklady 
 možnost zahrnout do nájmu jednotlivým uživatelům                                
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4. odečet a rozúčtování standardního indikátoru E-ITN10.7                            42,00 Kč/ks/ročně  
 v ceně služby 

 roční odečty indikátorů 

 rozúčtování tepla dle podkladů od zákazníka 
 kontrola správnosti uchycení 

 záruka 24 měsíců na provedené práce 

 
Celkem k fakturaci 335 ks á 42,00 Kč/ročně tj. 14.070,00 Kč + DPH21%. 

 
 

5.   odečet a rozúčtování rádiového indikátoru E-ITN30.2                               34,00 Kč/ks/ročně  

 v ceně služby 

 roční odečty indikátorů 
 rozúčtování tepla dle podkladů od zákazníka 

 kontrola správnosti uchycení 
 záruka 24 měsíců na provedené práce 

 
Celkem k fakturaci 335 ks á 34,00 Kč/ročně tj. 11.390,00 Kč + DPH21%. 

 

 
 

Termín realizace kdykoliv v roce 2015 dle uvážení investora. 
 

V případě Vašeho zájmu prosím o vystavení objednávky. 

 
Cestovné je uvedeno již v ceně zakázky. 

 
 

Přílohy: charakteristika a technické parametry indikátorů E-ITN 
            

 

 
 

 
 

 

                         S přátelským pozdravem    Ing. Michael Paraska 
   manažer obchodu 

 
 


