Předávací Drotokol sestavv -Dro veřeinÝ sektor
Splňující normu EN 1176-1,2,3 : 2009
nebo splňující normu EN 1176 -1,3 : 2009

Určeno pro děti od 3 do 14-ti let
Tato listina zároveň slouží jako záruční list (Záruční doba je 24 měsíců)

Předávající:

Firma : HEROLD -Radek Herold, Čáslavská 229, 284 01 Kutná Hora
Kont.osoba: Radek Herold
telefon : 602 352 780

Kupující:
Firma / organizace: Město Krásné Údolí
Adresa: Krásné Údolí čp. 77, 364 01 Toužim

Telefon:724180 369

Dne: 38 . 3 .2017 byla předány tyto práce a zboží: Pi.užjnová houpačka Scooter, Pony, Kolotoč K01, Flexi

sestava 1 100 vč montáže, Flexi věž 100 T vč montáže

včetně montáže

včetně dopadových ploch

ANO

neho

nehodící se

* Zákazník byl poučen o velikosti bezpečnostních dopadových ploch a tyto se zavazuje před uvedením hracího
zařízení do provozu zhotovit.
Kupující tímto protokolem potvrzuje, že zboží řádně a v pořádku převzal, prohlédl a nebude později uplatňovat
reklamaci, vyjma skrytých vad materiálu.
Kupující při samotném prodeji byl náležitě proškolen a poučen:
- o používání zaři'zení

-o dodržování montážního postupu (pokud si bude instalovat sám)
- byl seznámen s normami
- o následných kontrolách
-o instrukcích k dostupnosti při použití první pomoci

S tímto protokolem je předána tato dokumentace:
o
montážní návod
o
bezpečnostní instrukce
o
seznam dodaných součástí
o
certifikáty o použití a schválení výrobků pro veřejný sektor
o
faktura o prodaném zboží, případně účtovaných víceprací

Tento protokol je vyhotoven v trojím provedení (zákazník + předávající firma + fa HEROLD)

!!!V Dříi)adě moiitáže zaÉištěiié třetí osobou ímontážní firmoLn se tato zavazuÉe, že bvla
seznámeiia s iiormami EN 1176-2009 a dodrží montážní návod.
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