
KÚPNA ZMLUVA Č.
uzavretá v súlade s § 409 a nas[. zákona č,513l1991 Zb ný zákonník v znení neskorších

predpisov medzi zmIuvnými stranami:

Názov organizácie:
Sídto:

V jeho mene konajúci:
Bankové spojenie:
lBAN:
tčo:

(d'atej ten,,kupujúci")

a

obchodné meno:
Zapísaný v:
Sídto:
73stúpená:
lCO:
lč optt:
Bankové spojenie:
lBAN:
E-mai[:
Te[:
Fax:
lnternetová adresa:

Domov sociálnych služieb Slatinka
Dolná Slatinka č,271/t, Lučenec, PsČ 9s4 01

006322,10

ARJO - HUMAN|C SK s,r.o.
v OR okr. Súdu Prešov 27.9.2006, odd SRO, vložka č. 17804/P
št<olst<á 4z8, o59 35 Batizovce
lng. Jánom Hudákom - konatelbm spoločnosti
36679607
sK2022249757
Čsoo eoprad
sK86 7500 0000 0040 04187501
obchod@arjo-humanic. sk
0903 903 588. 0903 601 897
052l7756510
www.arjo-humanic.sk

(d'atej ten,,predávajúci")

(kupujúci a predávajúci d'atej spolu ako ,,zm[uvné strany" a jednotlivo ako ,,zm[uvná strana")

PREAMBULA

Kupujúci a predávajúci uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok zadávania podtimitnej zákazky -

verejnej sút'aže s názvom predmetu Zavíšenie transformačného procesu s cie!'om sociálnej
integrácie občanov s mentálnym postihnutím v Domove sociálnych služieb "SLATINKA" -
vnútorné vybavenie zadávanej na základe v,ýzvy na predkladanie ponúk, ktorá bola uverejnená vo
Vestníku verejného obstarávania č.54/2020 dňa 6.3.2020 pod značkou 10999-WYT

l. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je závázok predávajúceho dodat' kupujúcemu predmet zm[uvy:

Čast': 5 - Elektrické spotrebiče a previest' na kupujúceho vtastnícke právo k uvedenému
predmetu zmluvy a závázok kupujúceho predmet zmluvy prevziat' do vlastníctva a zaplatit'
predávajúcemu dojednanú kúpnu cenu, a to všetko za podmienok dojednaných v tejto zmluve.

2. Predmet zmluvy je podrobne špecifikovaný v Prítohe č. 1 k tejto zmluve, ktorá je jej
neoddeliteťnou súčast'ou.

3. Súčasťou dodania požadovaného predmetu zmtuvy je inštatácia a uvedenie do prevádzky,
odskúšanie a odovzdanie dokladov potrebných na užívanie predmetu zmluvy a výkon
vlastníckeho práva kupujúceho. Zaškolenie zamestnancov kupujúceho ohladne obsluhy
zabezpečí predávajúci na vlastné náktady. lávázok predávajúceho dodať predmet zmluvy sa
považuje za splnený až riadnym splnením závázkov podth tohto ods. zmluvy.

ll. MlEsTo A čAs DoDAN|A



1.

2.

3.

4.

Miestom dodania predmetu zmluvy je: Domov sociálnych služieb Statinka - prístušný predmet
zmluvy bude dodaný do jednottirných prevádzok organizácie v zmyste a v množstve uvedenom
v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
Predávajúci sa zavázuje dodat' predmet zmluvy v rozsahu závázku podta čt. l. tejto zmluvy
najneskór do 4 mesiacov od vystavenia objednávky kupujúceho predávajúcemu.
Presný dátum a čas dodania predmetu zmluvy si dohodne predávajúci s kupujúcim najmenej tri
kalendárne dni vopred.
V prípade omeškania predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy (v rozsahu závázku podťa čt. l.
tejto zm[uvy) má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,02To denne z ceny nedodaného
alebo neskoro dodaného predmetu zmluvy. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok
kupujúceho na náhradu škody. Pokiať predmet zmluvy nebude dodaný ani v dodatočnej lehote
určenej kupujúcim, kupujúci je oprávnený od tejto zmluvy odstúpit' ohladne nedodaného
predmetu zmluvy a má nárok na náhradu škody, ktorá mu nedodaním predmetu zmluvy vznikla;
škodou sa v tomto prípade rozumie aj rozdiel medzi kúpnou cenu podt'a čt. lV. tejto zmluvy a
kúpnou cenou, za ktorú kupujúci obstaral predmet zmluvy u iného dodávatelh z dóvodu
omeškania predávajúceho.

lll. PoDMIENKY DoDAN|A

Predávajúci sa zavázuje predmet zmtuvy zabalit'a vybavit'na prepravu, pričom náktady s tým
spojené nie sú zahrnuté v kúpnej cene a znáša ich kupujúci. Predmet zmluvy musí byt'dodaný,
príp. zabalený takým spósobom, ktoný dostatočne zabezpečí jeho ochranu a uchovanie.
Predávajúci je povinný po dodaní predmetu zmluvy do miesta dodania predmet zmluvy uviest'
do prevádzky, vykonat' skúšobnú prevádzku a riadnym spósobom zaškotit' poverených
zamestnancov kupujúceho ohl'adne obsluhy predmetu zmluvy. O zaškolení spíšu oprávnení
zástupcovia predávajúceho a kupujúceho relevantný doklad. Až riadnym splnením povinností
podťa tohto ods. zmluvy sa závázok predávajúceho dodat' predmet zmluvy považuje za
spInený.
O odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy spíšu predávajúci a kupujúci alebo ich poverení
zástupcovia v mieste dodania preberací protokol, ktoný obsahuje najmá, nie však rnýtučne:
dátum odovzdania a prevzatia predmetu zm[uvy, záznamzprvej vonkajšej obhtiadky predmetu
zmluvy, súpis zjavných vád zistitelhých na predmete zmluvy zistitethých pri vonkajšej
obhtiadke a podpisy predávajúceho a kupujúceho alebo ich poverených zástupcov.
Spolu s predmetom zmluvy je predávajúci povinný odovzdat'kupujúcemu všetky doklady, ktoré
sa k nej vzt'ahujú a ktoré sú potrebné na užívanie a na 4íkon vlastníckeho práva, a to najmá,
nie však rnitučne návod na obsluhu v slovenskom príp. českom jazyku, dodací [ist, záručný list a
iné relevantné dokumenty.
Momentom uvedenia predmetu zmluvy predávajúcim do prevádzky v mieste jej dodania podtá
tejto zmluvy prechádza nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy a vlastnícke právo
k predmetu zmluvy na kupujúceho.

6. Subdodávatelia nie sú účastníkmi tohto závázkového vzt'ahu a z tejto zmluvy im nevznikajú
žiadne práva a povinnosti. Za ich činnost' v plnom rozsahu zodpovedá predávajúci, ako keby
predmet zmluvy ptnit sám.
V prípade neuvedenia subdodávateťov v zmluve musí celý predmet zmluvy podl'a čtánku l. tejto
zmluvy dodat' predávajúci. Predávajúci uvedie všetkých známych subdodávatelbch, údaje o
osobe oprávnenej konať za subdodávatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum
narodenia.
Predávajúci je povinný oznámiť akúkotVek zmenu údajov o subdodávatetbvi kupujúcemu.
Zmena subdodávatet'a je možná len na základe jeho písomného odsúhtasenia kupujúcim formou
dodatku k tejto zmluve.

lV. KÚPNA CENA A PLAToBNÉ PoDMIENKY

Kúpna cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podl'a zákona č.18/1996
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhtášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon č. 18/1996Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Kúpna cena za predmet zmluvy v rozsahu podt'a čt. l tejto zmluvy je uvedená v Prílohe č. 2,
ktorá je neoddeliteťnou súčasťou tejto zm[uvy. K cene bude účtovaná daň z pridanej hodnoty v
súlade s príslušnými predpismi.
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5.

3. V kúpnej cene sú zahrnuté všetky náktady predávajúceho spojené s prevodom vlastníckeho
práva, skúšobnej prevádzky a pod.

4. Dohodnutú kúpnu cenu je možné menit' len na základe písomného dodatku k zmluve
podpísaného zmluvnými stranami. Takáto zmena nesmie byt' v rozpore s S 18 zákona č.
343l2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektoných zákonov.
Kúpnu cenu za predmet zmluvy sa kupujúci zavázuje zaplatit' predávajúcemu na základe
faktúry riadne vystavenej predávajúcim a doručenej kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený
vystavit'faktúru po splnení závázku v rozsahu podth čt. l. tejto zmluvy. Splatnost'faktúry je ó0
kalendárnych dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu, a to prednostne bezhotovostným
prevodom na účet predávajúceho uvedený na faktúre, prípadne iným spósobom v súlade s
ptatným právom.
Prílohou každej faktúry vystavenej predávajúcim musí byt'dodací [ist, preberací protokol a
doklad zo zaškolenia obsluhy.
Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podta § 71 ods. 2 zákona č. 22Zl2004 Z.
z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že výška kúpnej ceny na
faktúre bude nesprávna, alebo ak doručená faktúra nebude obsahovat' všetky náležitosti
daňového dokladu, alebo k nej nebude priložená príloha podlh ods. 6 vyššie, kupujúci je
oprávnený vrátit faktúru predávajúcemu na jej opravu alebo doplnenie. V tomto prípade začína
ptynút'nová lehota splatnosti faktúry po jej opátovnom doručení kupujúcemu.
V prípade, ak je kupujúci v omeškaní so zaptatením kúpnej ceny za technológiu, predávajúci
má nárok na úrok z omeškania vo výške 0,02% z dtžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

V. zoDPoVEDNosŤzAVADY, zÁnuxl

Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu predmet zmluvy v množstve a akosti podl'a
podmienok tejto zmluvy a plne spósobitý na užívanie na určený účet vyptlívajúci z povahy
predmetu zmluvy. Predávajúci sa zavázuje, že predmet zmluvy ku dňu dodania bude v jeho
v,ýtučnom vtastníctve a nebude zaťažený žiadnymi právami tretích osób a že zároveň bude
splňať všetky všeobecne záváznými právnymi predpismi a technickými normami stanovené
požiadavky na akost', kvalitu, funkčnost' a prevádzkyschopnosť, ako aj všetky bezpečnostné,
požiarne, hygienické a zdravotné normy. V prípade, že sa tak nestane, má predmet zmluvy
vady.
Predávajúci týmto poskytuje na predmet zmluvy záruku v d(žke, najmenej po dobu 12
mesiacov. Záručná doba bude uvedená v záručnom liste, ktoď bude súčast'ou odovzdávajúcej
dokumentácie. Záručná doba začína ptynúť dňom uvedenia predmetu zmtuvy predávajúcim do
prevádzky v mieste dodania. Zárukou preberá predávajúci zodpovednost' najmá za to, že
predmet zmluvy bude po dojednanú dobu spósobitý na užívanie na dojednaný účet a bude bez
vád.
ZáruČná doba neplynie po dobu, po ktorú nemohol kupujúci predmet zmluvy užívat'pre vady,
za ktoré zodpovedá predávajúci.
Záruka sa nevzt'ahuje na vady spósobené neodbornou manipuláciou s predmetom zmluvy v
rozpore s návodom na obsluhu, prípadne násilným a neoprávneným zásahom do predmetu
zmluvy.

Vt. ozNÁMENlE VÁD A NÁRoKY zYÁD PočAs zÁnučNe.l oosy

Vady predmetu zmluvy je kupujúci povinný písomne reklamovat' u predávajúceho bez
zbytočného odkladu po ich zistení, najneskór však do konca záručnej doby. Pre dodržanie
podmienky písomnej reklamácie postačí uplatnit' reklamáciu faxom, resp. emailom.
Ak si kupujúci uplatní nárok na odstránenie vady predmetu zmluvy, predávajúci je povinný
zabezpečit', že servisný technik sa dostaví na opravu max. do 72 hodín od nahlásenia poruchy.
Pod nástupom technika na opravu sa rozumie osobná návšteva technika na pracovisku
oznámenom kupujúcim, pričom dni pracovného volha a pracovného pokoja sa do uvedenej
lehoty nezapočítavajú. Predávajúci je povinný zabezpečiť odstránenie vady v zmysle jeho
plného sfunkČnenia na vlastné náklady, s odbornou starostlivost'ou, najneskór do siedmich
pracovných dní od nahlásenia vady.
Pokiať si kupujúci neuplatní konkrétny spósob odstránenia vady, alebo pokiať je vada
neodstrániteťná spósobom, ktoryi alotit kupujúci, predávajúci sa zavázuje, že zvotí taký spósob
odstránenia vady, ktoryí je najefektívnejší a najviac zodpovedá potrebám kupujúceho.
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8.
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4, V prípade omeškania predávajúceho s odstránením vady oproti lehote uvedenej v ods. 2 tohto
článku zm[uvy, je predávajúci povinný zabezpečir kupujúcemu náhradný predmet zm[uvy, resp.
čast' predmetu zmluvy použiteťný na rovnaký úče[, ako vadný predmet zmluvy, v opačnom
prípade má kupujúci právo na uplatnenie zmluvnej pokuty voči predávajúcemu vo uýške 5,-
EUR za každý deň omeškania predávajúceho s odstránením vady alebo poskytnutím náhradného
predmetu zm[uvy. Tým nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody v ptnej Wške.
Ak predávajúci neodstráni vadu alebo neposkytne náhradný predmet zmluvy ani v dodatočnej
primeranej lehote, ktorú mu kupujúci urči[, alebo ak vyhlási, že vadu neodstráni, alebo ak je
vada neodstránitelhá, kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpit'.
Predávajúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikne kupujúcemu v dóstedku toho, že predmet
zmluvy mal vady. Predávajúci zároveň zodpovedá za škodu spósobenú kupujúcemu
nepravdivost'ou a/alebo neúplnost'ou ktoréhokolVek z vyhtásení predávajúceho v tejto časti
zmluvy.

Vll. oDsTÚPENlE oD ZMLUVY

Kupujúci je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že predávajúci podstatne
poruší zmluvné povinnosti. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje, ako je
uvedené v tejto zmluve, najmá, nie však rnýlučne, nedodanie predmetu zmtuvy v zmysle
dohodnutých podmienok riadne a včas a v kvalite podlh dohodnutých podmienok a jej
neodovzdanie kupujúcemu v zmluvne dohodnutej lehote, ako aj neodstránenie vád predmetu
kúpy za podmienok uvedených v tejto zmtuve.
Pokiať predmet zmluvy nebude sp[ňat' podmienky a technické parametre požadované kupujúcim
v procese obstarávania, kupujúci je oprávnený od tejto zmluvy odstúpit'a má nárok na náhradu
škody, ktorá mu v dósledku toho vznikla; škodou sa v tomto prípade rozumie aj rozdiel medzi
kúpnou cenou podla čt. lV. tejto zmluvy a kúpnou cenou, za ktorú kupujúci obstaral predmet
zmluvy u iného dodávatela z ddvodu nesptnenia podmienok predávajúcim týkajúcich sa
technických parametrov predmetu zm [uvy.
Predávajúci je oprávnený odstúpit'od tejto zmluvy, v prípade, že kupujúci nezaplatí dohodnutú
kúpnu cenu v zmysle zmluvne dohodnutých ptatobných podmienok ani do 30 dní od uplynutia
dojednanej lehoty splatnosti.
Odstúpenie od zmluvy je účinné okamihom doručenia písomného odstúpenia od zmtuvy
oprávneným účastníkom zmluvy druhému účastníkovi zmluvy. Právne účinky odstúpenia sa
spravujú prístušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Kupujúci móže od zmluvy odstúpit'aj v nasledovných prípadoch:

a) ak v čase jej uzavretia existoval dóvod na vylúčenie dodávatel'a pre nesplnenie
podmienky účasti podth § 32 ods. 1 písm. a)

b) ak táto nemala byť uzavretá s dodávatelbm v súvislosti so závažným porušením
povinnosti vyptývajúcej z právne závázného aktu Európskej únie, o ktorom
rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej
únie,

c) ak došto k podstatnej zmene póvodnej zmluvy, ktorá by si vyžadovala nové
verejné obstarávanie.

d) Ak predávajúci nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov
verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora.

Vlll. zÁvenečNÉ USTANoVENIA

Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia stovenským právom, najmá prístušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj d'atšími relevantnými právnymi predpismi
Slovenskej repubtiky.
Táto zmluva nadobúda účinnost' po splnení súčasne dvoch odkladacích podmienok účinnosti,
ktoré spočívajú v tom, že

a) dójde naptneniu povinnosti v zmysle § 47a ods.1 Občianskeho zákonníka,
teda účinnost' kúpna zmluva nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia a zároveň dójde k schváleniu postupov realizovaného verejného
obstarávania zo strany poskytovatet'a NFP.

b) alebo dňom doručenia písomného jednostranného rozhodnutia kupujúceho
predávajúcemu o nadobudnutí účinnosti tejto Kúpnej zm[uvy.
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3. ZmIuvné strany sa zavázujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmIuvy a[ebo v súvislosti s
ňou, vrátane sporov o výktad tejto zm[uvy, budú riešené zmierom. Ak nedójde k vyrieŠeniu
sporov zmierom, zmluvné strany predložia spor na rozhodnutie súdu v SLovenskej repub[ike
príslušnému podl'a procesných predpisov SR. Zmluvné strany sa dohodli, že tóto zmluva a
všetky vzt'ahy (hmotnoprávne aj procesné) z nej vvplÝvajúce sa budú spravovat' próvnym
poriadkom Slove nskej r epubli ky.
Táto zmluva móže byt' doplnená a zmenená len na základe písomného dodatku podpísaného
zmIuvnými stranami.
Ziadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpit' svoje práva a povinnosti podťa tejto
zmluvy na inú osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.
Jednotlivé ustanovenia každého čtánku a odseku tejto zmluvy sú vymáhateťné nezávisle od seba
a neplatnost'ktoréhokolVek z nich nebude mat'žiaden vplyv na platnost'ostatných ustanovenÍ, s
rn/nimkou prípadov, kedy je z d6vodu dótežitosti povahy alebo inej okolnost,i týkajúcej sa
takéhoto neplatného ustanovenia zrejmé, že dané ustanovenie nemóže byt' odde[ené od
ostatných prístušných ustanovení. V prípade, že niektoré z uvedených ustanovení bude
neplatné, pričom jeho neplatnost' bude spósobená niektorou jeho Čast'ou, bude dané
ustanovenie platit'tak, ako keby bola predmetná čast'vypustená. Ak však takýto postup nie je
možný, zmIuvné strany sa zavázujú uskutočnit'všetky kroky potrebné za tým ÚČeLom, aby sa
dohodti na ustanovení s podobným účinkom, ktorým sa neplatné ustanovenie v sÚlade s

apLikovateťným právnym poriadkom nahradí.
Predávajúci je povinný strpiet' výkon kontro[y/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom,
uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými stužbami kedykotVek počas p[atnosti a
účinnosti Zm[uvy, a to oprávnenými osobami a poskytnút'im všetku potrebnú súČinnost'.
Oprávnené osoby na lni kon kontroly/auditu sú najmá:

e) Poskytovatet'NFP a ním poverené osoby,

4,

5.

6.

7.

f)

g)

h)

i)

j)

Útvar vnútorného audjtu Poskytovateta/Útvar vnútornej kontroLy
Sprostredkovatelského orgánu a nimi poverené osoby,

Najvyšší kontrolný úrad 5R, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

Orgán auditu, jeho spotupracujúce orgány (Úrad vtádneho auditu) a osoby
poverené na výkon kontro[y/auditu,

SpLnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,

Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

k) Osoby prizvané orgánmi uvedenýmiv písm. a)až f)v súLade s prísluŠnými právnymi
predpismi SR a právnymi aktmi EU.

8. Neoddelitel'nou súčast'ou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy:
Prítoha č. 1 - Podrobný technický opis a údaje dektarujúce technické parametre dodávaného
predmetu zákazky Prítoha č. 2 - Cena dodávaného predmetu zákazky a jej potoŽky v listinnej
podobe
Prítoha č. 3 - Zoznam Subdodávatelbv

9. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom kupujúci obdrží tri vyhotovenia zmIuvy a
predávajúci obdrží dve vyhotovenia zmLuvy.

,l 0. Zm|,uvné strany vyhtasujú, že si túto zmluvu prečítati, jej obsahu porozumeli a súhlasja s ním a
že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátLaku, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Batizovciach, dňa: 1 5.6.2021

Predávaj úci:

Altj$ _ ltl3MANl| --'':..
školská <zs, o59 :tl .

lČ DPll; "",- 
__

lčO. "o .. . *.

..............t........,,.|' t

lng. Ján Hudák - konatel' spoluut,u-ii

v .....*?.€*í7.., dňa: .z,?.7ozz
Kupu

iátrrych stutieb--,St 
Ň N: A"

i"i"", n'n 01 Lučenec

-l.



Príloha č. 3 Kúpnej zMLuvy

zoznam subdodávatel'ov

P,č
Nózov firmy a sídlo
subdodávatelh, lčO

Údaje o osobe oprávnenej
konat' za subdodávate Ih

(meno a priezvisko, adresa
pobytu, dótum narodenia)

Predmet dodávok, próc alebo
služieb

pocliel na
celkovom
objeme
dodávky

(%)

Lučenec, dňa:

Kupujúci:

Mgr. Renóta Šimovó



Časť 5: Elektrické spotrebiče

3t24,8o2604,00651,00pračka so sušičkou
Elektrolux

transformačného
procesu s cie]'om
sociálnej
integrácie
občanov s
mentálnym
postihnutím v
Domove
sociálnych služleb
,,sLATlNKAu -
vnútorné

Vypracoval: lng, Ján Hudák

V Batizovciach, dňa 15,6.2021 t Sl(, s. sBa .l
2497 | l

6c- t.

l;;lil'ii;;x -'iiá""t"ň.oo,,-, _ _"

Názov položky



ARJo-HUMANlc SK, s.r.o., Školská 428, o5g 35 Batizovce
tčo: gs 679 607;Dlé2022249757:lč DpH: 5K 2022249757
Kancelária: +42L9o3 501897; +421 903 903588; +42l903 630037
Tel/Fax:O5277565L0 E_mail: www.a rio-huma nic.sk

Špecifikácia produktu DSS Slatinka Lučenec

Pračka so sušičkou Electrolux PerfectCare 700 EW7W4684W

Pri pracovných a rodinných povinnostiach sa nedá vždy všetko stihnúť. S práčkou Electrolux
PeďectCare 700 EW7W4684W si to však móžete ul'ahčit a nastaviť si pranie na čas, kedy vám to bude
vyhovovať. S funkciou nastavenie času si nastavíte vhodný čas na vypratie, ktorli sa zobrazí na
dostatoČne vel'kom a prehl'adnom LCD displeji. Práčka je vybavená ÓKOlnvertorovým motorom,
ktoný zaruČuje dosiahnutie vyššieho výkonu a mimoriadne tichej prevádzky. Maximálna nýchlosť
otáčokje 1600 otáčok za minútu. Takto stihnete všetko a na čas.

Pranie pomocou pary

PráČka so sušičkou Electrolux PerfectCare 700 EW7W4684W disponuje kapacitou sušenia 4 kg.
Okrem kvalitného vyprania myslíaj na d'alšie činnosti pre vaše dokonalé pohodlie. Pri práci využíva
paru a jej prednosti, presne tak ako to robia profesionálne čistiarne, Pomocou pary dochádza k
uvol'ňovaniu vlákien, výsledkom čoho je menej pokrčená bielizeň a ul'ahčený proces žehlenia. Parné
programy navyŠe odstraňujú aj nepríjemné pachy, a tak zanechávajú bielizeň čistú, nepokrčenú a so
sviežou vóňou.

DualCare

UrČite kaŽdý sa z času na čas dostane do situácie kedy potrebuje rýchlo niečo vyprať, Pre tieto
situácie sa skvele hodí systém DualCare, Pomocou neho práčka dokáže vyprať a zároveň vysušiť
bielizeň už za 60 minút. Ak sa vám stane že potrebujete nečakane ísť do práce alebo na podujaie, ale
nemáte pripravené oblečenie, stačí ho hodiť do práčky a o hodinu je pripravené na akciu. Pri každom
praní móŽete ušetriť. Technológia OptiSense pri každom praní zváži hmotnosť vloženej bielizne a
nastaví správny program s vyhovujúcou dížkou a optimálnou spotrebou vody.

Nahradí ručné pranie

Pri praní a sušení jemných látok a odevov je vždy možné riziko, S touto práčkou so sušičkou móžete
bez obáv vloŽiť dovnútra aj tie najjemnejšie odevy. Systém DualCare vyperie a šetrne vysuší bielizeň
pri niŽŠej teplote. Po vybratí oblečenia zpráčky, bude jemné už na prvý dotyk. Neperte už viac v
rukách. Zverte svoje oblečenie práčke Eleďrolux EW7W4684W.

Programy pre pranie a sušenie

Okrem parných programov si móžete počas prania vybrať z viaceryích pracích programov, podl'a vašej
potreby a typu pranej bielizne. K dispozícii sú programy ako plákanie (otáčky), Machine Clean,
protialergický, SportWear, športová bielizeň, Denim, One GO 1h lkg, zap/vyp, bavlna, bavlna
Úsporný, syntetika, jemná bielizeň, vlna, FreshScent Steam, odstredenie/vypustenie. Kondenzačná
suŠiČka kondenzuje vlhkosť do zásobníka na vodu, vd'aka čomu nie je potrebné vypúšťať vzduch ani
paru. PráČka je vybavená aj systémom proti penivosti, ochranou proti vytopeniu a kontrolou
rozloženia bielizne v bubne pre dokonalú bezpečnosť pri používaní,
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ARJo-HUMANtc SK, s.r.o., Št<otst<á 428, O5g 35 Batizovce
tčo: ss 679 6o7:Dla2022249757;lč DpH: SK 2022249757
Kancelária: +421903 601897; +42l903 903588; +42L903 530037
Tel/Fax:0527756510 E-mail:obchod@ario-humanic.sk www.ario-humanic,sk

Parametre produktu
HÍbka: 54,7 cm

iKapacita bubna: 8 Kg

iMax.otáčky odstredbvania: 1600 ot./min.

iTrieda energ.účinnosti: A
PoČet programov: 17

Trieda účin.odstred',: A
Dizajn skrine: vol'nestojací

Ročná spotr.energ.pri praní: 1070 kWh

Systém vkladania:

Kapacita prania:

Kapacita sušen ia:

Objem bubna:

Mn.programov pre sušenie:

Maximálna hibka:

Ďalšie vlastnosti
Značka: EIectroIux

iSmart: Nie

Fyzické vlastnosti a farba

predným plnením

8Kg

4Kg

55L
3

57,6 cm

8Kg

1600 ot./min.

Áno

I7

Áno

Áno

Vyhladzovanie parou, Jeans, Športové oblečenie, Eco, Syntetika, Jemné, Vlna,
Bavlna

A

A

97L
5,35 kwh

1070 kwh

Farba:

šírka:

Výška:

Híbka:

Hmotnosť:

biela

60 cm

85 cm

54,7 cm

69,5 Kg

Maximálna híbka: sz,6 cm
obsah balenia

obsah balenia: hadice

Display/Grafika

iTyp displeja: LED

Vstavaný displej: Áno

Funkcie
iKapacita bubna:

iMax.otáčky
odstred'ova n ia;

iDetská poistka:

Počet programov:

iOdložený štart:

iAquaStop funkcia:

Programy sušenia:

Energetické údaje
iTrieda energ.účinnosti:

Trieda účin.odstred'. :

Spotreba vody na cyklus:

CeI ková spotreba:

Ročná spotr.energ.pri praní:



ARJo-HUMANtc SK, s.r.o., škotstá 428, O5g 35 Batizovce
tčo: le 679 6o7;Dló2022249757;lč DpH: 5K 2022249757
Kancelária: +42L903 601897; +4219o3903588; +42L903630037
Tel/Fax:0527756510 E-mail: www.a rio-h uma nic.sk

Ročná spotr.vody pri praní: ].9400 L

Hlučnosť
Hluk pri odstredbvaní: 76 dB

Hlučnosť (sušenie): 60 dB

Hlučnosť(pranie): 51dB
Dizajn

Dizajn skrine: vol'nestojací

Systém vkladania: predným plnením

Objem bubna: 55 L

Ďalšie parametre
Kapacita prania: 8 Kg

Nastavit.otáčky odstredbvania: Nie

Min.otáčkyodstred'ovania: 400ot./min.

Funkcia dodatoč.pláchania: Áno

Kapacita sušenia: 4 KB

Spotr.energ.prepranie/suš.: 5,35kWh

Spotr.vody pranie/sušenie: 97 L

Mn.programov pre sušenie: 3
iSmart (ovládanie mobiIom): Nie
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K, s.r.o., Školst<á 42B,059 35 Batizovce
22249757; lČ opn: sR2022249757
97; +42L903903588; +42L903630037

E-mail : obchod @a rio-hu ma ni c. sk W]ryy|.qlj9:!r_c_rnau!§l
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7áruéná lehota: 24 MESIACOV
Dodacia lehota:4 týždne od zadania objednávky
Dopravaamontážvcene
V Batizovcia ch, L5,6.2O2L Jypracoval: Martin H udál<A[tJs - ltu$filtrNle Sl.,

školská +zs, 059 :]5 E ]iiz.
tč npH: srz-ozzz.4.,
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