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OBJEDNÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE A PŘIPOJENÍ

CZECH RAILDAYS 2017

Poznámky:
1. Celkovým příkonem se rozumí součet příkonů všech spotřebičů připojovaných na přípojku (přípojka stánku na vnitřní i venkovní

ploše nesmí přesáhnout 10 kW max. zatížení)
2. V příslušném sloupci max.zatížení připojovaného stánku musí být v řádku „el. rozvaděč ve stánku“ označeno zda se jedná o přípojku

na samostatný rozvaděč - ANO / NE
3. Objednávku je nezbytné doručit včetně schématu elektrické instalace nejpozději 3 týdny před zahájením akce; za nedodržení termínu

je účtován příplatek ve výši 50%.
4. Vystavovatel je povinen pověřit provedením elektroinstalace stánku pouze odbornou firmu
5. Revizi dokončených elektroinstalací provádí výhradně revizní technik SŽDC
6. Poplatek za stornování objednaného a již nainstalovaného přívodu činí 2.500,- Kč / ks

Platba za realizaci přípojky, stejně jako poplatky za veškeré další případné změny budou součástí konečné fakturace.

..........................................                                                                                                 ..........................................
Místo, datum                                                                                                     razítko a podpis odpovědné osoby

                                                                                                            specifikace požadavků                                                       jednotková cena (bez DPH)
   počet                                                                                            requirements specification                                           krytá plocha             venkovní plocha

 number                velikost max. zatížení                            typ koncovky **)             velikost koncovky **)                  indoor area                outdoor area

                                                                                                        pro libovolnou expozici

                 max. 2,0 kW, 230 V / (do 10 A)                     kancel./průmysl. *)                16A                                                        2.300,- Kč                  2.700,- Kč

                 max. 3,5 kW, 230 V / (do 16 A)                     kancel./průmysl. *)                16A                                                        2.550,- Kč                  3.100,- Kč

                                                                                                                                            jen koncovky                                                  
                  max. 5,5 kW, 400 V / (do 16 A)                               5kolík                           / 16 A / 32 A /  -  /  *)                            3.000,- Kč                  3.400,- Kč

                                                                                                            libovolná venkovní expozice

                 max. 10,0 kW, 400 V / (do 25 A)                             5kolík                           /  -  / 32 A / 63 A /  *)                                 -                             4.000,- Kč

                                                                                                           venkovní exponáty

                  max. 15,0 kW, 400 V / (do 35 A)                             5kolík                           /  -  /  -  / 63 A /                                          -                             4.500,- Kč

                 max. 21,0 kW, 400 V / (do 50 A)                             5kolík                           /  -  /  -  / 63 A /                                          -                             5.000,- Kč

                 max. 25,0 kW, 400 V / (do 63 A)                             5kolík                           /  -  /  -  / 63 A /                                          -                             5.500,- Kč

ostatní

                 zásuvka 230 V pro chladničku (max. 16 A) s provozem 24 hodin                                                      1.600,- Kč                  1.900,- Kč

                  přípojka pro vozidla 380 V ***)                                                                                                                                  5.000,- Kč

                  přípojka pro vozidla 3 kV ***)                                                                                                                                   15.000,- Kč

                  speciální výše neuvedený požadavek na přípojku – ANO / NE *)                                                                smluvní cena

*) nehodící se škrtněte
**) je bezpodmínečně nutné specifikovat velikost a typ koncovky
***) v případě více exponátů se počítá pro každý samostatně, pokud nejsou propojeny

Pro expozici firmy ................................................................................

Požadované parametry:


