
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 
( ďalej len ako „VOP“ ) 

1. Všeobecné ustanovenia
Tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti :

IVAR SK spol., s r.o. 
Sídlo: Turá Lúka 241, 907 03 Myjava 3 
Zastúpená: Ing. Semirom Boughattasom, konateľom 
IČO: 46 853 219 
DIČ: 2023608026 
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka 

Bankové spojenie: 
Číslo účtu:   
IBAN:   
Kontaktná osoba :   
Kontaktné údaje :  
telefónne číslo :     

číslo: 27066/R 
ČSOB, a.s. 
40 2005 7942 / 7500 
SK44 7500 0000 0040 2005 7942 
 Simona Menkynová 
e-mail : info@ivarsk.sk
0905 110 464

(ďalej len ako „Prenajímateľ“) 

upravujú podmienky nájmu hnuteľných vecí  súlade s ust. § 721 a nasl. Občianskeho 
zákonníka prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovanom Prenajímateľom a 
dostupnom pod internetovou  adresou www.ivarsk.sk/servis-a-podpora/pozicovna-naradie/ 
(ďalej len „webové rozhranie“). 

1.1. Tieto Podmienky upravujú všetky právne vzťahy založené medzi Prenajímateľom ( 
IVAR SK spol. s r.o. ) a Nájomcom ( fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem 
o prenájom hnuteľných vecí ), vznikajúce na základe Nájomnej zmluvy .

1.2. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť Nájomnej zmluvy 
1.3. Nájomca zaslaním formulárovej Objednávky ( Príloha č. 1 k týmto VOP )  

Prenajímateľovi potvrdzuje, že bol oboznámený s týmito VOP Prenajímateľa, 
zverejnenými na internetovej stránke Prenajímateľa www.ivarsk.sk 

1.4. Prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní je informatívneho charakteru a 
Prenajímateľ nie je povinný uzatvoriť Nájomnú zmluvu ohľadom tohto tovaru. 
Prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní je uvádzaná s výhradou 
vyčerpania zásob alebo straty schopnosti Prenajímateľa  plniť. 

2. Uzatvorenie zmluvy
2.1. Záujemca o zapožičanie náradia je povinný vyplniť objednávkový formulár pre

zapožičanie náradia špecifikovaného na webových stránkach Prenajímateľa (ďalej len 
ako „Predmet nájmu“ ) a následne ho cez toto webové rozhranie odoslať 
Prenajímateľovi. 

2.2. Objednávka musí obsahovať: číslo objednávky, dátum vystavenia Objednávky, 
definovaný Predmet nájmu, termín začatia nájmu, termín ukončenia nájmu. 

http://www.ivarsk.sk/servis-a-podpora/pozicovna-naradie/
http://www.ivarsk.sk/


2.3. Nájomná zmluva sa pre účely týchto Podmienok považuje za uzatvorenú v okamžiku 
obdržania písomného potvrdenia objednávky zo strany Prenajímateľa , ktoré odošle 
Prenajímateľ  na e-mailovú adresu Nájomcu po obdŕžaní jeho objednávky. 

2.4. Písomné potvrdenie objednávky bude obsahovať presnú špecifikáciu predmetu nájmu, 
identifikáciu Prenajímateľa vrátane identifikačného čísla. 

2.5. Záujemca o prenájom môže stornovať zaslanú Objednávku len do doby potvrdenia 
Objednávky Prenajímateľom. 

3. Zmluva o nájme hnuteľnej veci
3.1. Predmetom Nájomnej zmluvy je dočasné prenechanie Predmetu nájmu

Prenajímateľom Nájomcovi, aby Nájomca užíval tento Predmet nájmu k montáži 
lisovaných spojov, ktorých dodávateľom je spoločnosť IVAR CS spol. s r.o. a platil za to 
Prenajímateľovi nájomné. 

3.2. Prenajímateľ uzatvorením Nájomnej zmluvy prehlasuje, že má Predmet nájmu 
špecifikovaný v písomnom potvrdení objednávky podľa bodu 2.3. VOP v svojom 
výlučnom vlastníctve, že na ňom neviaznu žiadne práva tretích osôb a že nie je daná 
žiadna prekážka, ktorá by mu bránila s predmetom nájmu nakladať. 

3.3. Prenajímateľ i Nájomca uzatvorením Nájomnej zmluvy potvrdzujú, že je Predmet nájmu 
na základe hore uvedenej špecifikácie dostatočne určite a zrozumiteľne popísaný 
interným značením, aby nemohol byť zamenený s inou vecou. 

3.4. Prenajímateľ sa zaväzuje prenechať Nájomcovi užívanie predmetu nájmu podľa tejto 
Zmluvy za dohodnutým účelom . 

3.5. Prenajímateľ sa zaväzuje dodať Predmet nájmu Nájomcovi do 3 dní od okamžiku 
uzatvorenia Zmluvy ( t.j. potvrdenia Objednávky ) so všetkými dokladmi potrebnými 
k riadnemu užívaniu predmetu nájmu zaslaním prostredníctvom prepravnej služby 
Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., a Nájomca sa zaväzuje odoslaný Predmet nájmu 
prevziať. Na základe dohody zmluvných strán môže Nájomca prevziať Predmet Nájmu 
osobne, v sídle Prenajímateľa. O odovzdaní predmetu nájmu  ( prepravnou službou 
alebo osobne ) bude Stranami spísaná Výdajka zo skladu, ktorú je Nájomca povinný 
do 1 dňa po prevzatí podpísať a zaslať podpísanú Výdajku zo skladu Prenajímateľovi 
poštou do sídla spoločnosti alebo naskenovanú podpísanú na e-mail: ivar@stonline.sk. 
O odoslaní tovaru Prenajímateľ resp. prepravca informuje Nájomcu e-mailom, v ktorom 
uvedie deň doručenia. Cena dopravy je uvedená v tabuľke, ktorá tvorí Prílohu č. 2 
k týmto Všeobecným obchodným podmienkam. 

3.6. Nájomca pri prevzatí skontroluje zariadenie, či je nepoškodené a do 1 dňa od prevzatia 
skontroluje aj funkčnosť zariadenia. Viditeľné vady a poškodenia , ktoré nebránia 
užívaniu Predmetu nájmu spíše Nájomca do Výdajky zo skladu. Pri prevzatí Predmetu 
nájmu a nefunkčnosť zariadenia oznámi písomne Prenajímateľovi bezodkladne do 1 
dňa od prevzatia. Pokiaľ to  nájomca neurobí, na dodatočnú reklamáciu sa nebude brať 
zreteľ. 

3.7. Nájomca podpisom Výdajky zo skladu potvrdzuje, že si predmet nájmu pred ich 
predaním prehliadol a že je vec prenechaná Nájomcovi v stave spôsobilom k užívaniu, 
tj. na predmete nájmu nie sú žiadne vady a nedostatky a že bol Nájomca oboznámený 
s technickým stavom Predmetu nájmu, so všetkými informáciami týkajúcimi sa 
používania, prevádzky, údržby, bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a ďalších 
skutočností vzťahujúcich sa na používanie prenajatého zariadenia a že spolu so 
zariadením prevzal Nájomca aj príslušný návod na používanie zariadenia. 



3.8. Okamihom podpísania Výdajky zo skladu Nájomcom, prechádza nebezpečenstvo 
škody na zariadení na Nájomcu. Toto nebezpečenstvo škody prechádza späť na 
Prenajímateľa okamihom podpisu Príjemky na sklad o vrátení zariadenia 
Prenajímateľovi, ktorý podpísanú Príjemku na sklad zašle Nájomcovi na kontaktný e-
mail, uvedený v objednávke náradia. 

3.9. Nájomca je povinný v okamžiku a dohodnutom mieste odovzdania predmetu nájmu 
zabezpečiť prítomnosť oprávnenej osoby na prevzatie predmetu nájmu a podpisu 
Výdajky zo skladu. Pokiaľ tak Nájomca neučiní, resp. odmietne prevziať zásielku      
( doručovaný Predmet nájmu ), vráti sa predmet nájmu späť na adresu sídla 
Prenajímateľa, pričom všetky náklady s tým spojené hradí Nájomca a to na základe 
faktúry vystavenej Prenajímateľom. 

3.10. Nájomca sa zaväzuje vrátiť Predmet nájmu Prenajímateľovi v dohodnutom termíne 
prepravnou službou Direct Parcel Distribution SK, s.r.o.,  pri osobnom odbere 
Nájomcom, vráti Nájomca Predmet nájmu osobne, inak hradí prepravné náklady v 
celom rozsahu Nájomca.  Prevzatie Predmetu nájmu potvrdí Prenajímateľ v Príjemke 
na sklad. V Príjemke na sklad bude uvedený údaj o poškodení zariadenia alebo jeho 
častí resp. nevrátení súčastí zariadenia. 

3.11. V prípade neskoršieho odhalenia skrytých poškodení Predmetu nájmu Nájomcom, je 
Prenajímateľ povinný na túto skutočnosť Nájomcu bezodkladne upozorniť a Nájomca 
sa zaväzuje Prenajímateľom určenú škodu uhradiť. 

3.12. Nájomca sa zaväzuje Predmet nájmu vrátiť Prenajímateľovi v rovnakom technickom 
stave ( okrem primeraného opotrebovania ) ako pri jeho prevzatí. Primerané 
opotrebovanie neznamená zhoršenie stavu zariadenia zavinené nesprávnou 
manipuláciou alebo nedodržaním predpísanej obsluhy a údržby. 

4. Doba nájmu, nájomné
4.1. Doba trvania nájmu sa riadi dohodou zmluvných strán t.j. dobou, ktorú deklaruje

Prenajímateľ Nájomcovi v potvrdení objednávky. Po uplynutí tejto doby a v prípade jeho 
nepredĺženia na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, je povinný Nájomca 
predmet nájmu bezodkladne vrátiť späť Prenajímateľovi. O predĺženie dohodnutej doby 
nájmu môže Nájomca požiadať Prenajímateľa e-mailom a to len do doby uplynutia 
nájomnej doby uvedenej v potvrdení Objednávky. 

4.2. Nájomné za predmet nájmu sa riadi podľa platného Cenníka, ktorý tvorí Prílohu č.3 
k týmto Všeobecným obchodným podmienkam. Prenajímateľa s tým, že za prvých 14 
kalendárnych dní od fyzického odovzdania predmetu nájmu Nájomcovi, nebude 
Prenajímateľ účtovať Nájomcovi nájomné. Počnúc 15-tym dňom sa účtuje nájomné 
podľa Cenníka platného v čase uzatvorenia Nájomnej zmluvy. 

4.3. Nájomné je splatné mesačne , za predchádzajúci kalendárny mesiac, vždy na základe 
daňového dokladu – faktúry vystavenej zo strany Prenajímateľa, pričom splatnosť 
faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia  Nájomcovi. 

4.4. Náklady na prepravu (prepravné náklady podľa Prílohy č. 2 k týmto VOP ) hradí v celej 
výške Nájomca. 

5. Ďalšie dohody v súvislosti s nájmom
5.1. Nájomca sa zaväzuje používať Predmet nájmu  len na vlastnú potrebu, t.j.nie je

oprávnený prenechať Predmet nájmu do podnájmu tretím osobám. 



5.2. Nájomca nie je oprávnený vykonávať na predmetu nájmu zmeny bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu Prenajímateľa. 

5.3. Nájomca je povinný Predmet nájmu chrániť pred poškodením, stratou či zničením. 
5.4. Nájomca je v prípade poškodenia, straty či zničenia Predmetu nájmu túto skutočnosť 

bez zbytočného odkladu oznámiť Prenajímateľovi. 
5.5. V prípade odcudzenia a straty Predmetu nájmu je Nájomca povinný bezodkladne túto 

skutočnosť oznámiť príslušným orgánom k zabezpečeniu ďalšieho zákonného postupu. 
5.6. Nájomca sa uzatvorením Nájomnej zmluvy ďalej zaväzuje vrátiť Predmet nájmu po 

ukončení nájomného vzťahu v rovnakom stave ako pri jeho predaní, s prihliadnutím 
k obvyklému opotrebeniu; udržiavať predmet nájmu v čistote a uhradiť dopravcovi 
náklady spojené s prepravou Predmetu nájmu späť Prenajímateľovi. 

5.7. Nájomca je povinný umožniť Prenajímateľovi kontrolu Predmetu nájmu, pričom 
Prenajímateľ oznámi Nájomcovi deň kontroly v primeranej dobe. Prenajímateľ je 
oprávnený vykonávať kontrolu v rozsahu nevyhnutne nutnom pre splnenie jeho účelu a 
v dobe, ktorá nenarušuje užívanie Predmetu nájmu Nájomcom. 

5.8. Pokiaľ sa stane Predmet nájmu nespôsobilý k obvyklému užívaniu, je Nájomca povinný 
o tejto skutočnosti informovať Prenajímateľa bez zbytočného odkladu.

5.9. Prenajímateľ zodpovedá za vady Predmetu nájmu zjavné, skryté i právne, ktoré 
predmet nájmu vykazuje v dobe jeho odovzdania Nájomcovi, v prípade že sa prejavia 
neskôr, pokiaľ tieto vady neboli spôsobené neodbornou manipuláciou Nájomcu. Pokiaľ 
sa predmet nájmu po uzatvorení tejto zmluvy ukáže nespôsobilý k obvyklému užívaniu 
podľa tejto zmluvy, má Nájomca právo požadovať od Prenajímateľa odstránenie vád 
tomu brániacich, alebo predmet nájmu Prenajímateľovi vrátiť a žiadať po ňom 
odovzdanie inej veci, kvalitatívne a funkčne zhodnej či zameniteľnej s Predmetom 
nájmu, k užívaniu za podmienok dohodnutých touto zmluvou. 

5.10. Nájomca sa zaväzuje Predmet nájmu používať v súlade s účelom, na ktorý je určený. 
5.11. Nájomca zodpovedá za dodržiavanie príslušných predpisov bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci. 
5.12. Nájomca zodpovedá za to, že Predmet nájmu je prevádzkovaný odbornou obsluhou 

a v zmysle návodu na obsluhu a údržbu, technických podmienok a platných noriem na 
prevádzku. 

5.13. V prípade nejasností príčiny vyradenia stroja z prevádzky z titulu poškodenia, poruchy 
alebo havárie, preskúma okolnosti a mieru zavinenia preberací technik Prenajímateľa. 
V sporných prípadoch objedná Prenajímateľ vyhotovenie znaleckého posudku. Náklady 
na jeho vyhotovenie hradia zmluvné strany rovnakým dielom. Na základe zistených 
skutočností vyhotovia zmluvné strany zápis. 

5.14. V prípade poškodenia, poruchy alebo havárie Predmetu nájmu, ktoré bolo zavinené 
Nájomcom, tento hradí všetky náklady vzniknuté z odstránenia závady. 

5.15. Pri väčších poškodeniach, poruchách a haváriách, ktoré boli zavinené Nájomcom, tento 
hradí všetky náklady vzniknuté z odstránenia závady a zároveň hradí nájomné 
Prenajímateľovi počas celej doby opravy, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. 

5.16. Za poškodenie, poruchu, haváriu alebo odcudzenie, ktoré z viny Nájomcu vyradí úplne 
Predmet nájmu z prevádzky, bude Prenajímateľ požadovať od Nájomcu zakúpenie 
druhého zariadenia. Druhé zariadenie musí svojím výkonom, kvalitou a druhom práce, 
ktoré je možné na ňom vykonávať, zodpovedať pôvodnému poškodenému resp. 
odcudzenému zariadeniu. Nájomca je povinný bezodkladne oznámiť Prenajímateľovi 
poškodenie, poruchu, haváriu resp. odcudzenie zariadenia a do 3 dní od tohto 
oznámenia zakúpiť a dodať Prenajímateľovi druhé zariadenie. 



5.17. V prípade, že Nájomca nedodrží ustanovenie bodu 5.16 tohto článku zmluvy, je povinný 
uhradiť Prenajímateľovi cenu za zakúpenie nového zariadenia. Prenajímateľ vystaví 
Nájomcovi za poškodené alebo znehodnotené zariadenie faktúru so splatnosťou 7 dní 
od jej doručenia Nájomcovi. Po uhradení faktúry zostáva poškodené alebo 
znehodnotené zariadenie majetkom Nájomcu. 

6. Zánik nájmu
6.1. Nájom podľa Nájomnej zmluvy zaniká :

a) vrátením predmetu nájmu v deň ukončenia dohodnutej doby nájmu
b) dohodou zmluvných strán
c) výpoveďou
d) odstúpením
e) zánikom predmetu nájmu

6.2. Obe Strany môžu ukončiť túto Nájomnú zmluvu písomnou výpoveďou doručenou druhej 
Strane i bez udania dôvodu. Výpovedná doba je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede. 

6.3. Výpoveď sa považuje za doručenú tiež dňom vrátenia zásielky ( písomnom oznámení 
o výpovedi ) z dôvodu nemožnosti jej doručenia alebo odopretia jej prevzatia.

6.4. Od Nájomnej zmluvy môže ktorákoľvek Strana odstúpiť, pokiaľ dôjde k podstatnému 
porušeniu zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou. Účinky odstúpenia od 
Nájomnej zmluvy nastanú dňom, kedy bude písomné odstúpenie odstupujúcej strany 
doručené druhej Strane . 

6.5. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje na strane Nájomcu 
porušenie i len niektorej z povinností uvedených v  čl. 5 tejto zmluvy, alebo pokiaľ bude 
Nájomca užívať predmet nájmu za iným účelom, na ktorý bol prenajatý, alebo ak bude 
Nájomca v omeškaní s úhradou nájomného a prepravného o viac ako 14 dní alebo ak 
Nájomca neprevezme, resp. odmietne prevziať zásielku obsahujúcu objednaný tovar. 

6.6. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa na strane Prenajímateľa považuje, 
porušenie povinností uvedených v čl. 3 tejto zmluvy. 

6.7. Strany sa dohodli, že účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia, a že Strany nie sú 
povinné vracať si vzájomne poskytnuté plnenia pred doručením odstúpenia. 

6.8. Po ukončení Nájmu  je Nájomca povinný vrátiť predmet nájmu Prenajímateľovi i so 
všetkými dokladmi a príslušenstvom najneskôr do 3 pracovných dní a uhradiť 
Prenajímateľovi nájomné za obdobie nájmu t.j. do vrátenia predmetu nájmu 
Prenajímateľovi. 

7. Dohoda o zmluvnej pokute
7.1 V prípade omeškania Nájomcu s vrátením Predmetu nájmu alebo jeho časti  
Prenajímateľovi po ukončení nájmu, je Prenajímateľ oprávnený uplatniť si voči 
Nájomcovi zmluvnú pokutu rovnajúcu sa výške denného nájmu za prenajaté 
zariadenie, a to za každý deň omeškania s jej vrátením. 
7.2 Prenajímateľ a Nájomca sa dohodli, že v prípade predčasného ukončenia nájmu zo 
strany Nájomcu výpoveďou ( t.j. pred dohodnutou dobou nájmu ) je Nájomca povinný 
vrátiť Prenajímateľovi prenajaté zariadenie a uhradiť Prenajímateľovi výšku nájomného 
za celú dohodnutú dobu nájmu. 
7.3   V prípade omeškania s platením nájomného, prípadnej náhrady škody alebo iných 
platieb podľa tejto zmluvy, je Prenajímateľ oprávnený požadovať od Nájomcu zaplatenie 



zmluvnej pokuty vo výške 0,05 %  z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 
7.4   Právo na náhradu škody nie je dotknuté dohodou o zmluvnej pokute. 

8. Ochrana osobných údajov
8,1. Nájomca, resp. osoby konajúce v mene Nájomcu , v súlade s ustanoveniami zákona č. 
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov týmto udeľuje Prenajímateľovi  výslovný súhlas 
so zhromažďovaním a spracovaním svojich osobných údajov, ktoré boli  Prenajímateľovi 
poskytnuté na základe Nájomnej zmluvy, a to v rozsahu, ktorý je  nevyhnutný pre 
plnenie povinností Prenajímateľa z nájomnej zmluvy. 

9. Doručovanie písomností

9.1  Pre prípad doručovania písomností / oznámení súvisiacich so záväzkovým vzťahom 
podľa Zmluvy a VZP druhej zmluvnej strane platí, že sa doručujú/zasielajú: 

a) doporučenou poštovou zásielkou prostredníctvom poštového podniku na adresu
zmluvnej strany uvedenú v záhlaví Zmluvy. Zásielka sa považuje za doručenú tretím
pracovným dňom od preukázateľného odoslania poštovej zásielky na adresu druhej
zmluvnej strany a to bez ohľadu na jej prevzatie zmluvnou stranou. Každá zo
zmluvných strán zodpovedá za správnosť svojej adresy uvedenej v záhlaví tejto
zmluvy, ako aj za preberanie zásielok na tejto adrese. Platí, že poštová zásielka je
prevzatá Nájomcom aj v prípade, ak ju prevezme akákoľvek osoba zdržiavajúca sa na
jeho adrese.
b) v prípade zaslania e-mailom sa považuje zásielka za doručenú po prijatí potvrdenia
o úspešnom doručení správy druhej zmluvnej strane, najneskôr však v druhý pracovný
deň po odoslaní e-mailovej správy. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa použije, ak
zmluvné strany určili v záhlaví Zmluvy svoje e-mailové adresy. Platí, že písomná forma
na takto určenú e-mailovú adresu zmluvnej strany.

10. Záverečné ustanovenia
10.1. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o nájme hnuteľných vecí uzavretej medzi

Prenajímateľom a Nájomcom spôsobom uvedeným v týchto VOP. V prípade rozporov 
medzi ustanoveniami zmluvy ( podmienkami potvrdenými na základe Objednávky 
Nájomcu )  a VOP, majú ustanovenia zmluvy prednosť pred ustanoveniami VOP. 

10.2. Prenajímateľ si vyhradzuje právo meniť tieto VOP, pričom ich aktuálne znenie je 
povinný zverejniť na internetovej stránke www.ivarsk.sk najneskôr 15 dní pred ich 
účinnosťou. 

10.3. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 01.06.2018 
10.4. Zmeny Nájomnej zmluvy uzatvorené spôsobom podľa týchto Podmienok je možné 

vykonať len po dohode oboch Strán písomnou formou. 
10.5. Nájomná zmluva, ako aj práva a povinnosti vzniknuté na základe tejto zmluvy alebo v 

súvislosti s ňou, sa riadi zákonom č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník, a ust. zák. č. 
513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov , zákonom č. 22/2004 
Z.z. o elektronickom obchode a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

10.6. Práva a povinnosti Strany vyplývajúce z Nájomnej zmluvy môže Strana podstúpiť na 
tretiu osobu len s predchádzajúcim písomným súhlasom druhej Strany. 
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CENNÍK PREPRAVY PLATNÝ OD 01.07.2020 

Preprava náradia prebieha prostredníctvom prepravnej spoločnosti 
Direct Parcel Distribution SK, s.r.o.  

0-5 kg ............................................................  14,00,-eur 

5-10 kg ............................................................  16,00,-eur 

10-20 kg ............................................................  18,00,-eur 

20-30 kg ............................................................  20,00,-eur 

30-50 kg ............................................................  22,00,-eur 

Uvedené ceny sú v eur s DPH. 

Preprava je hradená prostredníctvom dobierky vždy pri prevzatí náradia! 
Spolu s náradím Vám bude odoslaný dodací list a faktúra, ktorá slúži iba ako 
daňový doklad. 

Uhradená dobierka zahŕňa prepravu objednaného náradia tam aj späť. 
Vrátenie náradia ste povinný nahlásiť na kanceláriu IVAR SK, spol. s r.o. na 
tel. čísle: +421 34 621 44 31 alebo na e-mail: info@ivarsk.sk, ktorá 
zabezpečí prepravnú spoločnosť na vyzdvihnutie náradia. 

Firma IVAR SK, spol. s r.o. si vyhradzuje právo vykonávať všetky nevyhnutné úpravy kedykoľvek 
a bez predchádzajúceho upozornenia na základe obchodných požiadaviek.  

mailto:ivar@stonline.sk
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CENNÍK PLATNÝ OD 01.01.2020 
LISOVACIA ČEĽUSŤ PB2- M (Novopress) 

43975-50 IVAR.PB4-M    M42    10,00 
44131-50 IVAR.PB4-M    M54    10,00 
44345-50 IVAR.PB4-M  M76,1    15,00 
44346-50 IVAR.PB4-M  M88,9    15,00 
44347-50 IVAR.PB4-M   M108      15,00 
43610-50 IVAR.ZB 203-M Medzikus pre M42 - M54    10,00 
44967-50 IVAR.ZB 221-M Medzikus pre M76,1 - M88,9 - 

 
   10,00 

44970-50 IVAR.ZB 222-M Medzikus pre M108    10,00 

LISOVACIA ČEĽUSŤ PB2-B (Novopress) 

Kód Typ Špecifikácia cena 

46791-50 IVAR.PB2-B B16/16 mm     5,00 

46792-50 IVAR.PB2-B B20/20 mm     5,00 

46793-50 IVAR.PB2-B B26/26 mm     5,00 

46794-50 IVAR.PB2-B B32/32 mm     5,00 

Kód    Typ      Špecifikácia cena 
43588-50 IVAR.PB2-M M15/15 mm     5,00 
43589-50 IVAR.PB2-M M18/18 mm     5,00 
43590-50 IVAR.PB2-M M22/22 mm     5,00 
43591-50 IVAR.PB2-M M28/28 mm     5,00 
43592-50 IVAR.PB2-M M35/35 mm     5,00 
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LISOVACIA ČEĽUSŤ B / F / TH (REMS) 

Kód Typ  Špecifikácia cena 
570850 IVAR.CEL B B16/16 mm      5,00 
570855 IVAR.CEL B B18/18 mm      5,00 
570860 IVAR.CEL B B20/20 mm      5,00 
570870 IVAR.CEL B B26/26 mm      5,00 
570880 IVAR.CEL B B32/32 mm      5,00 
570742 IVAR.CEL F F40/40 mm    10,00 
570745 IVAR.CEL F F50/50 mm    10,00 
572385 IVAR.CEL F F63/63 mm    10,00 
572830 IVAR.CEL F F75/75 mm    10,00 
572801 IVAR.MC Z4 Medzikus pre čeľusť F75    10,00 
570462 IVAR.TH 17 TH17/17 mm    10,00 
578354 IVAR.MINI TH TH17/17 mm      5,00 

LISOVACIA ČEĽUSŤ M (REMS) 

Kód Typ  Špecifikácia cena 
570110 IVAR.CEL M M15/15 mm  5,00 
570120 IVAR.CEL M M18/18 mm  5,00 
570130 IVAR.CEL M M22/22 mm  5,00 
570140 IVAR.CEL M M28/28 mm  5,00 
570150 IVAR.CEL M M35/35 mm  5,00 
572706 IVAR.CEL M M42/42 mm 10,00 
572708 IVAR.CEL M M54/54 mm 10,00 
572795 IVAR.MC ZV Medzikus pre čeľusť M42 a M54 10,00 
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ODHROTOVAČE A REZÁKY RÚROK 

FIXAČNÝ NÁSTROJ IVAR.TRACKER 

Kód Typ    Špecifikácia cena 

IVATAC50 IVAR.TACKER IVAR.PPA50   10,00 

Kód Typ  Špecifikácia cena 

79040218 IVAR.OHV Odhrotovač   Ø 40 mm         5,00 

79050218 IVAR.OHV Odhrotovač Ø 50 mm    5,00 

79063218 IVAR.OHV Odhrotovač Ø 63 mm    5,00 

79075218 IVAR.OHV Odhrotovač Ø 75 mm    5,00 

79000213 IVAR.UNI Odhrotovač Ø 16, 20, 26, 32 
mm 

   5,00 

113830  IVAR.REG 10-54 Odhrotovač CU-INOX10–54 mm   5,00 

79000250 IVAR.UNIK SADA odhrotovačov ALPEX Ø 
16, 18, 20, 26, 32 mm 

    5,00 

290000 IVAR.RE REZÁK Ø 16–63 mm    5,00 

290100 IVAR.RE REZÁK Ø 50–110 mm    5,00 

113330 IVAR.RAS CU - INOX REZÁK Ø 3–42 mm   5,00 

113400 IVAR.RAS CU - INOX REZÁK Ø 6–64 mm    5,00 

113500 IVAR.RAS CU - INOX REZÁK Ø 64–120 mm    5,00 

291220 IVAR.ROS P 35 A Nožnice na ALPEX do Ø35 mm    5,00 
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LISOVACIE NÁRADIE 

VŠETKY UVEDENÉ CENY SÚ V EUR BEZ DPH. 

Kód Typ   Špecifikácia cena 

47178-50 IVAR.ACO 203 XL 18 V – NOVOPRESS   20,00 

577010 IVAR.POWER-PRESS ACC 230 V – REMS    15,00 

45833-320 IVAR.ACO 102 SET M 12 V – vrátane čeľustí Ø 15,18,22,28,35    15,00 

45848-320 IVAR.ACO 102 SET B 12 V – vrátane čeľustí Ø 16,20,26,32    15,00 
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