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Cenová nabídka  
Prodejce: 
West Invest Holding s.r.o. 
Adresa: 929 01 Dunajská Streda,ulica Biskupa 
Kondého 4577/18 
Tel.: +421 918 909 138 
E-mail: info@luxusnesauny.sk 
OTP banka č.u.13704007/5200 
IBAN: SK17 5200 0000 0000 1370 4007 

 Zákazník 
Jméno: 
Adresa  
Tel:  
E-mail:  
Dodací adresa sauny:  

Datum:  
Kontaktní osoba: Csiszár Noémi 
E-mail: info@luxusnesauny.sk 
Tel.: +421 918 909 138 
 

  

Vážený pane....! 
 
Děkujeme Vám, že jste nás poctili Vaší důvěrou a Vašim nákupním záměrem jste oslovili naši firmu. Jsme 
přesvědčeni, že jste vybrali správně. Naše výrobní technologie mezinárodním certifikátem TÜV nám umožní 
realizovat jakékoliv unikátní představy zákazníkům, vzhledem k danosti místa. S naším poradenstvím Vám 
pomůžeme najít to nejlepší řešení. 

    

                          
        (fotografie je ilustrace)  
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MySauna interiérová kombi sauna 
Obložení  I.triedny Thermowood Tyrolský smrk – Kelo šedý 

Směr obložení  Vodorovné 

Rozměr sauny 170 x 170 x 225 cm 

Kapacita pro 2 osoby 

  

Parametry finské sauny  

Finská saunová kamna HARVIA Vega 6 kW saunová kamna 
s ochranným dřevěným rámem z finské osiky, s tácem na vodu 

Řízení iSauna inteligentní řízení s dotykovou obrazovkou 
s iSauna home app řízením do daru 

  

Parametry infrasauny  

Infrapanely 4 ks Philips Vitae dr. Fischer infrazářiče (2000W) - špičková technologie 
Na individuální žádost se dá měnit výkon! 

Řízení iSauna inteligentní řízení s dotykovou obrazovkou 
s iSauna home app řízením do daru 

  
Doplňkové parametry 

Izolace Knauf ekoboard izolace s reflexní fólií 
Purenit izolace spodní kostry sauny teplu a vodě vzdorné, ze spoji bez 
tepelného mostu s 2cm tloušťkou 

  

Typ dveří Kalené čiré skleněné dveře - 8 mm hrubé sklo, 3ks pantů sklo-sklo, 
jedinečné podlouhlé madlo z Thermowood tyrolského smrku 

Směr otevření Levé 

Rozměr dveří Na základě individuálních rozměrů 

Fixní zasklení Velké fixní kalené, panoramatické zasklení na přední a pravé straně sauny, 
8 mm tlusté sklo 

  

Lavice  Moderní lavice na dvou úrovních, - I. třídní finská osika 

Podlahový rošt   I. třídní finská osika - vyjímatelný, dělený rošt 

Opěrky 2 ks moderních opěrek z finské osiky 
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Příslušenství Luxusní set do sauny (vědro, naběračka, přesýpací hodiny, teploměr s 
barometrem) 
20 kg kameny do sauny 
1ks stropní spot lampa s IP ochranou 
1ks odsouvací dřevěný otvor 

  

Poznámky Individuální náčrt: ano / Potřebuje další měření: ano 
 
Co zákazník musí zajistit: 
- Vhodné vytvořenými elektrických přípojek na základě doporučení 
- Zabezpečenie parkování pro nákladní vozidlo 
- Zabezpečenie bezbariérového přístupu na místo instalace 
- Podlaha z keramické dlažby pod saunou 

 
      
 
         Standardní základní cena                 sleva                       Předobjednávka cena   
 
 
             7 790 Eur + DPH                                -30%                                   5 990 Eur + DPH 
 
                       
 
                  Využijte předobjednávkový speciální slevu ještě dnes! 
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Další opce:  

RGB Led náladové podsvícení pod 
lavicí 

390 Eur + DPH 

Bluetooth hudební systém s 2ks 
reproduktory s IP ochranou 

450 Eur + DPH 

Himalájská solná stěna s podsvícením 
1m² 

650 Eur + DPH 

 
Příslušenství Cena obsahuje  

Dvozo, uvedení do provozu Cena neobsahuje 

Dovoz Cena neobsahuje 

Při objednání 50%  

Při předání 50%  

Termín dodání Od objednání do 60-90 dní 

Konstrukce kostry sauny (vnější kostra): 5 let záruka 
Pro řízení a tepelný senzor: 1 rok záruka 
Philips Vitae / Dr. Fischer infra panely: 5 let záruka 
Harvia saunová kamna: 2 roky záruka 
Nátěr: 6 měsíců záruka 
 
Vlivem změn prostředí a počasí konzistence solí se může změnit, což neovlivňuje funkci ani fyziologické účinky 
sauny, takto záruka se nevztahuje na solné cihly, solné stěny. 
 
V případě, že objednatel nesplní převzetí / předání produktu do 30. dne včetně od termínu dodání určeného v 
objednávce, dodavatel určuje od 31. dne denní poplatek za skladování 67 EUR, čili šedesát sedm Eur. 
 
Na přezkoumání právnosti záručních prací si ponechává nárok výrobce pro sebe. 
Do uhrazení ceny v plné výši produkt patří výrobci. 
 

 
 

 


