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Cenová ponuka  
Predajca: 
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 
Meno:  
Adresa:  
Telefón:  
E-mail:  

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

  

Vážená pani ! 
 
Ďakujeme Vám, že ste nás poctili Vašou dôverou a Vašim nákupným zámerom ste oslovili našu firmu. Sme 
presvečení, že ste vybrali správne. Naša výrobná technológia medzinárodným certifikátom TÜV nám umožní 
realizovať akékoľvek unikátne predstavy zákazníkom, vzhľadom na danosti miesta. S naším poradenstvom 
Vám pomôžeme nájsť to najlepšie riešenie. 
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(fotografia je ilustrácia)  

mailto:info@luxusnesauny.sk


www.luxusnesauny.sk 
 

 
 

 

MySauna Garden  kombi sauna  
Obloženie  I.triedny Thermowood Tirolský smrek  

Smer obloženia  Vodorovné 

Rozmer sauny 210 x 210 x 246 cm 

Kapacita pre 3-4 osoby 

 
  
Parametre fínskej sauny 

Finská saunová pec HARVIA Cilindro 9 kW 

Riadenie iSauna inteligentné riadenie s dotykovou obrazovkou s iSauna home app 
riadením do daru 

  

Parametre infra sauny   

Infrapanely 7 ks Philips Vitae dr. Fischer Infražiariče (3500W)- špičková technológia  
Na individuálnu žiadosť sa dá meniť výkon! 

Riadenie  iSauna inteligentné riadenie s dotykovou obrazovkou s iSauna home app 
riadením do daru 

  

Doplnkové paramtre  

Izolácia  Knauf ekoboard izolácia s reflexnou fóliou, s parozábrannou fóliou 
Purenit izolácia spodnej kostry sauny teplu a vodoe vzdorné, zo spojmi bez 
tepelného mostu s 2cm hrúbkou 
Kročajová izolácia v podlahe s fóliou s parketami  
OSB tabule medzi vrstvami strechy sauny  

  
Tip dverí Kalené číre sklenené dvere -8 mm hrubé sklo , 3ks pántov sklo-sklo, 

jedinečné podlhovasté madlo z Thermowood tirolského smreku 

Smer otvorenia  Ľavé 

Rozmer dverí Na základe individuálnych rozmerov 

Fixné zasklenie  Veľké fixné kalené, rohové panoramatické zasklenie , 8 mm hrubé sklo 
Kalené izolačné (4+4) číre zasklenie na fronte sauny a na pravej stene 
 sauny 

  

Lavice  moderná lavica na dvoch úrovniach ,  – I. triedna fínska osika   

Podlahový rošt   I. triedna fínska osika – vyberateľný, delený rošt 
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Opierky  3 ks  moderných opierok z fínskej osiky 

Príslušenstvo  Luxusný set do sauny (vedro, naberačka, presýpacie hodiny, telpo-
parometer) 
20 kg kamene do sauny 
1ks stropná spot lampa s IP ochranou 
1ks odsúvací drevený otvor 
Jedinečné oplechovanie strechy 

  
Poznámky Individuálny náčrt: áno  / Potrebuje ďalšie meranie:áno 

 
 
Čo zákazník musí zabezpečiť: 
- Betonový základ 
-Vhodné výtvorenie elektrických prípojok na základe doporučenia  
-Zabezpečenie parkovania pre nákladné vozidlo  
-Zabezpečenie bezbarierového prístupu  na miesto inštalácie 

 
      
 
          Štandardná základná cena              zľava                 Predobjendávková cena   
 
 
             16 547 Eur + DPH                                -30%                                   12 729  Eur + DPH 
 
                       
 
                  Využite predobjednávkovú špeciálnu zľavu ešte dnes! 
 
 

   Platnosť akcie je od 2018.11.01 do  2018.11.30.  
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Ďalšie opcie:  

RGB Led náladové podsvietenie pod 
lavicou 

380 Eur + DPH 

Bluetooth hudobný systém s 2ks 
reproduktormi s IP ochranou 

445 Eur + DPH 

 

Príslušenstvo  Cena obsahuje  

Dvozo, uvedenie do prevádzky Cena neobsahuje 

Dovoz Cena pri predobjednaní obsahuje do 300km 

Pri objednaní 50%  

Pri odovzdaní 50%  

Termín dodania Od objednania do 60-90 dní 

Konštrukciu kostry sauny (Vonkajšiu kostru): 5 rokov záruka  
Na riadenie a tepelný senzor: 1 rok záruka  
Philips Vitae / Dr. Fischer infra panely: 5 rokov záruka 
Harvia saunové pece: 2roky záruka 
Náter: 6 mesiacov záruka  
 
Vplyvom zmien prostredia a počasia konzistencia solí sa môže zmeniť, čo neovplyvňuje funkciu ani fyziologické 
účinky sauny, takto záruka sa nevzťahuje na soľné tehly, soľné steny. 
 
V prípade, ak objednávateľ nesplní prevzatie/odovzdanie produktu do30.dňa ratane od termínu dodania určeného v 
objednávke, dodávateľ určuje od 31.dňa denný poplatok za skladovanie 67 EUR, čiže dvadsať Eúr. 
 
Na preskúmanie právnosti záručnýh prác si ponecháva nárok výrobca pre seba.  
Do uhradenia ceny v plnej výške produkt patrí výrobcovi. 
 

 
 

Platnosť cenovej ponuky je od 2018.11.01 do 2018.11.30. 

 


