
ZAPOŽIČANIE PRÍSTROJA EUROTEST EASI SE 

 

Predmet zapožičania 

▪ Predmetom zapožičania je združený prístroj pre testovanie 

elektrických inštalácií Eurotest EASI SE (MI 3100 SE) 

▪ Prístroj umožňuje merať tieto parametre:  

• izolačný odpor napätím 50V až 1000V 

• spojitosť 200 mA 

• impedancie siete / slučky (aj bez vypnutia RCD) 

• test RCD 

• zemný odpor 3-vodičovou metódou 

• meranie napätia, frekvencie, poradie fáz 

• Katalógový list si môžete pozrieť TU  

Doba zapožičania 

▪ Najkratšia doba zapožičania je jeden deň.  

▪ Do doby zapožičania sa počítajú všetky kalendárne dni (teda aj víkendy a sviatky) 

▪ Deň vyzdvihnutia a deň vrátenia (v prípade využitia prepravnej služby deň prevzatia a deň podania) sa do doby 

zapožičania nepočítajú. 

Cena a platba 

▪ Cena za zapožičanie je stanovená na 35,- eur bez DPH / deň 

▪ V prípade, že zapožičanie je poskytované v súvislosti so záručnou opravou prístroja, ktorú zabezpečuje naša 

spoločnosť, cena za zapožičanie je 25,- eur bez DPH / deň. Podmienkou je finálne uznanie opravy ako záručnej.  

▪ V prípade zaslania prepravnou službou sa prepravné náklady neúčtujú. 

▪ Platba za požičanie  bude realizovaná na základe vystaveného daňového dokladu.  

Vratná záloha 

▪ Výška zálohy je stanovená na 1000 eur.  

▪ Po dohode môže byť záloha znížená (napríklad ak je zapožičanie poskytované ako náhrada za prístroj, ktorý je 

u nás na oprave).  

▪ Záloha bude vrátená po tom, ako skontrolujeme kompletnosť, funkčnosť a stav vráteného prístroja, a po 

uhradení sumy za zapožičanie.  

Vyzdvihnutie a vrátenie 

▪ Prístroj je možné vyzdvihnúť a vrátiť priamo v sídle našej spoločnosti v Banskej Bystrici, alebo prostredníctvom 

prepravnej služby. 

▪ V prípade využitia prepravnej služby platí prepravné náklady vždy odosielateľ. 

Ostatné 

▪ Pri prevzatí prístroja skontrolujte kompletnosť a stav dodávky. V prípade rozdielov nás okamžite kontaktujte. 

Na neskoršie reklamácie sa nebude brať ohľad. Podobne postupujte aj v prípade zistenia akejkoľvek poruchy 

prístroja.  

▪ Pred používaním prístroja si pozorne prečítajte návod na obsluhu. Prístroj používajte výlučne v súlade 

s návodom.  

▪ Prosíme o šetrné zaobchádzanie s prístrojom.  
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