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S l u ž b y / C e r t i f i k á t y

C o  m ů ž e m e  u d ě l a t . . .
pro řešení Vašich úkolů v zajištění kvality

Kdo měří, dělá chyby. To platí obzvláště také pro kalibraci měřicích přístrojů. Aby bylo 

možné tyto chyby kvantifikovat, udává se odchylka naměřené hodnoty vůči národnímu 

nebo mezinárodnímu etalonu. Ten je v přeneseném slova smyslu „prametrem“ dotčené 

měřené veličiny.

V analytické chemii se používají referenční materiály. Tyto 

látky se proměřují příslušně způsobilou metrolo-

gickou institucí. Nejistota naměřené hod-

noty se pro každý materiál dokumen-

tuje. Jako instituce, které provádějí 

taková kvalifikovaná průkazní 

měření, působí například 

National Instituts of Standards 

(NIST, Gaithersburg (USA) 

a Physikalisch-Technische 

Bundesanstalt (PTB, 

Braunschweig).

Z primárních referenčních 

materiálů se porovnávacím 

měřením odvozují v dalších 

stupních materiály sekundární, 

terciární atd. Pro každý stupeň 

lze zadat nejistotu proti „prame-

tru“, která má na zřeteli použitý 

měřicí prostředek a pracovní postup. 

Důležité je, aby kalibrace měřicího sys-

tému, v nepřetržitém řetězci s definovanou nejistotou, měla 

návaznost na platný etalon.

V praxi se používají pracovní referenční 

roztoky pufrů, které se získávají 

porovnáním s primárním nebo 

sekundárním materiálem. WTW 

pH pufry odpovídají těmto 

požadavkům. Certifikáty doku-

mentují platnou nejistotu pH 

hodnoty roztoku.
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C o  V á m  m ů ž e m e  n a b í d n o u t ?

Nezávadná funkce použitého měřicího prostředku je stálým 

předpokladem pro správnost a porovnatelnost měřených 

hodnot. Proto k elementárním základním pravidlům 

zajišťování kvality a správné laboratorní praxe patří perio-

dická kontrola přesnosti každého měřicího přístroje na 

základě jeho kalibrace po určité době provozu. Tento úkol se 

staví před trvale rostoucí počet podniků a laboratoří, které 

usilují o získání, nebo již dosáhly, certifikace svých systémů.

Proč byste měli využít odbornou kompetenci výrobce?

Pro odborně správnou kalibraci je nutný zvlášť 

kvalifikovaný personál se speciálními znalostmi každého 

měřicího přístroje a musejí být k dispozici vhodné kalibrační 

přípravky. Proto je většinou účinnější a hospodárnější, 

kontrolu měřicích prostředků nechat provést u externí 

kalibrační laboratoře nebo přímo u výrobce.

WTW je Vám proto k dispozici jako kompetentní partner

a přejímá tuto službu pro všechny WTW systémy měření 

hodnoty pH, konduktivity a rozpuštěného kyslíku.

Již od roku 1993 jsme certifikováni podle ISO 9001 

a požadavky normy důvěrně známe. Naše kalibrační 

zařízení jsou napojena na národní etalony. Kalibrační 

prostředek, pro který neexistuje národní etalon, se vyrobí 

podle uznávaných národních nebo mezinárodních 

normovacích postupů.

Provádíme dílenskou kalibraci a vystavujeme Vám o tom 

kalibrační certifikát.

Při požadavku převezmeme kontrolu zkušebními 

prostředky také pro naše fotometry a měřiče BSK. 

Nechte si v tom, prosím, od nás poradit.

Kalibrace systémů měření pro stanovení hodnot konduktivity, pH a rozpuštěného kyslíku ve vodných médiích

Žádná certifikace podle DIN ISO 9000 bez ověření měřicích prostředků.
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C o  V á m  m ů ž e m e  n a

e r t i f i k o v á n i ?

Rozsah činností:

Při Instalační kvalifikaci (IQ) se kontroluje rozsah dodávky 

na vhodnost a úplnost, stejně tak se posuzuje dodržení 

podmínek okolního prostředí. Dokumentací je podepsaný 

protokol o dodržení požadavků na instalaci.

Operační kvalifikace (OQ) slouží k přezkoušení správné 

funkce přístroje za specifických podmínek. Přitom zde pro-

váděné kalibrace mají výhodu, že měřené hodnoty jsou 

zkontrolovány proti certifikovaným materiálům (s výjimkou 

rozpuštěného kyslíku). Také zde se výsledky protokolují.

Pro Provozní kvalifikaci (PQ) obdrží zákazník od WTW 

podklady protokolů, které může v podstatě používat ve 

dvou případech. Jednou pro rutinní kontroly a dále pro

procedury v případě poruchy či havárie. Předané předlohy 

si zákazníci mohou podle potřeby kopírovat.

WTW nabízí podklady protokolů pro následující přístroje: 

inoLab® 7110, 7310, 9310 IDS, 9420 IDS, 9430 IDS, 7320 

(pouze pH!) a také ProfiLine kapesní přístroje. ProMultiLine® 

IDS podle požadavku.

IQ/OQ/PQ
WTW nabízí kvalifikování systémů měření zejména pro oblast farmaceutického průmyslu. Základem je, podle požadavků 

na měřicí systém, postavený návrh kvalifikace (Design Qualification). Tam zákazník určí co by chtěl měřit, v jakém prostředí

a čím mají být tyto úlohy měření splněny.

Po výběru vhodných komponent vyhotoví WTW podklady pro kvalifikování systému. V dohodnutém termínu pak pracovníci 

WTW provedou potřebné úkony pro kvalifikaci systému na místě u zákazníka.
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W T W  n a b í z í  r ů z n é  d r u h y  c e r t i f i k á t ů :

1. Tovární osvědčení / Certificate of Compliance

Všeobecné prohlášení výrobce (bez udání výr. čísla), které 

osvědčuje, že výrobek odpovídá technickým údajům, zap-

saným v návodu k obsluze. Tento certifikát bez podpisu 

není placen.

2. Zkušební certifikát / Manufacturer’s Test Certificate

Individuální osvědčení (s udáním výrobního čísla), že výro-

bek byl přezkoušen a splnil v certifikátu uvedené údaje 

přesnosti. Obsahuje stať o pravidelné kalibraci námi 

používaných zkušebních prostředků a jejich návaznost na 

národní popř. mezinárodní etalony. Slouží zákazníkům jako 

doklad pro účely ISO 9000.

Toto osvědčení je přiloženo bezplatně ke všem novým 

přístrojům. Certifikát je bez podpisu.

CE prohlášení o shodě

Potvrzení shody výrobku s platnými směrnicemi EU.

Certifikát podle směrnic FDA

Validace přístroje podle směrnice FDA jako IQOQPQ na 

vyžádání.

Certifikát výrobce pro kalibrační roztoky

K roztokům pH pufrů a ke kalibračním roztokům pro kon-

duktivitu, nabízených v našem sortimentu produktů, vysta-

vujeme na vyžádání při objednávce nebo do 3 měsíců po 

zakoupení výrobní certifikát, ve kterém se osvědčuje kon-

trolovaná výroba na základě národních a mezinárodních 

norem. Certifikáty pro konkrétní šarže pH pufrů lze také 

nalézt na internetu – www.WTW.com.

Kontrola měřicích přístrojů

Měřicí funkce přístroje se kontrolují nezávisle na snímači sig-

nálu za použití elektrických etalonů.

Kontrola snímačů signálu

Kalibrace se provádí u měřicích článků pro pH a u kondukto-

metrických cel pomocí kalibračních roztoků. U kyslíkových 

senzorů se kalibruje strmost na vzduchu, nasyceném vodními 

parami a nulový proud se kontroluje v roztoku s nulovým ob-

sahem kyslíku nebo v čistém dusíku.

U pH elektrod a kyslíkových senzorů probíhá pozvolná změna 

jmenovitých parametrů („stárnutí“). Proto je uživatel musí 

v pravidelných časových odstupech nově kalibro-

vat podle postupu popsaného 

v návodu pro obsluhu příslušného 

měřicího přístroje.

Protokol o technickém stavu / 
Certifikát pro používané výrobky

V rámci PTP (preventivní technické 

prohlídky) nebo na přání zákazníka ve 

spojení s objednávkou opravy. Zkušební 

data z kontroly měřicího přístroje 

a příslušného snímače signálu se zanesou 

do protokolu o technickém stavu přístroje 

s vyhodnocením dodržení přípustných 

odchylek od jmenovitých údajů. Protokol je 

podepsaný a placený spolu s opravou nebo

v rámci preventivní technické kontroly.

K a l i b r a č n í  c e r t i f i k á t y  z a  p o p l a t e k
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Jako součást koncernu 

a značky Xylem jsme se 

jako WTW zavázali, 

s našimi odbornými zna-

lostmi a s naší inovovanou 

technologií, vyvíjet a našim zákazníkům poskytovat 

pokroková řešení pro plnění jejich náročných úkolů.

Z tohoto závazku WTW vychází a pokračuje ve vývoji 

a zavádění nových inovovaných produktových linií, 

založených na naší osvědčené technologii senzorů a ana-

lyzátorů. Tak můžeme na trhu opět nastavovat nová 

a vyšší měřítka standardů a to nás naplňuje velkou 

hrdostí.

Laboratorní a přenosné přístroje

Program WTW nabízí světově nejkompletnější výrobkovou 

řadu přístrojů pro měření pH, redox, ISE, rozpuštěného 

kyslíku/BSK/respirace a konduktivity, dále přístroje pro 

měření zákalu a fotometry včetně reagencií. Spektrum 

výrobků zahrnuje, vedle robustních, vodotěsných kapes-

ních přístrojů a přenosných nezničitelných terénních 

přístrojů, také ucelené řady laboratorních přístrojů a přís-

lušenství, stejně jako velké množství zcela nově vyvi-

nutých víceparametrových přístrojů v nejmodernějším 

stavu techniky pro laboratorní a terénní aplikace.

MultiLine® přístroje představují špičku současné provedi-

telnosti! Jejich barevné grafické displeje s vysokým roz-

lišením poskytují při měření uživateli plnou měrou apli-

kační a k parametru specifické informace.

Nová řada inoLab® laboratorních přístrojů představuje 

vysoce výkonné digitální víceparametrové přístroje, které 

plně podporují používání inovovaných a nových 

digitálních IDS senzorů.

IDS senzory převádějí měřenou hodnotu přímo v senzoru 

na digitální signál a ten předávají na připojený měřicí 

přístroj, což umožňuje dosažení nejvyšší přesnosti a kom-

fortu měření.

Také u optických systémů nabízí WTW špičkovou techno-

logii ve spektrálních fotometrech řady photoLab® 6000 

pro UV a VIS oblast.

Online systémy

IQ Sensor Net představuje už léta standard pro online 

měřicí techniku. Je vhodný, jak pro konvenční měřicí sys-

témy s analogovými výstupy, tak také pro bus techniku. 

Progresivní digitální senzory v tomto systému představují 

nejmodernější stav techniky.

V ý z n a m n á  v ý r o č í
1 9 4 5 Založení firmy Dr. habil. Karl E. Slevogtem

1 9 7 6 Bavorská státní cena za kompaktní víceparame-

trový systém Combibox

1 9 9 7 Založení WTW Česká republika
• Nové laboratorní fotometry photoLab® 
 sjednocují příkladně měřicí přesnost
 s obslužným komfortem

1 9 9 9 Založení WTW Slovensko
• Nová řada laboratorních přístrojů inoLab®

 ve 3 funkčních úrovních nastavuje nové 
 měřítko při měřeních pH, rozpuštěného kys-
 líku, konduktivity, ISE a teploty

2 0 0 1 Založení WTW Polsko
• IQ SENSOR NET – multiparametrový měřicí sys-

tém dává neomezené možnosti v online měření
• Nové senzory pro měření zákalu a koncen-

trace pevných částic - VisoTurb® a VisoLid®

2 0 0 6 • VARiON multisenzor pro amonné a dusična-
nové ionty s dynamickou kompenzací

2 0 0 7 • Nový optický kyslíkový senzor FDO® 700 IQ 
pro online měření kyslíku ve vodě 

• Nové spektrální fotometry řady photoLab® 
6000 sjednocují systematickou a spektrální 
analytiku s osvědčeným zajištěním kvality AQA

2 0 0 8 IQ SENSOR NET systém se dále vyvíjí:
• Nový Terminál/Kontrolér 2020 XT 

s USB a duální procesorovou funkcí 
• Systém 182 XT-4

perfektní až pro 4 senzory

2 0 0 9 Nové ProfiLine jednoparametrové kapesní 
přístroje – robustnost a komfort obsluhy na 
nejvyšší úrovni

2 0 1 0 • MultiLine® IDS – nový digitální svět 
• MultiLine® – digitální multiparametrové 

kapesní přístroje
• FDO® 925 – nový optický kyslíkový senzor 

do terénu a pro laboratoře

2 0 1 1 InoLab® Multi IDS – IDS technika pro laboratoře

2 0 1 2 IQ SENSOR NET systém novinka:
• Terminál/Kontrolér MIQ/MC2

2 0 1 2 • UV-VIS senzory – další generace: 
CarboVis®, NitraVis® a NiCaVis® s novou 
optikou, integrované ultrazvukové čištění, 
vysoce odolné materiály

• IFL 700 IQ - senzor hladiny kalu pro manage-
ment kalu na čistírnách odpadních vod

• P 700 IQ - nový analyzátor PO4 - P
• UV - VIS senzor zcela nového typu pro měření 

dusitanů NiCaVis® 70X IQ NI

W T W  o  s o b ě
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Měření rozhraní voda - kal 

s novou sondou IFL 700 IQ:

• Inteligentní zpracování signálu z více měření,

 odfiltrování nežádoucího šumu, způsobeného

 plovoucím kalem nebo pohyblivými sběrači pěny.

• Detailní zobrazení profilu ve vysokém rozlišení.

Nové v systému IQ SENSOR NET:

Výhody na první pohled u analyzátoru
ortofosfátů P 700 IQ:

•  Montáž na okraj nádrže
 Možnost venkovního použití za všech

 povětrnostních  podmínek.  

• Kompaktní konstrukce
 Analyzátor obsahuje integrovanou čerpací

 jednotku pro podávání permeátu.

• Nízká spotřeba reagencií
 Omezení provozních nákladů na minimum.

• Velký měřicí rozsah
 Široké a univerzální použití.

• Automatická kalibrace
 Zvýšená provozní bezpečnost díky plně

 automatické a individuálně nastavitelné

 kalibrační funkci.

• Přímé napojení na IQ SENSOR NET

 Využití všech předností IQ SENSOR NET: 

 flexibilita, modularita, bezpečnost a cenově 

 efektivní možnost rozšíření systému.

N o v ý  a n a l y z á t o r  P  7 0 0  I Q

IQ SENSOR NET – online měření fyzikálně-chem. parametrů na ČOV
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 W T W  o n l i n e  n e w s

In-situ fosfáty - analyzátor P 700 IQ

Nemusíme tak řešit otázku vícenákladů úvahou 

o dodatečné přestavbě analyzátoru pro druhý rozsah. 

Analyzátor P 700 IQ se připojí k systému IQ SENSOR NET 

(System 2020 XT) kabelem SNCIQ. Všechna nastavení 

analyzátoru se provádějí, tak jako u všech ostatních sond, 

přímo z Terminálu/Kontroléru systému IQ. 

Obzvláštním plusem je to, že pro filtraci vzorku, která zde 

také zároveň probíhá, se používá čerpadlo integrované ve 

skříni přístroje. Nejsou zde tudíž žádné další skryté 

náklady, nutné pro uvedení zařízení do provozu.

P 700 IQ se dá provozovat na ČOV ve 

venkovním prostředí, přímo u procesních 

nádrží  (In-situ). Krátká dopravní cesta 

měřeného vzorku umožnňuje okamžité měření 

bez zpoždění. Přístroj je díky své pasivní 

izolaci a aktivnímu temperování výtečně 

chráněn proti vlivu povětrnostních podmínek. 

Měřicí princip je založen na fotometrické 

„žluté“ metodě měření (Molybdat-Vanadat)

a platí již dlouho za ověřenou metodu pro 

stanovení koncentrace ortofosfátů

v odpadních vodách. Nová je u tohoto 

analyzátoru na každý pád skutečnost, že se

spotřeba reagencií rapidně snížila. Tento fakt 

nakonec ocení zejména uživatelé, kterým se 

velmi výrazně zmenší provozní náklady. 

Konkrétně při 12měsíčním provozu a nasta-

veném měřicím intervalu 15 min, tak analyzá-

tor spotřebuje jenom 2,5 l reagencií.

Tato čísla hovoří jasnou řečí a nepotřebují 

žádný komentář!  

S jedním přístrojem lze pokrýt velmi široký 

rozsah měření, což má za následek možnost 

jeho univerzálního použití. Můžeme se zde 

rozhodnout pro nízký měřicí rozsah (0,05 … 

15,00 mg/l PO4-P) a vysoký rozsah měření

(1 … 50 mg/l PO4-P).  
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Nové sondy NiCaVis® 701 IQ NI a NiCaVis® 705 IQ NI měří 
nitrity, nitráty a CHSK na komunálních čistírnách odpadních vod 

Nitrit nový, spektrálně 
měřený, parametr od WTW !

Dusitany nebyly dosud při provozu čistíren odpadních vod 

sledovány jako úředně nařízený měřený parametr. To se 

nyní mění, mimo jiné jak požadavkem mnohem striktnějších 

hodnot celkového dusíku na odtoku z čistíren, tak od roku 

2015 nastavenými cíly kvality životního prostředí, podle 

evropských rámcových vodohospodářských směrnic. 

Dusitany nebyly v minulosti na čistírnách odpadních vod 

využívány jako regulační a kontrolní parametr, protože 

k tomu účelu dosud nebyla žádná spolehlivá, jednoduchá

a cenově dostupná online měření.

Dusitany však analogicky jako dusičnany lze stanovit 

spektrálním měřením. Aby mohly být dusitany a dusičnany 

od sebe rozlišeny, musí být citlivost a rozlišení vlnových 

délek měřicích přístrojů lepší než 1 nm. 

S novými spektrálními UV senzory NiCaVis® 70X IQ NI, 

které pokrývají rozsah vlnových délek od 200 do 390 nm 

a měří při vlnové délce 256 nm, to je nyní možné. Vedle 

měření dusitanů a dusičnanů dovolují tyto senzory také 

spolehlivé stanovení CHSK na přítoku, v aktivačních 

nádržích a na odtoku komunálních čistíren odpadních vod.

Přirozeně mají nové UV senzory stejné přednosti pro 

uživatele jako na začátku roku 2012 úspěšně zavedené 

UV-VIS senzory CarboVis®, NitraVis® a NiCaVis®:

•  Největší jistota měření s vysokou měřicí přesností, velmi

 dobrá reprodukovatelnost měření, dlouhá časová

 stabilita a tím velmi spolehlivá a reálná měření.

•  Nejvyšší robustnost použitím High-Tech materiálů 

 jako titan a PEEK. 

•  Nejnižší nároky na servis s velmi efektivním a současně

 šetrně pracujícím ultrazvukovým čištěním.

Možnost stanovit jednoduše a s jistotou dusitany, dusič-

nany a CHSK pouze jedním UV spektrálním senzorem 

otvírá nové perspektivy jak pro řízení procesů, tak také

při sledování kvality na odtoku z čistíren odpadních vod.

Dusitany jsou meziproduktem nitrifikace, kte-
rá, zjednodušeně řečeno, probíhá ve dvou 
následných krocích působením 2 rozdílných 
skupin bakterií. 

� Oxidace amoniakálního dusíku na dusitany pomocí

 molekulárního kyslíku nitritovými bakteriemi, které

 ve svém označení obsahují předponou Nitroso,

 jako např. Nitrosomonas, Nitrosospira. 

� Oxidace dusitanů na dusičnany pomocí moleku-

 lárního kyslíku nitrátovými bakteriemi, které jsou

 ve svém názvu označovány předponou Nitro,

 jako např. Nitrobacter, Nitrococcus.

Dusitany při správně probíhající nitrifikaci vznikají jen 

ve velmi malé koncentraci v rozsahu do 0,1 mg/l

NO2-N. Pokud jsou mikroorganismy, oxidující 

dusitany, nevhodnými podmínkami nebo toxickými 

látkami inhibovány, může pak nastat zvýšení 

koncentrace dusitanů v odpadní vodě. 

Protože dusitany účinkují jako silný jed pro ryby, který 

u nich omezuje transport kyslíku, nesmí být vyšší 

koncentrace dusitanů vypouštěny do přirozených vod.

UV spektrální online sondy WTW
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Česká republika

WTW, měřicí a analytická

technika, s.r.o.

Dopraváků 749/3

184 00 Praha 8 – Dolní Chabry

Tel.: +420 286 850 331

 +420 286 850 332

Fax: +420 286 850 330

E-mail: info@wtwcz.com

Internet: http://www.wtwcz.com

E-shop: http://eshop.wtwcz.com

Slovensko

WTW, meracia a analytická

technika, s.r.o.

ul. ČSA 25

974 00 Banská Bystrica

Tel.: +421 (048) 414 13 58

Fax: +421 (048) 414 64 58

E-mail: info@wtw.sk

Internet: http://www.wtw.sk

E-shop: http://eshop.wtw.sk

Polsko

WTW, Pomiarowy

i Analityczny Sprzęt

Techniczny Sp. z o.o.

Rogowska 5

54-440 Wroclaw

Tel.: +48 713 539 213

Fax: +48 713 539 215

E-mail: info@wtw.pl

www.WTWcz.com

Aktuální ceníky

zboží a služeb

stále k nahlédnutí

Měřicí přívěs je postavený sendvičovou technologií (25 mm polyester), tepelně 

izolovaný, konstrukce je z eloxovaného hliníku. Vnitřní prostor je klimatizovaný 

a osvětlený, prostorný pro obsluhu a vybavený velkým pracovním stolem 

a zásuvkami 220 VAC. Jednoduchý přípoj centrálního napájení (elektrický 

rozvaděč 400 V AC/50 Hz , 3fázový s ochranou proti přepětí a s bezpečnostním 

vypínačem). Přívod vzorku pomocí ponorného čerpadla a přívodní hadice 

otvorem ve dvojkřídlových uzamykacích dveřích přívěsu. Rozměry přívěsu 

4010 mm x 1850 mm x 2050 mm.

Vybavení:
a) Systém IQ SENSOR NET 2020 XT s připojením na PC a možností bezdrátového

 spojení se vzdáleným místem měření od stanoviště přívěsu. Systém je pro 

 měření v technologii čisticích procesů osazen sondami pro online měření pH,

 ORP, rozpuštěného kyslíku, zákalu, NH4-N a NO3-N sondou VARiONPlus.

 V případě zájmu je možnost systém doplnit o optické sondy CarboVis® pro 

 měření uhlíku jako CHSK, TOC a NitraVis® TS měření NO3-N a NL.

b) Analyzátorový systém TresCon® s filtračním zařízením PurCon® pro

 monitoring výstupů z čistírny (parametry NH4-N, NOx-N, PO4-P).

c) Analyzátor CLX OnLine monitor zbytkového chlóru (volného nebo celkového)

 pro monitoring pitných vod.

• Chcete se před nákupem seznámit s přednostmi WTW online měřicí techniky?
 Rádi u Vás provedeme bezplatné předváděcí zkušební měření!

• Máte zájem pronajmout si měřicí přívěs na delší období a ověřit si technologii
 čištění na Vaší čistírně? Vyjdeme Vám vstříc 
smlouvou o pronájmu! 

Prosíme, kontaktujte nás!

M o b i l n í  m ě ř i c í  p ř í v ě s

WTW
skupinaKontakty

Adresy
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1. Závaznost
Tyto podmínky platí pro všechny nabídky, 
obchody, prodeje a plnění realizované společ-
ností WTW, měřící a analytická technika, s.r.o., 
IČ: 25623079 (dále jen „WTW“), jejichž předmě-
tem jsou dodávky zboží či služeb ze strany WTW, 
pokud se smluvní strany písemně nedohodly 
jinak. Případné vlastní podmínky třetích osob, tj. 
obchodních partnerů, dealerů, zákazníků a jiných 
smluvních stran (dále jen „zákazník“), se nepoužijí, 
a to ani, kdyby na ně zákazník ve své korespon-
denci a svých podkladech výslovně odkazoval. 

2. Závaznost nabídek, vznik závazkového
 vztahu a povinnosti dodávky
Pokud není společností WTW výslovně písemně 
uvedeno jinak, jsou všechny nabídky společnosti 
WTW nezávazné bez ohledu na jejich možné při-
jetí zákazníkem, ledaže je v konkrétní a adresné 
písemné nabídce uvedena doba platnosti a zákaz
ník před uplynutím této stanovené lhůty nabídku 
společnosti WTW bezvýhradně přijme. Pokud 
není doba platnosti v nabídce uvedena, případně 
nedošlo-li k  jejímu bezvýhradnému přijetí, jsou 
všechny nabídky, zakázky, objednávky a dotazy 
na dodávky zboží či služeb pro společnost WTW 
závazné teprve okamžikem jejich písemného 
potvrzení společností WTW nebo okamžikem 
dodání objednaného zboží či služby zákazníkovi. 
Tímto okamžikem vzniká závazkový vztah mezi 
společností WTW a zákazníkem a povinnost 
dodávky společnosti WTW. WTW si vyhrazuje 
právo provádět během dodací doby technické 
změny, které nemění podstatu a funkčnost 
dodávky. Propagační a obchodní materiály WTW, 
tj. např. katalogy a ceníky, přílohy nabídek WTW, 
např. obrázky, skici atd. nejsou pro WTW závaz-
né, pokud tak není výslovně uvedeno. Rozpočty, 
výkresy a ostatní podklady jsou majetkem WTW 
a nesmí být dále používány nebo předány třetím 
osobám bez předchozího souhlasu WTW.

3. Zrušení objednávky, storno
V případě, že zákazník zruší (stornuje) svou, již ze 
strany WTW potvrzenou objednávku ve lhůtě 
3 pracovních dnů od jejího potvrzení, nebude 
zákazníkovi účtován žádný stornovací poplatek. 
Zruší-li (stornuje-li) zákazník svou, již ze strany 
WTW potvrzenou objednávku po uplynutí této 
lhůty, avšak nejdéle ve lhůtě 3 týdnů od jejího 
potvrzení, zákazník je povinen uhradit WTW stor-
novací poplatek ve výši 20% z  ceny dodávky 
(stornované objednávky). Po uplynutí 3 týdnů 
poté, co byla zákazníkovi jeho objednávka společ-
ností WTW potvrzena, již není možné tuto objed-
návku zrušit (stornovat). 

4. Cena
Cena dodávky je předmětem dohody smluvních 
stran a vychází především z   platného ceníku 
WTW. Naše prodejní ceny jsou EXW WTW 
Praha. Náklady na balení, manipulaci a dopravu 
jdou k  tíži zákazníka, pokud není dohodnuto 
jinak. Ceny jsou vázány na typ a obsah nabídky 
a mohou se měnit v závislosti na změnách pro-
vedených na přání zákazníka, a to až do 
okamžiku potvrzení objednávky ze strany WTW. 
Na přání zákazníka zajistí WTW v jeho prospěch 
pojištění transportovaného zboží. Náklady na 
pojištění budou účtovány k   tíži zákazníka. 
Pokud dojde mezi datem potvrzení objednávky 
a dnem dodání k nárůstu cen materiálů a provo-
zních nákladů, WTW si vyhrazuje právo 
přiměřeného zvýšení ceny.

5. Minimální objednávka
Pokud je netto objednávka nebo požadované 
plnění menší než 800,- CZK bez DPH, WTW 
účtuje paušálně navíc manipulační poplatek 
200,- CZK bez DPH. Pokud si zákazník v případě 
servisu nepřeje z  nějakého důvodu provedení 
nebo dokončení opravy, např. z důvodů neefek-
tivnosti, WTW účtuje minimální poplatek za 
identifikaci závady 800,- CZK bez DPH. Pokud 
se však zákazník rozhodne z  tohoto titulu pro 
nákup nového zboží, tato částka mu bude odeč-
tena z  ceny nového zboží. Toto ujednání se 
netýká dodávek ND. 

6. Platební podmínky
Standardní doba splatnosti je 14 dnů od data 
vystavení daňového dokladu. WTW si při příjmu 
objednávky vyhrazuje v  odůvodněných přípa-
dech právo požadovat plnou nebo částečnou 
zálohu na požadované plnění. V  případě pro-
dlení zákazníka s  jakoukoliv platbou, je společ-
nost WTW oprávněna účtovat zákazníkovi smluv-
ní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý 
započatý týden prodlení.

7. Termín dodání
Pokud není stanoveno jinak, všechny údaje 
o termínech dodávek v nabídkách WTW jsou 
informativní a nejsou závazné. Čas a termín 
dodání se řídí potvrzením objednávky. Pokud je 
termín dodání kratší než 2 týdny, společnost 
WTW potvrzení objednávky zpravidla nevysta-
vuje. Termín dodávky může být překročen 
v  důsledku přírodní katastrofy, ze strany WTW 
nezaviněných překážek, či vyšší moci. V  tako-
vém případě je WTW oprávněna termín dodávky 
přiměřeně prodloužit, či od smlouvy odstoupit, 
aniž by vznikl zákazníkovi vůči WTW nárok na 
náhradu škody. O prodloužení termínu dodání 
WTW zákazníka bezodkladně vyrozumí.
Jestliže dojde k většímu než lehkému zpoždění 
dodávky, zákazník je oprávněn po poskytnutí 
náhradního termínu WTW a po jeho nedodržení, 
od smlouvy odstoupit, nebo požadovat náhradu 
škody ve výši 0,5% z ceny zakázky týdně, avšak 
nejvýše do 5% z této ceny. 

Podobně jsou omezena práva zákazníka 
v případě vzniku odpovědnosti WTW za škodu 
vzniklou zákazníkovi v  souvislosti s  jakoukoliv 
dodávkou zboží či služeb WTW nebo v případě 
odstoupení zákazníka od smlouvy, kdy se 
plnění WTW z  titulu odpovědnosti za škodu 
omezuje maximální částkou ve výši 5% z ceny 
dodávky. 
Pokud je dodávka pozdržena na přání zákaz-
níka, WTW si vyhrazuje právo účtovat skladné 
ve výši 3% z ceny dodávky za každý započatý 
měsíc od dohodnutého termínu dodávky.

8. Převzetí dodávky/nebezpečí škody
 na zboží
Je-li předmětem dodávky či jeho součástí zboží, 
nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka 
okamžikem jeho předání zákazníkovi, resp. 
okamžikem umožnění převzetí zboží zákazníkem. 
Je-li zboží zákazníkovi odesíláno, nebezpečí 
škody na zboží přechází na zákazníka okamži-
kem jeho předání prvnímu dopravci pro přepravu 
do místa určení (pojištění transportu, viz. čl.4).

9. Zjištění vad a poškození
Zákazník je povinen zboží, které je předmětem 
dodávky, po obdržení neprodleně zkontrolovat
a prohlédnout. Případně zjištěné závady a poško-

zení musí zákazník oznámit společnosti WTW 

nejpozději do 10 pracovních dnů od data, kdy 

dodávku převzal. V  případě, že tak kupující 

neučiní, ztrácí nárok na reklamaci.

10. Záruky
Není-li uvedeno jinak, WTW poskytuje záruku 

jeden rok za bezvadnou činnost dodaných 

přístrojů a měřících sond. Tato záruka se 

nevztahuje na vady vzniklé v  důsledku opotře-

bení, zásahu vyšší moci, neodborného zásahu, 

změn a oprav prováděných zákazníkem, či třetí 

osobou, neautorizovanou společností WTW. 

Na opravy a servis WTW poskytujeme záruku

6 měsíců. Záruční doby začínají běžet ode dne 

dodání zboží či služeb.

Pokud je předmět dodávky vadný nebo nemá 

jemu přisouzené vlastnosti, WTW v  přiměřené 

lhůtě předmět dodávky vymění nebo zajistí jeho 

opravu. Při vadách náhradní dodávky má zákaz-

ník právo odstoupit od smlouvy nebo požadovat 

slevu z ceny dodávky. 

WTW neodpovídá za škody vzniklé v  důsledku 

výpadku ve výrobě, provozu, nebo poškození 

strojového parku, pokud nebylo v  tomto směru 

ze   strany WTW učiněno zvláštní ujištění nebo 

nebylo zjištěno zavinění WTW v důsledku hrubé 

nedbalosti.

11. Výhrada vlastnictví
Je-li předmětem nebo součástí dodávky zboží, 

zůstává vlastnictvím WTW až do jeho úplného 

zaplacení. Pro případ prodlení zákazníka

s úhradou ceny zboží po dobu delší než

1 měsíc je WTW oprávněna realizovat sjednanou 

výhradu vlastnického práva s tím, že zákazník je 

povinen bezodkladně, nejdéle však ve lhůtě do

3 pracovních dnů od data doručení písemné 

výzvy k vrácení zboží, toto zboží společnosti 

WTW vrátit resp. umožnit WTW odebrání zákaz-

níkem řádně a včas nezaplaceného zboží. Je 

právem WTW sdělit zákazníkovi, že na výhradě 

vlastnického práva netrvá. V takovém případě 

přechází vlastnické právo na zákazníka okamži-

kem doručení takového písemného rozhodnutí 

společnosti WTW. Využije-li WTW práva výhrady 

vlastnictví, přísluší jí, vedle nároku na vrácení též 

nárok na zaplacení 30% z ceny zboží jako 

finanční náhrady za dobu, po kterou měl zákazník 

zboží v dispozici. Právo na náhradu škody tímto 

není dotčeno.

12. Vývoz
Zákazník je povinen oznámit WTW svůj úmysl 

vývozu předmětu dodávky do jiné země, než ve 

které je sídlo zákazníka. Pokud tuto povinnost 

zákazník poruší, WTW je oprávněna na zákazní-

kovi požadovat náhradu škody, která by WTW 

z takového jednání vznikla, nebo mohla vzniknout.

13. Spory a jejich řešení
Místem plnění pro obchodní styk, dodávky, 

služ- by a platby je Praha (CZ). Veškeré 

obchodní závazkové vztahy společnosti WTW 

se tak řídí právním řádem České republiky, 

zejména pak obchodním zákoníkem. Všechny 

spory vyplývající z těchto vztahů, či vzniklých na 

základě nebo ze smluv uzavřených WTW, 

budou zahájeny a vedeny u příslušného soudu 

v České republice.

Dodací a platební podmínky

WTW, meracia a analytická technika, s. r. o. • ČSA 25 • 974 00 Banská Bystrica • tel.: (048) 414 1358 • fax: (048) 414 6458 • e-mail: info@wtw.sk168
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