
 

Asistované napouštění bazénů - 2019 
 

Vážení zákazníci, 
vzhledem k blížící se letní sezoně a koupání v domácích bazénech již nyní zaznamenáváme zájem    
o službu, kterou jsme v předchozích letech nabídli našim odběratelům, tj. asistované napouštění bazénů. 
Tímto si Vám dovolujeme sdělit základní informace týkající se poskytování této služby pro letošní rok. 
 
Způsob placení: 
a) stávající bazény 

• v případě, že má zákazník uzavřenou smlouvu na dodávku pitné vody nebo odvádění vod odpadních 
s naší společností platí cenu vodného a stočné + dopravu nad 10 km (1km = 39Kč bez DPH) 

• Cena vodného (2019) včetně DPH: 45,30 Kč / 1m3 

• Cena stočného (2019)včetně DPH : 48,27 Kč /1 m3 

• doprava vody v okruhu 10 km ZDARMA (tj. 10 km TAM a 10 km ZPĚT) - počítán výjezd ze sídla firmy; 
vztahuje se pouze na místo odběru (tj. místo, kde má odběratel uzavřenou smlouvu na dodávku vody) 

• dovoz vody nad 10 km (tj. rozdíl km) je zpoplatněn dle platného ceníku (1 km = Kč 39 bez DPH) 

• výhody akce (tzn. doprava vody v okruhu 10km zdarma pro naše odběratele) se vztahují pouze na 
PRVNÍ naplnění bazénu za sezonu pro jedno odběrné místo 

 
b) výstavba bazénů, např. betonových pro záplavovou zkoušku 

• plnění v průběhu několika dní = zákazník platí dopravu + za vodu (tj. cenu vodného)  

• tato služba se nevztahuje na plnění bazénu během výstavby nového bazénu, tzn. postupně  
v průběhu několika dní (tj. doprava je zpoplatněna celá + platí se JEN VODNÉ) 

 
c) v případě, že zákazník nemá uzavřenou smlouvu na dodávku pitné vody nebo na odvádění vod  odpadních 

• zákazníkovi je navíc účtována položka vypouštění a napouštění cisterny: 112Kč bez DPH 
 
Proč využít této služby: 

• napuštění bazénu vodou z vodovodní sítě a tedy jejím nadměrným odběrem, se zvyšuje riziko uvolnění 
usazovaných sedimentů způsobené vlivem vysokých rychlostí proudění v potrubí 

• odběratel bude mít v bazénu kvalitní pitnou vodu 

• nehrozí negativní ovlivnění provozu vodovodní sítě 

• rychlé naplnění 10m3 za 15 min 
 
Dovoz pitné vody - kdy: 

• upřednostňujeme plnění v pracovní dny od 7,00 do 15,00 hodin 
 
Kontakt: 

• Královéhradecká provozní, a.s.; Víta Nejedlého 893; 500 03 Hradec Králové 

• Tel.: 841 11 12 13  •  Mail: info@khp.cz  •  www.khp.cz  

• http://www.khp.cz/jak-si-dovoz-vody-objednat.html  
 

Upozornění: Dodávaná voda je v kategorii tvrdosti velmi tvrdá (3,6mmol/l), pro použití do bazénu je nutné 
aplikovat přípravky pro maskování tvrdosti dle návodu dodavatele bazénové chemie 



 

O B J E D N Á V K A    P L N Ě  N Í     B A Z É N U 
 
Dohodněte si, prosím, nejprve termín plnění bazénu na telefonu 604 905 733  

jméno, příjmení objednatele: 
 
adresa: 
 
PSČ: 
 
mobilní telefon: 
 
datum narození 

email: 

dohodnutý termín *) : 
 
Objednávám dovoz vody do bazénu ………………………..m3 

  

místo určení……………………………………..ulice…….…………..………………………………….č.p……………………. 

  

Mám uzavřenou "Smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod" v místě plnění bazénu 
 
                                                      ANO / NE 
 
a jsem seznámen s podmínkami akce uvedenými na druhé straně této objednávky 
 
Datum……………..  

  

Podpis  žadatele  

  

informace pro objednatele:  
*) Termín plnění je možno dohodnout v pracovní dobu mezi 7,00 a 8,00hod  na telefonu 495715281  
nebo 604 905 733 D.Rucker nebo na emailu info@khp.cz  

   
                         Pozn.:  Jedno cisternové vozidlo má obsah 10m3,vyčerpané je za cca 15min. Dodávka vody je běžně poskytována  

do vzdálenosti 50m od místa, kam lze zajet cisternou. Požadavek na větší vzdálenost, prosím, oznamte  
pracovníkům provozu.  

 
 


