
RÁMCOVÁ SMLOUVA 
na dodávky kávovarů 

uzavřena podle § 1746 odst. 2 zakona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Smluvní strany 

Č. smlouvy Č. smlouvy 

°111'1°11121'121°1-1151 8 3 , 1 
Dodavatel : Objednatel : 

CAFFE IDEA s.r.o. 
Česká republika-
Nejvyšší kontrolní úřad 

8 

° 
, 2 

° 

Se sídlem : 
Cacovická 1595/66a, 614 00 

Se sídlem: 
Jankovcova 1518/2, 17004 

Brno - Husovice Praha 7 

Zastoupena: Pavlem Blažkem Zastoupena: Ing. Vladimírem Sloupem 

Funkce: jednate l Funkce: 
ředite l odboru 
hospodářské správy 

Kontaktní osoba: Pavel Blažek 
Kontaktní 

Hana Čermáková 
osoba: 

Funkce: jednatel Funkce: 
referent oddělení správy 
majetku 

Tel. : 541240656 tel: 233045251, 724343232 

Fax: 549210304 Fax: 233044251 

E-mail: info@caffeidea.cz E-mail: hana.cermakova@nku.cz 

I Č: 255862 11 I Č: 49370227 

DiČ: CZ25586211 Di Č: není plátce DPH 

Zapsaná v obch. u KS Brno, odd. C, vl. 
-

rejstříku: 36015 

Bankovní spojení: 7108500287/0100 
Bankovní 

30027001/0710 
spojení: 

Smluvn í strany uzavírají tuto Rámcovou smlouvu: 

I. 
Úvodní ustanovení 

1. Účelem této Rámcové smlouvy je zajištění včasných , řádných, kvalitních a maximálně efektivn ích 
dodávek elektrických přístrojů na přípravu kávy (dále jen "kávovarů ") včetně prvotního 
zprovoznění , nastavení a instruktáže pro kompletní obsluhu v m ístě používání. 

2. Na základě této Rámcové smlouvy bude objednatel s dodavatelem průběžně dle aktuálních 
potřeb objednatele uzavírat prostřednictvím elektronického tržiště Tenderm arket (dále jen "e-
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trži ště" ) jednotlivé kupní smlouvy na dodávky kávovarů , postupem stanoveným touto Rámcovou 
smlouvou. 

3. Smluvní podmínky výs lovně neupravené v jednotlivých kupních smlouvách se řídí touto 
Rámcovou smlouvou, jejíž nedílnou součástí je příloha Č. 1 "Tabulka nabídková cena" a příloha Č. 
2 "Parametry (technická specifikace)". 

II. 
Předmět Rámcové smlouvy 

a postup pro uzavírání smluv v režimu e-tržiště 

1. Předmětem této Rámcové smlouvy je stanovení podmínek, za nichž budou po dobu účinnosti této 
Rámcové smlouvy uzavírány jednotlivé kupní smlouvy na dílčí plnění , tj. jednotlivé dodávky 
kávovarů (v odpovídajícím balení včetně dopravy, složení, prvotního zprovoznění, nastavení a 
instruktáže pro kompletní obsluhu v místě používání. Dodavatel je povinen po dobu trvání 
Rámcové smlouvy dodávat stejné typy kávovarů v souladu s jeho nabídkou. 

2. Jednotlivé smlouvy na dílčí plnění budou uzavírány prostřednictvím e-tržiště postupem podle této 
Rámcové smlouvy v režimu daném nastavením systému e-trž i ště. 

3. Objednatel bude prostřednictvím e-t ržiště objednávat dílčí plnění, tj . jednotlivou dodávku kávovarů 
formou objednávky, jež je návrhem na uzavřen í kupní smlouvy. Objednávka bude obsahovat 
zejména: 

předmět koupě , tj. dodávku kávovarů I. nebo II. kategorie včetně prvotního zprovoznění, 

nastavení a instruktáže pro kompletní obsluhu v místě používání podle Parametrů 

(tecllnické specifikace), uvedené v příloze Č. 2 této Rámcové smlouvy, 
jednotkové ceny za vybrané položky, uvedené v příloze Č. 1 této Rámcové smlouvy, 

• měrné jednotky vybraných položek, uvedené v příloze Č. 1 této Rámcové smlouvy, 
• místo dodání kávovarů. 

4. Předpokládané množství kávovarů uvedené v příloze Č. 1 je nezávazné a pouze o rientační pro 
úče ly definování modelu dodávek ve výběrovém řízení. Skutečnost může být oproti předpokladu 
odlišná. 

5. Dodavatel je povinen objednávku, jež je návrhem na uzavření smlouvy, písemně potvrdit 
a nejpozději do tř í pracovních dní prostředn ictvím e-tržiště doručit objednateli. Dodavatel 
objednávku potvrdí zaručeným elektronickým podpisem. Za sp lnění písemného potvrzení 
objednávky se považuje i její vlastnoruční podepsání oprávněnou osobou dodavatele; v tomto 
případě však musí být vlastnoručně podepsaná objednávka naskenována a prostřednictvím e
trž i ště doručena objednateli ve stanovené lhůtě . Písemným potvrzením objednávky dodavatelem 
je uzavřena kupní smlouva. 

6. Objednatel řádnou dodávku kávovarů převezme a zaplatí za ně kupní cenu podle kupní smlouvy. 

7. Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu koupě převzetím kávovarů a podepsáním 
dodacího listu příslušnou kontaktní osobou objednatele uvedenou v článku III. odst. 3 této 
Rámcové smlouvy. 

8. Na objednatele přechází nebezpečí škody na předmětu koupě převzetím kávovarů a podepsáním 
dodacího listu příslušnou kontaktní osobou objednatele uvedenou v článku III. odst. 3 této 
Rámcové smlouvy. 
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9. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel není povinen objednat ani jednu dodávku kávovarů. 

10. Dodavatel v souladu s § 1765 odsl. 2 občanského zákoníku na sebe bere nebezpečí změny 
okolností. 

III. 
Dodací lh ůta, místo a podmínky dodání 

1. Dodavatel bude dodávat dílč í plnění , tj . konkrétní dodávky kávovarů v dodací l h ůtě 15 dní od 
uzavření smlouvy do příslušného místa dodání podle odstavce 3 tohoto článku . 

2. Dodavatel oznám í přís lušné kontaktní osobě objednatele uvedené v odstavci 3 tohoto článku e
mailem nebo telefonicky nejméně 2 pracovní dny předem předpokládané datum a čas dodání 
kávovaru. Příslušná kontaktní osoba objednatele uvedená v odstavci 3 tohoto článku potvrdí 
termín písemně e-mailem na adresu kontaktní osoby dodavatele uvedenou v záhlaví této 
Rámcové smlouvy. 

3. Místem dodání kávovarů jsou sídlo objednatele a sídla územních odborů objednatele na níže 
uvedených adresách: 

Lokalita Ad resa Kontaktní osoba 

Jankovcova 1518/2, 17004 Praha 7, 
Hana Čermáková, 

Praha budova TOKOVO tel. 233045251,724343232 
hana.cermakova @nku.cz 

Brno 
Kotlářská 931 /53, 602 00 Brno Martina Kolářová, 

tel. 233045811 , 724062551 
martina.kolarova@nku.cz 

Dr. Stejskala 111/6, 370 01 Ceské Drahom íra Nováčková , 

České Budějovice Budějovice tel. 233045721,725313241 
drahomira.novackova @nku.cz 

Habrmanova 19/1, 500 02 Hradec Králové 
Marcela Skřiván ková , 

Hradec Králové tel. 233045751, 724001273 
marcela.skrivankova @nku.cz 

Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava 
Alena Kalášková, 

Jihlava tel. 233045781 ,724073747 
alena.kalaskova @nku.cz 

1. máje 97/25, 460 07 Liberec 
Valerie Junová, 

Liberec tel. 233045651,724061374 
valerie .iunova @nku.cz 

Na Šibeníku 1179/5, 779 00 Olomouc 
Eva Koubková, 

Olomouc tel. 233045861 
eva.koubkova @nku.cz 

Čs. legií 1719/5, 702 00 Ostrava 
Marcela Kropáčková, 

Ostrava tel. 233045841, 724087242 
marcela.krooacova @nku.cz 

Martinská 141 /2, 301 00 Plzeň 
Milena Benediktová, 

P lzeň tel. 233045691 
milena.benediktova @nku.cz 

Mírové náměstí 3129/36, 400 01 Ustí nad Marcela Jeníkovská, 
Ústí nad Labem Labem tel. 233045661 

marcela.jenikovská@ nku.cz 
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4. Dodávku kávovarů dle kupní smlouvy vždy převezme příslušná kontaktní osoba objednatele 
uvedená v odstavci 3 tohoto článku podpisem dodacího listu. 

IV. 
Kupní cena a platební podmínky 

1. Cena za celkové pl nění na zák ladě této Rámcové smlouvy je stanovena celkovým finančním 
limitem 500000 bez DPH. 

2. Stanovený celkový f inanční limit nesmí být v žádném případě přečerpán. Pokud dojde 
ke skončení této Rámcové smlouvy uplynutím doby určité stanovené na 36 měsíců od podpisu 
této Rámcové smlouvy oběma smluvními stranami a zároveň tohoto dne nedojde k dosažení 
stanoveného ce lkového finančního limitu 500 000 Kč bez DPH, zůstává tento limit nedočerpán. 

3. Dodavatel je povinen dodávat stejné typy kávovarů po celou dobu trvání Rámcové smlouvy, tj . po 
dobu 36 měs íců od podpisu této Rámcové smlouvy oběma smluvními stranami. 

4. Jednotkové ceny za položky spolu s měrnými jednotkami jsou uvedeny v příloze Č. 1 "Tabu lka 
nabídková cena". Jednotkové ceny uvedené v této příloze jsou cenami nejvýše přípustnými, které 
zahrnují veškeré náklady související s dodávkami kávovarů. 

5. Prvotní zprovozněn í, nastavení, instruktáž pro kompletní obsluhu a doprava kávovarů je součástí 

kupní ceny. 

6. Kupní cenu za dodávku kávovarů objednatel uhradí na zák ladě faktur vystavených dodavatelem. 
Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené právními předpisy a 
dále číslo této Rámcové smlouvy (číslo smlouvy objednatele vyznačené v jejím záhlaví). Přílohou 
faktury musí být dodací list potvrzený příslušnou kontaktní osobou objednatele uvedenou v článku 
II I. odst. 3 této Rámcové smlouvy. 

7. V případě, že faktura nebude obsahovat uvedené náležitosti nebo bude-Ii obsahovat nesprávné 
údaje, nebo nebude-Ii k faktuře doložena požadovaná příloha , je objednatel oprávněn fakturu 
vrátit se zdůvodněním dodavateli k doplnění či novému vystavení. V takovém případě lhůta 
splatnosti v celé sjednané délce začne plynout až dnem doručen í faktury obsahující všechny 
správné údaje a náležitosti podle této Rámcové smlouvy objednateli. 

8. Splatnost faktur je stanovena na 15 kalendářních dní od dne doruče ní faktury objednateli. Dnem 
úhrady se rozumí den, kterým je fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch 
účtu dodavatete uvedeného na faktuře. V případě obdržení faktury po 20. 12. kalendářního roku 
se splatnost prodlužuje na 60 dnů. 

9. Objednatel neposkytuje zálohy. 

10. Změna jednotkových cen uvedených v příloze Č. 1 "Tabulka nabídková cena" je možná pouze na 
základě změny právních předpisů, a to při změnách daňových sazeb (DPH). 

11. Zvýšení jednotkových cen za podmínky stanovené v tomto článku vyžaduje formu dodatku této 
Rámcové smlouvy. 
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V. 
Sankce 

1. Pro případ prodlení s dodávkou kávova rů v dodací lhůtě smluvní strany sjednávají slevu 0,5 % 
z kupní ceny této dodávky kávovarů bez DPH za každý i započatý den prod lení. 

2. V případě prodlení s úhradou peněži téh o závazku jsou smluvní strany oprávněny požadovat úrok 
z prodlení ve výš i stanovené nařízením vlády Č. 351/2013 Sb. 

3. V případě prodlení s odstraněním vad v záruční době bude objednatel uplatňovat smluvní pokutu 
ve výši 100 Kč za každou reklamovanou vadu, s jejímž odstraněním je dodavatel v prodlení, a za 
každý i započatý den prodlení s odstraněním této vady. 

VI. 
Záruka za jakost 

4. Dodavatel poskytuje na kávovary záruku za jakost po dobu záruční doby 24 měsíců od 
usku tečnění konkrétní dodávky. Záruční doba počíná běžet ode dne podpisu dodacího listu 
p řís lu šnou kontaktn í osobou objednatele uvedenou v článku III. odst. 3 této Rámcové smlouvy. 

5. Kávovary mají vady, jestliže nebyly dodány v souladu s touto Rámcovou smlouvou nebo konkrétní 
kupní smlouvou, zejména pokud nebyly dodány ve sjednaném sortim entu a množství, pokud 
nesplňují požadované technické parametry podle př íl ohy Č. 2 "Parametry (technická specifikace)". 

6. Dodavatel za ručuje objednateli , že kávovary dodané v souladu s touto Rámcovou smlouvou 
budou: 

a. nové a nepoužité, 
b. plně funkční, 

c. bez materiálových, výrobních, vzh ledových a jiných vad, 
d. použitelné v České republice; v této souvislosti dodavatel zaručuje objednateli , že 

kávovary získaly veškerá nezbytná osvědčení pro užití zboží v České republice , pokud je 
takové osvědčení dle právního řád u České republ iky vyžadováno, 

e. splňovat veškeré nároky a požadavky českého právního řádu, zejména zákona o 
odpadech a zákona o obalech. 

7. Objednatel je v záruční době povinen bez zbytečného odkladu po zjištěn í vady oznámit vady 
dodavateli CAFFE IDEA s. r. o. , servis@caffeidea.cz, p. Čermák . 

8. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Objednatel má při 
uplatnění vady právo u rčit , který ze zákonných nároků z vad zboží uplatn í. Odstraněním vady se 
rozumí uvedení kávovarů do funkčního stavu. 

9. Dodavatel garantuje zahájení odstraňování záruční vady kávovarů do 2 pracovních dní od 
nahlášení vady objednatelem a její odstraněn í do 10 pracovních dní od nahlášení vady, pokud 
nebude dohodnuto jinak. 

10. Zá ručn í vady budou odstraňovány bezp latně. 

11 . Neuvede- Ii dodavatel kávovary do funkčního stavu v této l hůtě , je objednatel oprávněn odstoupit 
od Rámcové smlouvy. 
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12. Nebyla-Ii do okamžiku uplatnění reklamace uhrazena celá kupní cena podle konkrétní kupní 
smlouvy, objednatel není v prodlení s úhradou kupní ceny až do vyřešení reklamace. 

VII. 
Trvání Rámcové smlouvy 

Tato Rámcová smlouva se uzavírá na dobu urči tou 36 měsíců od podpisu této Rámcové smlouvy 
oběma smluvními stranami, nebo do dosažení celkového f inančn ího limitu stanoveného v článku 

IV. této Rámcové smlouvy podle toho, jaká skutečnos t nastane dříve. 

VIII. 
Zrušení Rámcové smlouvy 

1. Po dobu účinnost i této Rámcové smlouvy lze Rámcovou smlouvu zrušit pouze písemnou dohodou 
smluvních stran nebo odstoupením od Rámcové smlouvy. 

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od Rámcové smlouvy v těchto případech: 

• Objednatel je oprávněn odstoupit od Rámcové smlouvy v případě podstatného porušení 
povinnosti ze strany dodavatele, kterým je prodlení dodavatele s termínem dodání kávova rů 

překračující 14 dní. 

• Dodavatel je oprávněn odstoupit od Rámcové smlouvy v případě podstatného porušení 
povinnosti ze strany objednatele, kterým je prodlen í objednatele s úhradou kupní ceny za 
dodávku zboží překračující 14 dní po marném uplynuti dodatečné lhůty k nápravě poskytnuté 
objednateli dodavatelem v písemné upomínce (urgenci) doručené objednateli. 

3. Odstoupením od Rámcové smlouvy smlouva zaniká dnem doručení písemného projevu vů le 

odstoupit od Rámcové smlouvy druhé smluvní straně. 

4. Odstoupením od Rámcové smlouvy nejsou nijak dotčena práva smluvních stran na splatné 
peněžité nároky. 

IX. 
Právní režim a řešení sporů 

1. Tato Rámcová smlouva se říd í českými obecn ě závaznými právními předpisy , zejména 
občanským zákon íkem. 

2. Veškeré spory budou smluvní strany řeš it především společným jednáním ve snaze dosáhnout 
dohody smírnou cestou. 

3. Nebude-Ii smírného řešení dosaženo, bude spor řešen soudně. 

4. Smluvní strany se shodly, že m ístně přís lušným soudem v prvním stupni je soud v Praze. 
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x. 
Závěrečná ustanovení 

1. Dodavatel prohlašuje. že výslovně souhlasí se zveřejněním této Rámcové smlouvy a veškerých 
potvrzených objednávek. na internetových stránkách objednatele a na e-tržišti . 

2. Smluvní strany se budou vzájemně a neprodleně informovat o změně údajů týkajících se jejich 
identifikace (včetně změny adres pracovišt' objednatele. kontaktních osob na těchto pracovištích a 
jejich telefonních čísel). Tyto změny nevyžadují formu dodatku této Rámcové smlouvy. 

3. Tato Rámcová smlouva může být měněna pouze formou písemných vzestupnou číselnou řadou 

číslovaných dodatků této Rámcové sm louvy podepsaných oběma smluvními stranami. s výjimkou 
případů výslovně uvedených v této Rámcové smlouvě. 

4. Tato Rámcová smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. z nichž dva obdrží objednatel 
a jeden dodavatel. 

5. Tato Rámcová smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

Přílohy: 

Příloha Č . 1 .. Tabulka nabídková cena" 

Příloha Č. 2 .. Parametry (technická specifikace)" 

V Praze ~ 

objednatel 

Ing. Vladimír Sloup 
ředitel odboru hospodářské správy 

eská republika - Nejvyšší kontroln í úřad 

V Brně dne 

7 

Pavel Blažek 
jednatel 

CAFFE IDEA s.r.O. 
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Příloha Č, 1 "Tabulka nabídková cena" 

TAB ULKA NABíDKOVÁ CENA 

Před pok lád a né 

množství 

kávova rů k 

dodání vč, 

prvotního 
Jednotková Jednotková 

SPECIFIKACE Měrná jednot ka (MJ) cena za MJ DPH 21 % cena za MJ 
zprovoznění, 

Kč bez DPH Kč včetně DPH 
nastavení, 

instruktáže a 

dopravy (počet 

MJ) 

Položky 

Kávova r I. kategorie KUS 3 18173,55 Kč 
Kávovar II, kategorie KUS 30 11 561,98 Kč 

29735,53 Kč 

U PO Z OR N Ě N f 
Uchazeč nesmí v tabulce nic měnit (rozšiřovat č i redukovat buňky, sloupce nebo řádky, coko li mazat, přep isovat, dop l ňovat ), 

Uchazeč pouze doplní své nabídkové ceny do příslušných buněk, 

3816,45 Kč 
2428,02 Kč 

6244,46 Kč 

Nabídkovou cenu ze zažluceného políčka I 8 uchazeč dopln í do elektronického nabídkového fo rmu láře do po l íčka "nabídková cena s DPH" 

V Brně dne 25, 11,2OU>---, " • 

21990,00 Kč 
13 990,00 Kč 

35979,99 Kč 

CD -----J-4' ' . ,: ~~~ S.r.D. 
Povel Blažek - jedna ,_, '.,o~ 4(9

22
° Bmo 

, ': .. , . " , -, . 5586211 
..................................................................................................................................... " .......... " .... "." ....... ... ".". :.:=;.·;· :;·: .. • .. :;·.: .. ~2.,.0304 

Podpis a jméno osoby/osob oprávněnéfých jednat jménem či za uchazeče 

Nabídková cena za 

předpokládané 

množství kávovarů 
vč, prvotního 

z provoznění, 

nastavení, 

instruktáže a 

dopravy 

Kč včetně DPH 

65970,00 Kč 
419699,87 Kč , 

485669,87 Kč 



P říloha Č. 2 " Parametry (technická specifikace)" 

SIEMENS T E50 1505DE 

• plnoa utomat na kávu 
• EQ.5 macchiato Espresso I plnoautomat na kávu 
• Model TE 501505/1 DE 
• Výrobce: SIEMENS 
• přikon : max. 1600 W 
• barva: čel11Ý lesk 
• rozměry (VxŠxH): 47 ,9 x 28,0 x 38,5 cm 
• plně automatická připrava kávy a espressa sti skem tl ačitka 

• in ovati vní topný systém senso f10w 
• inovati vní technologie spařován í ))aroma presslIre system" 
• kva litní a tichý ke ramický mlýnek "s il em ceram drive" 
• Double Shot - extra s ilná káva při zachování správného aroma 
• Iychl ý čas nahřátí : první šá lek do 40 sec. 
• tlak čerpad l a: 15 barll 
• dva procesy mleti a spařen í 

• funkce přednapařen í 

• speciá lní tryska na mléko 
• separátní výpust' pro pi'ípravu mléčné pěny, horkého mléka a horké vody 
• komfortní a rychl é č i štění mléčného systému Cream Cleaner 
• tryska na mléko vyjímatelná a oddělite lná pro jednoduché č i š tění pod tekoucí vodou 

nebo v myčce 

• automatický č i s tí cí a odvápň ovací systém souhl11ně volitelné v programu Ca lc n clean 
• automati cký proplach při zapnutí a vypnutí kávovaru 
• vyjímate lná spařovací jednotka 
• "Sing l port ion c1eaning" pro dobrou chuť a hygienu 
• 5 nastavite ln)'c11 veli kosti šá l ků na espresso (2 ve li kosti) a Caft' Crema (3 ve likosti) 
• indi viduá ln ě nastavite lné síly ká vy: 3 stupně 
• nastav itelný stupe!'í mleti (vícestupňové ) 

• v)'škově nastavitelná V)'pusť kávy 
• hlášení při prázdném zásobníku vody a zrnkové kávy 
• vyjímate lný zásobník na vodu ( 1.7 I) 
• zásobník na kávová zllla s víkem. kler)' udržuje aroma kavy (300g) 
• odnímatelná odkapová mi;ížka s kOlll ejner~m na spařeno u kávu 
• separátn í zásobník na mletou kávu 
• Auto-o lT: automati cké vypnutí do režimu Standby dle nasta ve ného času ~ __ _ 
• osvčtlenÍ t l ač ítek 
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barva: šedá 
rozměry (VxŠxH): 47 ,9 x 28,0 x 38,5 cm 

LCD display 

Inovativní topný systém senso now systém 

přípra va napoju na Jeden dotek:espresso,café crema,capPucclnO,la tte macchiato 

inovatl vnl technologie spařování " aroma pressure system" 

kva litní a tichý keramický mlýnek " silent ceram drive" 

aroma Double Shot - ex tra silná káva př i zachování spravného aroma 

rych lý čas nah řáti: první šálek do 40 sec. 

tlak čerpad la: 19 baru 

příprava dvou šálku najednou - dva procesy mletí Cl spařeni 

funkce přednapařeni 

komfortní a rychlé čištěni mléčného systému creamCleaner 

tryska na mléko vyjimatelna a odděl i telná pro jednoduché Čištění pod tekoucí vodou nebo v myčce 

automatický čisticí a odvapňovací systém souhrnně volitelné v programu Calc n elean 

automatický čist ící program přI zapnutí, a vypnu tí 

vyj ímatelna spařovací Jednotka 

" Singl port ion cleani ng" pro dobrou chuť a hygienu 

nastavitelné velikosti šá lku na espresso a Café Crema 

i ndividuá lně nastavitelné síly kávy: 3 stupně 

nastavi telný stupeň mle tí (vícestupnové) 

výškově nasta v ite lná výpusť kávy 

jazyk displeje programova telný 

hlášení př i prázdném zásobníku na vodu Č l kávová zrna 

upozornění na nutnost výměny vodniho filtru 

vYjíma teln ý zásobn ik na vodu ( 1.7 I) 

zásobník na kávová zrna S víkem, který udržuje aroma kavy (300g ) 

odnimatelná odkap. mřížka s kontEjnerem na spařenou kávu 

separátní zásobnik na mletou ka vu 

Auto-off: automatické vypnu tí do režimu Standby po nastaveném čase 

přtpojova ci kabel: 1m 


