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0 o projektu

Od úplného počátku návrhu projekt vstřebává půvab malebné vesnické architektury, kterou

transformuje do současné moderní formy s promyšlenými prvky a detaily.

V domu u ulice, odkazujícím se stylem na historická statkářská stavení, jsou v přízemí navrženy

prostory pro malé obchody a služby. Ty navazují na nové řešení ulice, která je, co by veřejný prostor,

komfortnější a je zde nově realizováno plnohodnotné stromořadí.

Podélný pozemek nám umožnil umístit, vedle zmiňovaného domu u ulice, ještě jeden dům. Dům

v zahradě. Tváří se jako tradiční dřevěné stodoly, ale vnitřní dispozice, se dvanácti většími byty, jsou

navrženy ideálně pro klidné rodinné bydlení.

Domy a zahrady spojuje kamenná stezka. Line se od vchodu v domě u ulice, přes nádvoří se stromy a

rozkvetlou zelení, jež je srdcem „nového statku“, je součástí domu v zahradě, a ústí do zadní zahrady

se záhony a komunitními prostory. Zeleň a zahrady jsou důležitou součástí našeho návrhu. Poskytují

kvalitní zázemí pro trávení času venku, v blízkosti Vašich domů.

Projekt je ideálním skloubením klidného bydlení v menším městě u řeky Berounky, skvělé vybavenosti

ambiciózně se rozvíjejícího městského sídla – Dobřichovic, a výborné dostupnosti z Prahy. Vše, co

uvádíme je předpokladem, že bydlení zde, bude jednou z velkých radostí residentů, v jejich

každodenním životě.

Ing. arch. Jan Holna a Ing. arch. Petra Tretiníková



1 základní informace

jak postupovat

kontakty

Vážení klienti projektu Statek Dobřichovice,

na těchto stránkách naleznete veškeré informace týkající se procesu řešení klientských změn v

developerském projektu Statek Dobřichovice.

V případě, že nemáte zájem provádět ve Vašem budoucím bytu jakékoli změny, bude Váš byt postaven

ve standardním provedení a vybavení dle platné projektové dokumentace a standardů uvedených dále

v tomto dokumentu.

V případě zájmu o individuální řešení interiéru Vašeho budoucího bytu, pro Vás rádi připravíme a

zpracujeme klientské změny. Tyto změny můžete požadovat již od úrovně změn barevnosti či typů

finálních povrchů a veškerého vybavení, přes změny rozvodů, až po změny dispozic.

Celým procesem klientských změn Vás provede Leoš Rotter ze společnosti AVERS spol. s r. o., která je

generálním dodavatelem celého projektu, společně s našimi partnery a generálním projektantem

společností DAM architekti s.r.o.



2 proces klientských změn

JAK POSTUPOVAT

Jsem spokojený se 
standardním vybavením a 

dispozicí bytu

Standardní vybavení nebo 
dispozice bytu nevyhovují, 

chci něco změnit

Není potřeba nic dělat, byt Vám bude 
dodán ve standardním provedení Viz. 

oddíl standardy

Schůzka s manažerem 
klientských změn

Chci změnit pouze vybavení
Chci změnit kromě 

vybavení také dispozici a 
rozvody instalací

Sepsání Smlouvy o dílo na klientskou 
změnu a Protokolu změn

Sepsání Smlouvy o dílo na klientskou 
změnu a Protokolu změn

Úhrada administrativního poplatku za 
zpracování změny typu KZ1 ve výši 

10.000,-Kč bez DPH

Úhrada administrativního poplatku za 
zpracování změny typu KZ2 a KZ3 ve výši 

20.000,-Kč resp. 30.000,-Kč bez DPH

Provedení výběru ve vzorkovnách 
nominovaných dodavatelů vybavení, 

závazné potvrzení výběru a odsouhlasení 
jednotlivých dílčích ocenění 

požadovaných změn ve vzorkovnách

Objednávka architektonické studie a její 
vypracování

Mám svého architekta, který 
mi vypracoval architektonickou 

studii bytu nebo provedu 
zadání změn sám

Nemám svého architekta, 
chci objednat 

architektonickou studii 
bytu

Provedení výběru ve vzorkovnách nominovaných 
dodavatelů vybavení, závazné potvrzení výběru a 

odsouhlasení jednotlivých dílčích ocenění 
požadovaných změn ve vzorkovnách

Odsouhlasení celkového ocenění všech 
požadovaných změn, podpis závazné 

Objednávky klientských změn a úhrada 
celkového ocenění změn

Byt je realizován
dle požadavků klienta

Manažer klientských změn zajistí vypracování 
změnové prováděcí dokumentace na základě 

předložené architektonické studie/zadání klienta 
a dále ocenění veškerých stavebních nákladů 

spojených s realizací éto změny

Odsouhlasení změnové projektové dokumentace, 
celkového ocenění všech požadovaných změn, 
podpis závazné Objednávky klientských změn a 

úhrada celkového ocenění změn.

Byt je realizován
dle požadavků klienta



3a pravidla klientských změn

Klient může požádat o klientskou změnu poté, co uzavřel Rezervační smlouvu nebo Smlouvu o

smlouvě budoucí kupní, jejímž předmětem je budoucí převod vlastnictví bytové jednotky v rámci

projektu Statek Dobřichovice (dále jen „Projekt“).

Klient je oprávněn požadovat změny pouze v bytové jednotce a případně pozemku souvisejícího s

bytovou jednotkou, na kterou uzavřel Rezervační smlouvu nebo Smlouvu o smlouvě budoucí kupní.

Klientská změna je jakákoliv změna provedení bytové jednotky, která nepatří do standardního

provedení a je definována následujícím možným rozsahem:

▪ změna typu materiálového vybavení bytové jednotky:

obkladů a dlažeb

podlahových krytin

koncových sanitárních zařizovacích předmětů

vnitřních dveří a kování

výmalby atd.

▪ změna pozic instalačních rozvodů

rozvodů elektroinstalace a slaboproudých instalací

pozic vývodů pro osvětlení

rozvodů vodoinstalace a kanalizace

▪ změna vnitřní dispozice bytové jednotky:

změna příček

dispoziční úpravy ve vnitřních prostorách bytové jednotky

Klient v případě zájmu o zpracování klientské změny uzavře Smlouvu o dílo se Zpracovatelem.

Změny vyžadující zpracování změnové projektové dokumentace nebo změnu stavebního povolení lze

provádět pouze po odsouhlasení Hlavního projektanta a Developera Projektu.

Výběr nadstandardních materiálů a výbavy je možný provádět pouze u stanovených společností, které

jsou určeny dohodou mezi Developerem Projektu, Generálním dodavatelem a Zpracovatelem. Seznam

těchto společností (Partnerů pro klientské změny) je uveden dále v tomto dokumentu.

Klientské změny budou vybírány, projednávány a realizovány výhradně prostřednictvím Zpracovatele, a

to buď na adrese jeho sídla, ve vzorkovnách partnerů pro klientské změny, případně na místě Projektu.

Klientské změny musí být z důvodu záruk zhotoveny pouze Generálním dodavatelem Projektu

Standard bytové jednotky nelze snižovat resp. klientskou změnou nelze dosáhnout jakékoliv vratky

finančních prostředků.

Bytová jednotka musí být kompletně stavebně dokončena. Bytovou jednotku nelze nechat ve stavu

hrubé stavby či kolaudačního minima. Kompletním dokončením se rozumí dodávka a montáž všech

podlahových ploch, keramického obkladu stěn, vnitřních interiérových dveří, sanitárních zařizovacích

předmětů a koncových instalačních rozvodů elektro, slaboproudu, vody, kanalizace a topení.

Klient se zavazuje uhradit Zpracovateli za zpracování klientské změny poplatky dle ceníku uvedeném v

tomto dokumentu.

Zpracovatel seznámí Klienta s cenami odpočtů standardních materiálů v den podpisu Smlouvy o

klientských změnách se Zpracovatelem.



3b pravidla klientských změn
Náklady spojené se stavebním provedením klientské změny budou Zpracovatelem přesně oceněny a

to na základě připočtení vybraného nadstandardního provedení a dalších nákladů souvisejících s

provedením zvoleným klientem a odečtení standardního provedení, které by platilo bez klientské

změny. Náklady na stavební provedení klientské změny uhradí klient na základě Objednávky klientské

změny Generálnímu dodavateli projektu. Zpracovatel je prostředníkem pro Objednávku klientské

změny mezi Klientem a Generálním dodavatelem Projektu.

Veškeré ceny jsou splatné na základě daňového dokladu – faktury do 10 pracovních dnů

bezhotovostním převodem na účet Zpracovatele resp. Generálního dodavatele. Zaplacením se rozumí

připsání celé částky na bankovní účet. Všechny ceny uvedené v tomto dokumentu jsou uvedeny bez

DPH. K uvedeným cenám bude navíc přičteno DPH ve výši stanovené příslušným právním předpisem

ke dni fakturace.

V případě, že Klient neuhradí poplatek za zpracování klientské změny ve lhůtě splatnosti, má se za to,

že od svého požadavku odstoupil.

V případě odstoupení od uzavření klientské změny tzn. odmítnutím podpisu Protokolu změn či

Objednávky klientské změny je Klient povinen ve lhůtě 5 dnů od odmítnutí podpisu uhradit veškeré již

vynaložené náklady (např. činnost architekta, projekční činnost, přípravné práce apod.).

Zpracovatel si vyhrazuje právo odmítnout takové požadavky Klienta na provedení klientské změny

jejichž realizace:

▪ je technicky neproveditelná, resp. je proveditelná jen s vynaložením nepřiměřeně vysokých

nákladů;

▪ ohrozila by, resp. by mohla ohrozit, dodržení termínu výstavby bytu, resp. termíny realizace

Projektu;

▪ je neuskutečnitelná z důvodu již provedených stavebních či jiných prací na realizaci Projektu;

▪ vyžaduje změnu stavby před dokončením nebo změnu podmínek stavebního povolení.

Takovou skutečnost je povinen Zpracovatel sdělit Klientovi bezodkladně poté, co ji zjistí.

Klient bere na vědomí, že klientské změny budou provedeny v kvalitě odpovídající právním předpisům

a technickým normám, u kterých právní předpisy stanoví jejich všeobecnou závaznost. Případné

kvalitativní požadavky jdoucí nad tento rámec zejména ve vztahu k vizuálním úpravám povrchů jsou

možné jen na základě zvláštní dohody mezi Zpracovatelem a Klientem učiněné formou dodatku ke

Smlouvě o klientských změnách.

Vlastnické právo přechází na Klienta v okamžiku plného zaplacení ceny klientské změny.



4 kategorie klientských změn Klientské změny jsou rozděleny podle charakteru a složitosti do tří kategorií označených KZ1, KZ2 a 

KZ3. Zpracovatel s Klientem projedná jeho požadavky, vytvoří Protokol změn a současně určí zařazení 

celé klientské změny do jedné kategorie, která je pro daný souhrn změn odpovídající, a to podle níže 

uvedené rámcové charakteristiky jednotlivých kategorií.

Pro jednotlivé kategorie je stanovená výše poplatku za zpracování, který zahrnuje klientský servis 

Zpracovatele v rámci celého procesu klientské změny, sestávajícího zejména z přípravy Protokolu 

změn, vypracování všech požadovaných podkladů pro provedení kalkulace a Ocenění klientské změny, 

a dále vytvoření a kompletace podkladů pro realizaci klientské změny.

V případě, že bude povaha změn vyžadovat projekční práce a/nebo projektové zpracování změn 

specializovaným projektantem dotčené profesní části stavby bytu (např. individuální změny 

silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací, vody, kanalizace, topení apod.) a/nebo statické či jiné 

odborné posudky či úkony, dohodne před podpisem Protokolu změn Zpracovatel s Klientem konkrétní 

cenové podmínky a termíny, za jakých potřebné projekční podklady Zpracovatel zajistí.

KZ1 - výběr z variant nadstandardního provedení bytu bez změny dispozic tj pouze finální prvky

V rámci materiálového provedení standardního vybavení bytu koncovými interiérovými prvky určenými 

Developerem lze provést záměnu definovaného standardu provedení. Výběr z možností výběru 

materiálů je umožněn v rámci provedení obkladů, dlažeb, zařizovacích předmětů, interiérových dveří a 

kování, finálních nášlapných vrstev (podlah), za Klientem preferovaný výrobek, který je sortimentem na 

trhu běžně dostupným u smluvních partnerů (podlahy, dveře, sanita, kuchyně) a je architektonicky 

slučitelný s projektem. Částku za zvýšení standardu vycházející z komplexního Ocenění klientské změny 

uhradí Klient Generálnímu zhotoviteli stavby na základě příslušné Objednávky klientské změny, jak je

popsáno níže v těchto pravidlech.

KZ2 - klientská změna finálních prvků a instalačních rozvodů bez změny dispozic 

V rámci této kategorie patří individuální řešení finálních prvků dle KZ1 a dále lze mj. realizovat 

jednoznačně definovatelnou změnu instalačních rozvodů, jako je například individuální provedení 

přípravy rozvodů pro instalaci kuchyňské linky či jiných posunů vývodů. Částku za zvýšení standardu a 

za změnu instalačních vývodů vycházející z komplexního Ocenění klientské změny uhradí Klient 

Generálnímu zhotoviteli stavby na základě Objednávky klientské změny, jak je popsáno níže v těchto 

pravidlech.

KZ3 - klientská změna finálních prvků, instalačních rozvodů a dispozic

Do této kategorie patří změny, které vyžadují individuální a komplexní přístup k jejich řešení a 

zpracování. Do této kategorie jsou zahrnuty veškeré individuální změny standardního vybavení za 

výrobky preferované klientem, provádění změn veškerých rozvodů instalací a změn vnitřní dispozice 

bytu. V případě, že změny dispozice mají vliv do svislých i vodorovných nosných konstrukcí či statiky 

bytu, je nutné posouzení autorizovaným statikem a schválení Generálním dodavatelem stavby. Částku 

za zvýšení standardu vycházející z komplexního Ocenění klientské změny uhradí Klient Generálnímu 

dodavateli na základě Objednávky klientské změny, jak je popsáno níže v těchto pravidlech.



5 ceník za zpracování

klientských změn

typ klientské změny KZ1            KZ2 KZ3

úvodní konzultace, seznámení s procesem řešení změn, předání

základní dokumentace

sepsání zadávacího Protokolu změn příslušného zvoleného typu

klientské změny

vypracování celkového Ocenění požadovaných změn

vypracování Objednávky Klientské změny pro Generálního

Dodavatele, stavební dozor pro příslušný typ klientské změny

výběr jiného typu vnitřních dveří a kování bez možnosti změny

směru otevírání, záměny otevíraných dveří za posuvné a/nebo

změny rozměrů dveřních otvorů ve vzorkovně nominovaného

dodavatele

výběr jiného typu obkladů, dlažeb a předmětů ve vzorkovně.

Vše bez dopadu do změn stávajících instalací a/nebo dispozice

koupelen

výběr vnitřních podlah ze sortimentu nominovaného dodavatele

výběr jiného typu obkladů, dlažeb a zařizovacích předmětů ve

vzorkovně s dopadem do změn instalací či spárořezu

změna rozvodu elektřiny, vody, kanalizace, topení, chlazení,

vzduchotechniky

výběr jakéhokoliv jiného typu vnitřních dveří a kování ve

vzorkovně nominovaného dodavatele včetně možnosti změny

směru otevírání, záměny otevíravých za posuvné a/nebo změny

rozměrů dveřních otvorů

změna dispozice bez dopadu do statiky

výběr na míru řešených interiérů koupelen z celé šíře sortimentu

nominovaného dodavatele

změny dispozice s dopadem do statiky objektu, slučování nebo

dělení místností

výběr jakéhokoliv typu vstupních dveří indivituální dodávka

poplatek bez DPH 10.000 Kč 20.000 Kč      30.000 Kč

(s DPH) (12.100 Kč)        (24.200 Kč)         (36.300 Kč)

mimořádná Klientská změna bez DPH kpl 50.000 Kč 

Základní ceník administrativních poplatků za zpracování klientských změn. Poplatek

neobsahuje cenu za projekční práce a práce architekta. Veškeré níže uvedené ceny

služeb jsou uvedeny bez příslušné DPH.



6 termíny a stopstav

klientských změn

Termín pro uplatnění klientských změn včetně provedení výběrů v jednotlivých vzorkovnách (dveře,

obklady, dlažby, podlahy) je nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu Rezervační smlouvy nebo Smlouvy

o smlouvě budoucí kupní s Developerem Projektu. V případě, že Klient nedodrží tuto časovou lhůtu,

bytová jednotka bude dodána ve standardním provedení, které je uvedeno v tomto dokumentu. Pokud

Klient svůj požadavek na klientskou změnu neprojedná v termínu výše uvedeném či z hlediska postupu

realizace přijatelném a akceptovatelném a/nebo následně neuzavře Smlouvu o dílo se Zpracovatelem

klientské změny nebo objednávku s Generálním dodavatelem Projektu a/nebo neuhradí stanovené

platby ve stanovených termínech, bude byt realizován ve standardním provedení.

Klient je oprávněn uplatnit požadavky na dispoziční řešení či úpravy rozvodů pouze dle rozestavěnosti

Projektu a dle podmínek Generálního dodavatele.

Zpracovatel je oprávněn po konzultaci s Generálním dodavatelem Projektu stanovit možné individuální

termíny s podmínkou, že Klient odsouhlasí a uhradí i případné práce související s odstraněním již

provedených prací, nakoupených či objednaných výrobků a materiálů.

Uplatněním klientské změny se rozumí podpis Dohody o projednání klientských změn se

Zpracovatelem. Klient je povinen předložit Zpracovateli požadavky na klientské změny nejpozději do 7

dnů od podpisu Dohody o projednání klientských změn, kde o tomto bude sepsán Protokol klientské

změny.

Zpracovatel posoudí požadavky Klienta a vyjádří se k nim z hlediska jejich proveditelnosti a sestaví

Ocenění klientské změny (formou přípočtů a odpočtů);

Klient se vyjádří ke všem zaslaným materiálům týkajících se klientských změn do 7 dnů od obdržení od

zpracovatele.

Potvrzením klientské změny se rozumí Klientem podepsaný Protokol změn a Objednávka u

Generálního dodavatele Projektu.

Zpracovatel předá podepsaný Protokol změn a Objednávku do 7 dnů Generálnímu dodavateli a

Developerovi Projektu v elektronické i tištěné podobě.

V případě, že s Oceněním klientské změny nebude Klient souhlasit, příp. se ve sjednané lhůtě nevyjádří

(nejpozději do 7 dnů od předložení od Zpracovatele), má se za to, že od svého požadavku odstoupil.

V tomto případě Zpracovatel předá požadavek na pokračování v realizaci ve standardním provedení.

Bytová jednotka dle zvoleného provedení či v případě ponechání ve standardním provedení bude

Klientovi zhotovena v termínu dle Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, resp. do 90 dnů od jeho závazné

objednávky klientské změny u Generálního dodavatele Projektu nebo od informace, že Klient

ponechává byt ve standardním provedení.



7a standardní vybavení bytů 

objekt B
Již při prvním pohledu do koupelny upoutá obklad na stěnách a
dlažba z kvalitních velkoformátových obkladů v dekoru betonu o
rozměrech 60 x 60 cm. Dokonalý vzhled je umocněn kladením na
minimální spáru a použitím kvalitních nerezových ukončovacích lišt.

Koupelny
Obklady a dlažba

Bílošedá doporučují

Šedá Černá Světle béžová Tmavě béžová



Sanitární keramika od značky Villeroy & Boch zaujme moderním
geometrickým tvarováním s jednoduchými rovnými liniemi.
Vyznačuje se výjimečně hladkým povrchem a sněhově bílým
odstínem.

Koupelny
Sanitární keramika a vodovodní baterie

Pákové baterie Hansgrohe jsou díky ergonomickému tvaru páky
velmi snadno ovladatelné. Kvalitní keramické kartuše, umístněné
v těle baterií, zajišťují velmi přesný a jednolitý průtok vody. Součástí
baterií jsou i vysoce kvalitní filtry zachycující případné nečistoty
vody.

7b standardní vybavení bytů 

objekt B



Prostorný bezbariérový sprchový kout s odtokovým žlabem v
podlaze a boční stěnou z čirého bezpečnostního skla od firmy
Hüppe.

Komfortní sprchování zajistí termostatická vodovodní baterie
Hansgrohe se sprchovým kompletem s hlavovou sprchou.
(platí pro byty s dvěma koupelna)

Koupelny
Vana a sprchový kout7c standardní vybavení bytů 

objekt B

Hlavní koupelny v bytech mají kvalitní smaltované vany Kaldewei s
nadčasovým designem, které se hodí stejně ke koupání i ke
sprchování. Vyznačují se výjimečně hladkým povrchem a sněhově
bílým odstínem.



Prvky interiéru
Podlahy

V celém bytě, s výjimkou koupelen, toalet, úklidových a skladovacích
prostor, jsou navrženy dřevěné vícevrstvé podlahy v provedení dub
rustic s matným lakováním.

Dokonalý jednolitý vzhled, vysokou odolnost a vynikající zvukově-
izolační vlastnosti podlahy jsou dosaženy pokládkou s celoplošným
lepením.

7d standardní vybavení bytů 

objekt B



Prvky interiéru
Vnitřní dveře

Všechny interiérové dveře jsou navrženy s nadstandardní výškou
2200 mm. Bílá matná povrchová úprava dveří koresponduje
s obložkami provedenými ve stejném odstínu. Luxusní vzhled dveří
dotváří bezfalcové provedení se skrytými panty.

Kování pro interiérové i vstupní dveře bytu jsou navrženy v
jednotném designovém provedení. Designové kliky jsou namísto
běžného štítku opatřeny elegantními obdélníkovými rozetami. Dveře
na toalety a do koupelen mají navíc i rozetové zámky. Kování je
navrženo v provedení satinovaný nikl a doplněno magnetickými
zámky.

7e standardní vybavení bytů 

objekt B



Komfort
Vypínače a zásuvky

Oblíbená řada vypínačů a zásuvek ABB Future Linear je
charakteristická celoplošnými, jednoduše ovladatelnými hmatníky.
Díky bílému provedení se stanou nenápadným detailem vašeho
interiéru.

V každé místnosti je dostatek silnoproudých zásuvek a vypínačů pro
ovládání osvětlení.

7f standardní vybavení bytů 

objekt B



Komfort v koupelně zajistí společně s podlahovým vytápěním
otopný koupelnový žebřík v provedení chrom. Jeho jednoduché linie
z něj dělají zajímavý a užitečný doplněk. Nezbytným doplňkem je
také připojení na otopnou soustavu s termostatickou hlavicí také v
provedení chrom.

Těleso je možné doplnit elektrickým topným tělesem pro
kombinované vytápění v přechodném období.

Komfort

Vytápění7g standardní vybavení bytů 

objekt B
Podlaha celého bytu vyjma skladových místností je vytápěná.
Tepelnou pohodu dle Vašich představ zajistí centrální regulace i
ovládání každé místnosti zvlášť.



Bezpečnost

Vchodové dveře7h standardní vybavení bytů 

objekt B
Myslíme také na to, jak budou vypadatspolečné chodby. Proto jsou
vstupní dveře do bytů navrženy jednotně ve vysoké kvalitě a s
nejvyššími bezpečnostními nároky. Dveře bezpečnostní třídy 2 jsou
protipožární a protihlukové. Bezpečnost je zajištěna díky
vícebodovému zamykání a ocelovému rámu dveřního křídla.

U vstupních bytových dveří je kování v provedení broušený nerez.
Tato povrchová úprava nezanechává otisky a zachovává si tak pěkný
vzhled i při minimální údržbě.



Prvky exteriéru
Terasy, balkóny, předzahrádky

Již ve standardním provedení jsou pro venkovní povrchy teras a
balkonů navrženy podlahy z dřevěných prken s olejovou povrchovou
úpravou.

Předzahrádky se zahradní úpravou navazují na divokou zahradu
parteru a vytvářejí oázu klidu pro Váš odpočinek. Platí pro byty v
1.NP.

7i standardní vybavení bytů 

objekt B



8 partneři pro

klientské změny
obklady, dlažby, zařizovací předměty

vnitřní dveře a kování

podlahové krytiny

vypínače a zásuvky

Kuchyně, skříně, atypický a sedací nábytek

krby, krbová kamna

osvětlení

Veškeré uveřejněné skutečnosti mají pouze informační charakter a společnost AVERS si vyhrazuje právo

změny. Všechny použité vizualizace a obrazové či fotografické materiály mají ilustrativní charakter.

Naším partnerem pro Vaše klientské změny je New Living Center. Zde Vám zkušení profesionálové 

pomohou vytvořit bydlení Vašich snů.

ZMĚNY STANDARDNÍHO VYBAVENÍ

NADSTANDARDNÍ VYBAVENÍ


