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Číslo zmluvr SLAILS 2412019
Poskytovatel‘ („Poskytovatel~“) : Odheratel‘ (,‚Zákazník“):

LeySenis, sto. Fond ochrany ‘kladu‘

Zapísan~ ‚ Ohehodnoin registri Okresného súdu Nitra. Odd.: Zapisaný ‘ Obchodnom registri Okresného súdu
Sro. ‘ložka Č.: 21829/N Bratisla‘a. Odd.: PO. ‘ložka: 566 B
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1. Predmet zmluvy
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovat‘ Zákaznikovi služby ser‘ Isu a údržb‘ popisané v tejto zrnluve Po dobu tu stanovenú.
vzťahujúce Sa k zariadeniu. Zákazník Sa zaväzuje poskvtnút‘ potrehnú súČinnosť, aIw aj zaplatit‘ všetkv poplatky
stanovené v článku Ill. tejto zn‘luv‘~ Zariadením sa pre účely tejto zntlu‘‘ rozumie:

T XEROX Versat.ink C7025
Model C700IV D
V robné Číslo Zanadenia Na základe prislutneho ‚nštalačneh otokolu
Adresa mesta. na kiorom Sa Zar‘adenie nachádza. Kapitulská 12‘ 81247 BraIisla‘ a

PoČ,atočn sta‘ hadicI e uvedenj na islušnorn inštalačnorn rotokole

II. Doba trvania zmluvy
I. Zmlu‘ a sa uzat‘ ara na dobu 60 n‘iesiacov odo dňa jej účinnosti.
2. Zmlu‘a nadobuda učinnost‘ dňom odpočtu sta‘ u počitadiel Zariadenia u‘edenoni v prislušnom inštalačnon‘ protokole.

kton tvori neoddelitel‘nú súčasf tejto zmlu‘>.

III. Poplatky

Poplatok za kápiul‘ ‘ilačok

Poplatok za čs kop‘u/vvtlačok format A4, pokry LÍC do 7.5% 0,0078 € bez DPH

Poplatok za FAR kopiuMitačok fonnái A4. pokrytic do 22.5% 0,0412 € bez DPH

~_~pieI‘ÝtIačkY formátu AJ budú účto‘ané ako 2‘ kó ia/v~tlačok formátuA4

I Fakiuracia zakladneho mesačnebo poplatku Neúčtuje sa
Fakturácia kopii v‘tlačko‘ ‚lcsačne pozadu
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Jednorazový poplatok za inštaláciu Zariadenia \eúčtuje sa

Jednorazový poplatok za zaškolenie obsluh‘ \eúčtujc Sa

čas odozv

IV. Garantovaná úro‘eň posk)to‘aných služieb

. riejoerne do 8 racovnvch hodin

čas opravy: do 3 pracovných dni

Poslzinutie náhradného pinenia: 5-ty pracovný deň

V. Údržba a servis zoriadenia

Posky‘ovateí zabezpeči údržbu a ser‘is zariadenia
prosirednictvom ti.‘. ser‘isných zasaho‘ a
poskytovania ser‘ isných služieh

2. Sen kom a údržbou Sa pre ůčely tejto zmluvy
rozumie:
a) udržiavanie funkčnosti zariadenia. čo zahřň

údržbu a opra‘y zariadenia. poplatky za prácti.
dopravu. poskvinutie a montáž potrebných
náhradných dielcov. to všetko počas
pracovn~ch hodin Poskytovaiefa;

b) pracovnou hodinou sa rozumie hodina v období
od 08:00 - 16:00 hodiny v pracovně dni okrem
štátnych sviatkov a mých dní pracovného
pokoj a:

c) dodůvanie potrebného spotrebného materiálu.
ktorým Sa rozumie materiál pre čiernobielu
a farehnú tlač a kopirovanie do celkového
pokrytia tonerom 30% vsúčie ‚‘šetkých farieb.
Nezahřňa však papier a prislušenstvo
(zošivačka a Spon) do zošivačky. lepiaea páska
atď.):

d) pri preukózanom vyššom pokryti budú tonery
Po dohode so Zákaznikom I ročne k 31.12..
respektí‘e k dátuniu ukončenia tejto zrnluvy
doúčto‘ane podl‘a cennika Posktovatcl‘a
aktualneho ku dňu účto“ania.

3. Poskyto‘ anie služieb a servisných zásahov hude
začatě na zaklade ohlásenia Zákazníkom
prostrednict‘orn . .

a
Č
s m k ich
aktuálnej skuiočnej potrehe. Poskyto‘ateľ Sa
za‘ äzuje začaf ser‘ sn~ -zásah na najneskůr do 8
praco‘ných hodin Po torn. čo mu je jeho potreba
nahlásená Zákazníkom. Priemer Sa bude zisťovať
polročne. Oznámenie musí obsahovaf skuiočný
aktuálny stav počitadla Zariadenia. ‘opačnom
pripade nemusí Poskvtovaiel servisný zásah
‘‘konat.

4. V Zariadeni nesmie byť použitý iný papier ako
papier odporučený výrobcorn. iný toner. jeho časť.
súčast‘. ktorá ochota dodaná alebo odporučená
Vosky to‘ ateľom. najmä nic repasovaný toner alebo
toner z mých zariadeni, To istě platí o použi‘aní
súčias‘ok mých výrobco‘.

5 Zákazník nic je oprá‘nený ‘ykoná‘ ať akékoľ‘ek
neodborné zásahy do technick~ch alebo
sofhéro«ch častí Zariadenia. V prípade, že
k chybe Zariadenia preukůzatefne dájde ‘ důsledku
porušenia tejto po‘ innosti Zakaznika. náklad3 na
odstránenie chyby nesie ‘ plnom rozsahu 7akaznik
Posicy to‘ alel‘ nic je po‘ inn3 ‚ takom pripade
posk~ tnút‘ Zakazniko‘ i nahradne zariadenie. a to
počas celého obdobia odstraňo‘ ania chy by.

6. Zákaznik je povinný poskytnúf Poskytovatelovi
‘šetku potrebnú súčinnosť na poskytovanie služieb
podfa tejto zmluvy. najrn~i poskytnút‘ pristup k
zariadeniu ‚ praco‘né hodiny. inak ‚ nc“vhnutných
pripadoch podfa dohody.

7. Odstránenie chyby bude ukončené najneskór do 3
praco‘nýeh dni potom. čo hude ‚ykonanýservisný
zásah.

8. Chyba sa po‘ažuje La odstránenú aj dodaním
dočasného náhradneho zariadenia, ktoré bude po
stránke funkcionalit na rovnakej či vyššej úrovni
ako chybné 7.ariadenie. Ak bude chyba Zariadenia
odstránená riadne a včas, nebude chyba považovaná
za porušenie povinností Poskytovalefa.

9. V prípade. že objednanie servisného zásahu alebo
poskytnutie služieb bude pretikázateľne nedůvodné.
je Zákazník povinný nahradiť Poskytovateľo‘ i
preukázané náklad‘ s tým spojené.

10. Náhradne diety použité pri opra‘e můžu byt‘ len
nové. alebo použité, ale rozhodne v plnej úžitkovej
hodnote. a to len na prechodné obdobie. pokým
Poskytovatel zabezpečí nový diet. Vlaslnickc právo
k vvmieňaným náhradným dielcoin nadobúda
Poskytovateľ okamihom výmeny a bez náhrady.

II. Dodaný spotrebný materiál zostáva Po celá dobu ‘o
‚lastnict‘e Poskytova‘eľa. a to až do jeho úplného
spotrebo‘ ania ‘ zariadeni.

12 Zákazník je povinn~ bezodkladne informo‘ať
Poskytovateía1 ak chce premiestníť zaríadenia z
miesta. kde holo pů“odne inštalované a dojednať
ním podmienkv premiestneoia.

13. Zmlu‘ná pokuta za omeškanie Poskytovateía so
spinením po‘ínnosti podl‘a článku IV. lejto Zmlu‘y
činí O O5°o z priemernej mesačnej fakturácie za
posledné tn fakturačné obdobia. a to za každý deň
omeškania

Vl. Platobné podmienky a splatnosť

Výška základného mesačného poplatku je uvedená
v článku Ill. lejto zmluvy. K základnému
mesačnému poplatku hude Zákazník ďaiej hradit‘
poplatky podfa počtu vykonaných ‘ýtlačko‘ vo
výške uvedenej ‚ tejto zmlu‘e (spoločne d‘alej ako
‘Poplatky).

2. Výtlačkom Sa rozumejú ‘ýtlačky aj kópíe ‘ykonané
prostrednict‘ oni zariadenia.

3. Obojstranný výtlačok so bude účtovat‘ ako dva
výtlačky.

4. Výtlačok vo formáte A3 bude účtovaný also dva
“ýtlačky formátu A4. ak neobsahuje táto zmluva
osobitné sadzby pre výtlačky mých formátov ako
A4.

5. Poplatky nezahřňajú náklady a cenu opráv. úpra‘.
údržby. dopravy a použitých materiálo‘ v pripade:
• ak budú vykonané na žiadosť Zákazníka mimo

praco‘né hodiny. alebo
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• ak budú ‘‘konané ako dósledok nakladania so
zariadenim v rozpore s ná‘odom na použiiie
alebo účel, ku ktorému je Zariadenie určené:

. použitia materiálov alebo náhradných dielov,
ktoré neboli dodané ani odporúčané
Poskvto“atel‘oni:
neodbornej údržby či vykonávanic npráv. resp.
mých zásahov osobami, ktorě k tornu neboli
riadne a odbornc vyškolené a autorizované:

. udnlosti nemajúcej původ ‘ zariadeni:

. výpadku alebo porúch elektrickej. internelovej
či podobnej siete:

• preniiestnenia zariadenia z míesta. kde holo
původne ínštalované (ak nic je prcniicstnenie
vykonávané Poskytovatel‘om) a podobna.

6. Uhrady budú hradené na účet Poskytovatel‘a
uvedeného v tejto zmluve. prípadne na faktúrach
Poskytovatel‘a. pričom prioritu má číslo účtu
uvedené na faktúrach Poskyto“atel‘a.

7. K sumám uvedeným v tejto Zmlu“e bude
pripočítaná DPH.

8. Faktúr~ Poskto‘atel‘a sú splatné v lehole 14 dni
od dátumu v‘sta‘enia.

9. Ak Zákazník neuhradi poplatky stanovené “ leito

zmlu‘e riadne a ‚čas a to ani do dvoch týždňov Po
lehote splatnosti. je Posk3lo“atei‘ oprávnený
odsiúpit‘od tejlo zmlu‘y.

IC. Posk~to‘atef je oprávnený po dohoda so
Lakaznikom upra‘ iť poplatky uvedené ‘ tejto
ymlu‘e:
. ‚ nad‘äznosti na medziročnú infláciu ‘ SR

(spotrebitel‘ské ceny) v predchádzajúcom
kalendárnom roku tak. ako je publikovaná
slovenským štatisiickýrn úradom alebo mým
úradom. ktorý ho nahradí;

. ‚ prípade uloženia alebo zmien dani alebo cid
na tovar do‘ážaný ‘ súvislosti $ použitím a
údržbou zariadenia.

II. Upra‘a poplatko‘ nenadobudne účinnost‘ skůr ako
I mesiac odo dňa doručenia sprá“y Zákazniko“i. ak
nie je “oznámení stanoven) neskorši termin.

12. Zariadenie je vybavené yabudo‘aným soflvéro‘ým
modulom SMart eSolution (d‘alej ten ..SMart
eSolutioir) umožňujúcim automatick) odpočet
pač itad ci.
SMart eSolution funguje na základe akti‘ácie
vykonanej Poskytovatel‘om prostrednict‘om
pripojenia na sict‘ internet. Pre ‘~ uži‘ anie aplikacie
SMart eSolution je Zákazník po‘ inn) zaistit‘ stale
pripojenie Zariadenia k sieti internet. v opačnom
prípade nedochádza k automatickému odpočlu
počítadíel aje nutné ích nahlásenie telefonicky
alebo e-mailom. Zákaznik súhlasí s automadckým
zhcrom dát prostrednict“om SMart eSolution.
o aktívnvch službách SMart eSolution bude
Zákazník Poskvto‘ atefom infonuo‘ aný.

13. V prípade nefunkčnosti SMart eSolution je
Zákazník povinný poskytnuť Posk‘to‘ateľovi
odčitanie počítadiei ‘ zariadeni ‘7d) k poslednému
dňu každého kalendánwho mesiaca alebo
v akomkol‘vek inoni čase. podIa požiada‘ k3
Poskytovatel‘a. K hlúseniu stavu počítadiel nióže
Zákaznik ‘3užit‘ e‘maiL prípadne telefoníckc
nahlásenie prislušnému zamestnanco‘ i
Poskyto‘atel‘a. Pokial‘ Zákazník ne‘5koná hlásenie
o sta‘e počitadiel. Zákazník uhradí Poskyto‘atel‘o‘i
poplatk) podl‘a odhadu Poskyto‘atel‘a ohl‘adne
sta‘ o‘ počitadiel Qpra‘ účto‘ ania stavo‘ je
Poskvto‘ atd po‘ inn~ uskutočniť ‘ nasledtúúcich

fakturáciách. hneď ako mu hudů známe skutočné
sta‘‘ počitadiel.

14 V prípade omeškania Zákazníka s platbou činí úrok
z omeškania 0.05% z dlžnej sumy za každý dni
onieškania.

IS. Ak je Zákazník v omeškaní s platenim splatných
faktúr.
a) je Poskytovateľ ‚oči Zákazníka‘ i oprávnený

zastaviť všetky d‘alšíe dodá“ky a služb3:
b) stávajú Sa okainžite splatné ‚šetk3 íaktúr3.

ktoré bolí aj budú “ydané a kiore cšte nic su
splatné. a to až do odstránenia omeskanía
Zákazníka so splácanín‘.

Vyššie uvedené kroky můžu byť vykonané osobitne
alebo aj spoločne.

VII. Ukončcnie Zmluvy

Zákazník je oprávnený ukončit‘ zmluv“ výlučne
takto:
a) odstúpenim “ prípade opakovaného

podstati‘ého porušenia po‘ inností
Poskytovatel‘a. ktoré neboli napravené ani v
lehote 30 dni plynúce odo dňa. keď bol
Poskyto“ateľ pisomne informovaný
Zákazníkom o porušeni a o možnosti ukončenia
Zmluv) odstúpenim. ak nebude porušenie
odstránené:

b) odstůpenim ‘ pripade. že nesúhlasi s úpravou
poplatko‘ ‘ zm~sle článku VI. ods. 10 tejto
zmluv).

2. Poskytovatef je oprá‘ nený ukončit‘ zmluv“ výlučne
takto:
a) odstúpentm ‘ pripade omeškania Zákazníka

úhradou poplatko‘;
b) odstúpeníni ‘ pripatle opakovaného

podstatného porušenia po‘inností Zákazníka.
ktorě nebolo napra‘ene ani ‚ lehote 30 dni
plvnúcich odo dňa. hed‘ bol Zákazník písomne
ínformovaný Poskytovatefom o porušeni a
možnosti ukončenia zmluvy. ak nehude
porušenie odstránené:

3. Zniluva dohodnutá na dobu určitú nemůže byť
ukončená výpoved‘ou.

4. Táto zmlu“a může byť ďalej ukončená
nasledujúcinii spósobmi:
a) tr‘alým ‘5radením zariadenía z prevádzky:
b) dohodou zmlu‘ných stran.

5. K ukončeniu tejto Zmlu‘y tr‘alým “yradením
zariadenia z pre‘ádzk) důjde v~lučne ‚ pripade
odcudzenia. úplneho zničenia zariadenia.

6. Zákazník je po‘ inn) ku dňu skončenía platnosti
tejto zmluv‘ ‘rátiť alebo uhradiť Poskyto‘ atel‘o‘ I
‚šetky nepoužité. nezamontované nespotreho‘ane
spotrebné materíál) a náhradné dici3. ktoré boll
dodané Posk)to“atefom Zákazniko‘i ‚ rámci tejto
zmluv‘

‚III. Záverečná ustanovenia

lato zmluva Sa nají právnym poriadkom
Siovenskej republiky.

2. Bez predchádzajúceho pisomného súhlasu druhej
zmlu‘ nej strany nic je možné pne‘ iest‘ ani postúpiť
zmlu‘ u ani akékof‘ek z prá‘ a povinnosti z nich
‘vplý‘ aj cích.
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3. Všetkv spory ‘ypl~‘ajuce a tqto zinlu‘y
a ‘ súvislosti s ňou hudú prednostne riešené
dohodou zmIu‘n~ch stran. s konečnou platnostou
riešené pred Okrasným súdom SR podfa sídla pnp.
bydliska. odporcu.

4. V pripade doručovania pisoninosti poštou plat‘, že
pisornnost‘ Sa považuje za doručenů dňom jej
prevzatia. pnp. posledn~m dňorn jej uloženin na
pošle. Pisomnosti si zmlu‘né stran~ zasielajú na
adresu. kíorú si oznámili ako poslednú a v pripade
pach‘ bnosti na adresu zapisanú ‚ obehodnoni
registri. Skutočnosti touto i.mluvou neupra‘ené Sa
nadia obchodným zákonníkom.

5. Zmluva móže byt‘ menena ilia pisomne a to Íbrmou
očíslovaných dodatkov. podpisaných obid‘omi
zmluvnými stranami.

6. V pripade. že Sa zmení identifikacia účtu alebo má
dójst‘ ku zmene konlaktnej osob~. pníslušná

V Le‘ iciach. dňa .‚.~.4.2

Za Le‘ Ser‘ is. s. r. o.

zmlu“ná Strana C povinná túto zmenu oznati~iť
druhej strana bez zbytočného odkladu a lo
prostrednicí‘om e-mailu s elektronickým podpisom
oznamujúcej zmluvncj sírany alebo
proslredn ictvont originálneho listu. ktorý bude
obsaho‘af ůradne overený podpis osoby
oprá‘ nenej konať menom oznamtijúeej zrnltivnej
stran‘.

7. Zmluva Sa vyhotovuje vdvoch rovnopisoch.
pričom každá zmluvná Strana dostane jeden
ro‘nopis.

8. Zniluva nadobúda plalnosf dňom jej podpisania
obidvorna zmlu“nými Stranami a účinnost‘ dňom jej
zverejnenia na „ebovom sidle Zákazníka.

9. Neoddeliteľnou súčasťou tejío zmluvy je inštalačn~
protokol.

V Bratislava. dňa ~

Za Fond ochran‘ vklado‘ :

)


