Servisná zmluva - EASY To CARE (E2C)
podla § 536 a nasl. Obch. zák.
Č ísio zmluvy:

1

E2C15-0008

I. Zmluvné strany
Zhotovitel: Nepa Business Solutions Slovakia s.r.o.
Technická 2, 82104 Bratislava
Pobočka:
Farská 4, 949 01 Nitra
v zastúpení:
Ing. Peter Červený - poverený zástupca
DIČ : 2120041627, Ič DPH: SK2120041627
1ČO: 48093891,
Juraj Takáč
kontaktná osoba:
UniCredit Bank Slovakia a.s.
bankové spojenie:
IBAN:
SK88 11110000 0013 0414 8009
zapísaný v obch. registri Okresného súdu BA I., oddiel: Sro, vložka 1 03028/B

Objednávatel: Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo nám. 4, 950 53 Nitra
v zastúpení:
Ján Greššo - riaditel
IČO: 164895
DIČ : 2021246623
bankové spojenie:
Štátna pokladnica
IBAN:
SK12 8180 0000 0070 0031 0609
Zriadovacia listina: č. 16812003 zo d ňa21.10.2003

11. Predmet zmluvy
1. Touto zmluvou sa zhotovite ľ zaväzuje zabezpe čovat pinú prevádzkovú schopnost kopírovacieho
stroja/rnultifurikčného zariadenia dohodnutej konfigurácie ( ďalej len ,,prístroj) počas jeho
životnosti pre objednávate ľa a objednávate ľ sa zaväzuje za tieto služby ubrádzat mesa čný
poplatok stanovený podľa počtu vyhotovených kápit/výtla čkov v dohodnutej cene.
Mofei
MX-2310U
dokumentačný systém
MX-PB14
modul PCL6
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Výrobné Č.
05040630
-

Pr(slušeastvo
MX-DE12
stolík
s kazetou na 500 listov
MX-USX1
SHARPDESK

Výrobné Č.
0E004200
1032-NSX6A10B0049Y

2. Údržbou a opravami prístroja sa rozumie Činnosť nad rámec úkonov popísaných v návode na
obsluhu.
3. Neoddeliteľnou súčastou tejto zmluvy je protokol o prevzatf servisu kopírovacieho
stroja/rriultifunkčného zariadenia s údajmi o prístroji spísaný pre každý prístroj pri jeho inštalácii
alebo prvom servisnom zásahu zhotovite ľa a podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.

HI. Mesačný poplatok a súvisiace údaje
Výska mesačného poplatku v € l
bez DPFI

20% DPH v €

Spolu v €

p1atnosť 1. mesačného poplatku dňa:
Splatnosť ďalších mesačných poplatkov do:

-

dňa v mesiaci

-

Cena 1 kápie/výtlačku č/b v € bez DPH:

0,0145

Cena 1 kápie/výtla čku farebne v € bez DPH:

0,0530

Odporúčaný mesačný počet kápiíivýtlačkov Č/b:

15 000

Odporúčaný mesačný počet kápií/výtlačkov farebnc:

5 000

Počet kápií/výtlačkov zahrnutých v mesa čnom poplatku Č/b:

O ks

Počet kápií/výtlačkov zahrnutých v mesačnom poplatku farebne:

O ks

Maximálny počet kápií/výtlačkov č/b mesačne:
Maximálny počet kpií1výt1ačkov farebrie mesa čne:

75
15 000

Iv. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ vykonáva na základe objednávok objednávate ľa pravidelnú údržbu a opravy prístroja a
dodávky náhradných dielov a spotrebných materíálov s výnimkou papiera, ak nie j e dohodnuté
inak. Objednávku je možné realizovat akouko ľvek formou (telefonicky, faxom, e-rnailom,
písomne atď.).
2. V rámci servisnej zmluvy zhotoviteľ zabezpečuje dopravu a inštaláciu pristroja a zaškolenie
obsluhy (1-2 osoby určené objednávate ľom).
3. Zhotovitel zabezpe čí likvidáciu opotrebovaných spotrebných materiálov a vadných náhradných
dielov. Vymenené vadné diely sa stávajú majetkom zhotovite ľa.
4. Zhotovitel zaistí príchod servisného technika na vykonanie servisného zásahu najnesk6r najbližší
pracovný deň odo dňa prevzatia objednávky. V prfpade, že zhotovitel nedokáže odstráni ť závadu
prístroja brániacu v jeho riadiiom užívani do 3 dní od uplynutia tejto lehoty na servisný zásah,
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zapožičia objednávate ľovi bezplatrie náhradný prístroj do d ňa sprevádzkovania objednávate ľovho
prístroja.
5. Zhotoviteľ na žiadosť objednávatela poskytne technickú pohotovostnú službu nad rámec týchto
zmluvných podmienok, ktorá sa vyú čtuje samostatne (napr. na mimoriadne akcie objednávateľa,
výstavy, prezentácie). Túto službu je potrebné objedna ť najmenej 5 pracovných dní vopred.

6. Objednávate ľ sa zaväzuje:
a) dodržiavať návod na obsluhu prístroja
b) používat k prevádzke prístroja len spotrebné materiály predpísané výrobcom dodané
zhotoviteľom v zmysle bodu 1 tohto Článku
c) používat papier pre kopírovanie a tla Č o váhe 80 g/rn2, v prípade používania iného
kopírovacieho materiálu, ako napr. samolepiacich fálií, kart6nov, polyesterových fálii, je
možné používat len materiál odporú čaný výrobcom
d) nepoužívať recyklovaný a inak nevhoclný spotrebný materíál
e) umiestnit prístroj v súlade s podmienkami stanovenými výrobcom.
7. K zmene umiestnenia prístroja si objednávate ľ musí vopred vyžiadať súhlas zhotoviteľa,
v opačnom prípade má zhotovite ľ právo ukončit túto zmluvu bez výpovednej lehoty s okamžitou
účinnosťou a vykonat opatrenia z toho vyplývajúce. Zhotovitel premiestni prístroj na náldady
objednávateľa na základe jeho oznámenia (aspo ň 3 pracovné dni pred plánovaným
premiestnením). Škody spásobené vlastnou prepravou hradí objednávatel.
8. Objednávateľ sa zaväzuje v čas hlásiť servisnému stredisku zhotovite ľa svoje požiadavky podľa
tejto zmiuvy, umožnit pracovníkom zhotovitela prístup k prístroju na vykonanie objednanej
služby a vytvoriť podmienky na riadne pinenie servisnej zmluvy.
V. Piatobné podmienky

1. Za služby zhotovitela uhrádza objednávatel mesa čný poplatok stanovený podla predpokladaného
počtu vyhotovených kápiílvýtla čkov formátu A4, ktorý má charakter platby za opakované pineriie
počas trvania zmluvy (kápia formátu A3 sa po číta ako 2 kápie/výtla čky formátu A4). Ceny
uvedené v tejto zmiuve sú zmluvnýrni cenami, ku ktorým sa pripo číta DPH podľa platných
právnych predpisov.
2. Mesačný poplatok je splatný rnesa čne dopredu. Jeho úhrada sa uskuto čňuje prevodom na účet
zhotovitela na zák1ade údajov uvedených v tejto zmiuve a faktúry vystavenej zhotovite ľom.
Platba objednávate ľa musí byt pripfsaná na účet zhotovitela najneskár v de ň splatnosti, ktorý je
uvedený v zmiuve.
Vyúčtovaníe skutočných nák1adov za zhotovené kápie/výtla čky sa uskutoční na základe odpo čtu
podľa stavu po čítadla vyhotovených kápií/výtla čkov. Odpočet sa vykoná do 7 dní po uplynutí
kalendámeho štvrťroka (do 7 dní nasledujúceho mesiaca) alebo po zániku servisnej zmluvy
niektorým z nasledujúcich spásobov
a) zaslanim tlačového reportu o stave po čítadiel z multifunkčného zaríadenia alebo oznámením
stavu počtu kápií a výtlačkov elektronicky na e- mailovú adresu servisného strediska Zhotovitela.
Zhotoviteľ si vyhradzuje právo kontroly správnosti odpo čtu servisným techriikom pri najbližšom
technickom zásahu, alebo
b) servisným technikom Zhotoviteľa za prítomnosti zástupcu objednávatela. Výsledok odpo čtu sa
zapisuje do pracovného listu, ktorý podpíšu zástupcovia obidvoch strán.
4. Pokiaľ níe je možné zistit skuto čný stav vyhotovených kápií/výtla čkov odpočtom podľa
predchádzajúceho bodu, ur čí sa podla spotreby dodaného papiera alebo iným dohodnutým
spásobom. Testovacie kápie/výtla čky vyhotovené technikom pri servisných zásahoch sa
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odpočítavajú od celkového po čtu vyhotovených kápiílvýtla č kov na základe zápisu technika
v pracovnom liste.
5. Mesačný poplatok za služby zhotovitela zahrnuje aj výmenu vadných dielov a náhradných dielov
so stanovenou životnos ťou podľ a technických parametrov, ak poškodenie nebolo zaprí činené
nekvalifikovanou obsluhou, zásahom tretej osoby alebo vyššou mocou a škoda rue je preplatená
ani z poistenia prístroj a.
6. Mesačný poplatok nezahrnuje náklady premiestnenia pristroja pod ľa Č1. IV bod 7.
7. Objednávateľ je povinný dodržiavat obmedzenie po čtu kápiíivýtlačkov vyhotoveného prístrojom
za mesiac. V prípade prekro čenia maximálneho po čtu kápií!výtlačkov stanoveného servisnou
zmluvou zhotovitel má právo na zvýšenie ceny j ednej kápielvýtla čku o percento prekro čenia
stanoveného limitu (napr. ak sa prekro čí lirnit o 20 %, cena jednej kápie/výtla čku sa zvyšuje o 20
%). Ak je po čet vyhotovených kápiíivýtlačkov nižší ako minimálny po čet stanovený v zmluve,
mesačný poplatok sa vypočíta z minimálneho po čtu kápií!výtlačkov.
S. Dohodnutá cena 1 kápie/výtla čku platí pri priemernom pokryt ĺ stránky s 6% sýtos ťou čiemej
farby pri čiemobielych strojoch a pri farebných strojoch s 5% sýtostou čiernej farby a 20%
sýtosťou farebnej tla če (5% z každej farby CMY a 5% z Čiernej farby). V prípade vä čšieho
priemerného pokrytia má prenajímatel právo na zvýšenie nájomného a paušá1nej ceny za
zhotovenú kápiu/výtlačok.
9. V prípade, že objednávatel neuhradí 2 mesa č né poplatky v lehote splatnosti, zhotovitel má právo
ukončit túto zmluvu bez výpovednej lehoty s okamžitou ú činnosťou a vykonať opatrenia z toho
vyplývajúce.
10. Ak obj ednávatel neuskutočni platby podla tejto zmluvy riadne a v čas, zhotovitel rná právo na
vyúčtovanie úrokov z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý de ň omeškania.
11. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo zmeny cien podla tejto zm1uvy v závislosti od zmeny
dodávateľských cien Či zmien všeobecných ekonomických podmienok. Zmenu oznamuje
zhotoviteľ zaslaním dodatku k servisnej zmluve minimálne 2 mesiace pred ú činnosťou plánovanej
zmeny. V prípade, že objednávate ľ bude súhlasiť s navrhovanou zmenou, je povisnný podpísat
uvedený dodatok a jedno vyhotovenie doru čit spät zhotovite ľovi do termínu ú činnosti zmeny.
V prípade, že tento postup nedodrží, servisná zmluva stráca ú čisnnost odo dňa navrhovanej zmeny
cien.
VI. Trvanie zmluvy

1. Táto zm1uva sa uzatvára na dobu 4 rokov (t.j. do 16.11.2019).
2. Zrnluvné strany sú oprávnené vypovedat zmluvu kedyko ľvek bez udania dávodu. Výpovedná
lehota je jednomesa čná a počíta sa od prvého d ňa mesiaca nasledujúceho po doru čení výpovede
druhej zmluvnej strane.
3. V prípade, že prístroj je prenajímaný objednávate ľovi zhotoviteľom, objednávateľ nemá právo
zrušiť túto zmluvu s účinnosťou pred zánikorn zrnluvy o nájme.
VI1. Záverečné ustanovenia

1. Na vztahy neupravené touto zmiuvou sa vz ťahujú prislušné ustanovenia Obchodného zákoriníka
(zák. č. 513/1991 Zb, v znensí neskorších predpisov), najmä ustanovenia upravujúce zmluvu
o dielo (§ 536-565 Obch. zák.).
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2. Objednávate ľ je poviriný pri uzavretí tejto zrnluvy predložit svoj výpis z obchodného alebo
živnostenského registra, resp. živnostenské oprávnenie. V prípade zmeny údajov potrebných
k tejto zmluve sú zmluvné strany povinné oznámi ť nové údaje.
3. Akékoľvek zmeny zmluvy vyžadujú písomnú dohodu zmluvných strán formou o číslovaných
dodatkov podpísaných obidvoma zrniuvnými stranami.
4. Táto zmiuva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pri čom každá zmluvná strana obdrží po jednorn
z nich.
V Nitre, dňa 16.11.2015
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ZMLUVA O VÝPOŽI ČKE
MULTIFUNKČNÉHO ZARIADENIA
Číslo zmluvy:

PRK150061
L Zmluvné strany

Požičiavateľ : Nepa Business Solutions Slovakia s.r.o.
Technická 2, 82104 Bratislava
Pobočka:
Farská 4, 949 01 Nitra
v zastúpení:
Ing. Peter Červený - poverený zástupca
DIČ : 2120041627, iČ DPH: SK2120041627
IČO: 48093891,
Juraj Takáč
kontaktná osoba:
UniCredit Bank Slovakia a.s.
bankové spojenie:
IBAN:
SK88 1111 0000001304148009
zapísaný v obch. registri Okresného súdu BA I., oddiel: Sro, vložka 1 03028/B
Vypožičiavatel:
Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo náin. 4, 950 53 Nitra
v zastúpení:
Ján Greššo - riaditel
DIČ : 2021246623
ičo: 164895
bankové spojenie:
Štátna pokladnica
IBAN:
SK12 8180 0000 0070 0031 0609
Zriadovacia listina: Č. 16812003 zo d ňa21.10.2003

11. Predmet zmluvy
1.

Požičiavateľ dňom podpísania tejto zm.luvy vypoži čiavateľovi bezplatne zapožičiava a súčasne
odovzdáva do 1 6. 1 1 .20 1 5 multifurikčné zariadenie konfigurácie pod ľa protokolu o prevzatí
kopírovacieho stroja/ multifunk čného zariadenia (dalej len ,,prístroj), a to v stave spásobilom na
riadne užívanie, ktorého pravidlá sú uvedené v priloženom manuáli.

2. Vypožičiavateľ dňom podpísania tejto zmluvy potvrdzuje prevzatie prístroja uvedeného v bode I.
od požičiavateľa. Súčasne sa zaväzuje tento prístroj užíva ť riadne a v súlade s ú čelom, ku ktorému
slúži (zhotovovanie kápii!výtlačkov). Zaväzuje sa tiež predmetný prístroj chráni ť pred poškodenim,
stratou alebo zničením a vráti ť ho požičiavateľovi do 1 6. 1 1 .20 1 7 pod ľa Č1. VIII bod 6, ak sa zruluvné
strany nedohodnú inak. Vypoži čiavatel po dohodriutú dobu užívania prístroj neprenechá do užívania
inému.
3. Vzhľadom k technickej náro čnosti a hodnote predmetu výpoži čky, ako i vzhladom k náro čnosti na
jeho pravidelnú údržbu, sa zmluvné strany sú časne dohodli, že po dobu výpoži čky bude
vypožičiavateľ prístroj užívat touto zm1uvou dohodnutým sp6sobom a servisnú činnosť, spojenú
s jeho prevádzkovaním vykonávat poži čiavatel, pričom vypožičiavateľ mu bude poskytovať
primeranú náhradu za túto činnosť v zmysle článku V.

111. Údaje o prístroji
Model
Výrobné Č.
Príslušenstvo
MX-2614N
digitálne
55039137
MX-DE12
stolík
multifunkčné zariadenie
s kazetou na 500 listov
SHARPDESK
lx 1S33-NSX6AB-5P037890 MX-FN 17 vnútorný
licencia
finišer
MX-TR13N výstupný
MX-PK11 modul
rošt
PostScript level 3
1
-

-

-

-

-

-

Výrobné Č.
5E009536
5L003577

-

Iv. Dodacie podmienky a vady prístroja
1. Požičiavateľ sa zaväzuje na vlastné náklady dopravit prístroj na vypoži čiavateľom určené niesto
a uviesť ho do prevádzky. Termín a miesto dodania:
16.11.2015, Divadlo Andreja Bagara v Nitre,
SvätoDlukovo nám. č. 4,950 53 Nitra
Dokíaclom o dodaní prístroja, je protokol o prevzatí kopírovacieho stroja!multifunk čného
zariadenia, ktorý bude tvori ť neoddelitelnú súčast tejto zmluvy.
2. Pred odovzdaním prístroja do užívania vypoži čiavateľovi je požičiavateľ povinný zaškoli ť
vypožičiavateľa (tj. 1-2 osoby určené vypožič iavatelom) na obsluhu vypožičaného prístroja
a oboznámiť ho ríadne s návodom najeho používanie. Zaškolením vypoži čiavatela, si požičiavatel
spiní svoiu inštruktážnu povinnos ť , ktorá mu vyplýva zo zákona. V protokole o odovzdaní
kopírovacieho prístroja/multifunkčného zariadenia, je vypoži čiavateľ povinný požičiavatelovi
potvrdit svojim podpisom, že osoby uvedené v protokole, boli riadne poži čiavateľom zaškolerié na
obsluhu a správne používanie vypoži čaného multifunkčného zaríadenia.
3. Ak vypožičiavateľ neprevezme prístroj v dohodnutom termíne, i ke ď by mu v torn nebránili vady
prístroja, je povinný uhradiť požičiavateľovi všetky nák1ady, ktoré mu z toho d&vodu vzniknú. Ak
sa vyskytnú pri odovzdávaní prístroja vady, postupuje nasledovne:
- ak ide o zj avné, neodstránite ľné vady, nie j e vypožičiavateľ oprávnený prístroj prevziat a j e
povinný o tejto skutočnosti okamžite, najnesk&r do pä ť dní, informovat poži čiavateľa
- ak ide o zjavné, odstránite ľné vady, je poviriný vypoži čiavateľ trvať na ich odstránení a prístroj
prevezme až po ich odstránen.í
- ak ide o skryté vady, je vypoži čiavatel povinný využiť práva vyplývajúce zo záruky vo či
požičiavateľovi, vady dodávky j e vypoži čiavatel povinný uplatniť príamo u požičiavateľa
Nák1ady, ktoré vzniknú poži čiavateľovi z chybného alebo neskorého uplatnenia vád prístroja, nesie
vypožičiavatel.
4. Požičiavateľ n.ieje v omeškaní, pok1a ľ sa po uzavretí tejto zmluvy vyskytnú skuto čnosti najeho v&li
nezávislé, v takomto prípade sa mu vypoži čiavatel zaväzuj e poskytnút primeranú lehotu na spinenie
jeho záväzku.
S. Požičiavateľ je oprávnený odmietnut dodaníe prístroja a odstúpit od zm1uvy, ak po jej uzavretí
vzniknú oprávnené pochybnosti o schopnosti vypoži čiavateľa platit nájomné riadne a v čas.

V. Nájomné a súvisiace údaje
Výška náhrady za službu mesa čne:

bez DPH: 77,19 €

Počet kápií/výtlačkov Člb zahrnutých
v mesačnej výške náhrady za službu
bez papiera:

O ks

Počet kápiílvýtlačkov farebne
zahrnutých v mesačnej výške náhrady
za službu bez papiera:

0 ks

$ 20% DPH: 92,63 €

Cena 1 kápie/výtla čku Č/b nad uvedený bez DPH: 0,0112 €
počet kápií1výtlačkov bez papiera:

s 20% DPH: 0,0134 €

Cena 1 kápie/výtla čku farebne nad
uvedený počet kápií/výtlačkov bez
papiera:

bez DPH: 0,0429 €

s 20% DPH: 0,0515 €

Splatnosť prvej platby za službu:

do 16.1 1.2015

Splatnosť ďalších platieb za službu:

do 16. dňa predchádzajúceho mesiaca

Doba trvania poskytovania služby:

24 mesiacov

Odporúčaný mesačný počet kápií/výtlačkov Č/b:

t.j. do 16.11.2017
15 000

Odporúčaný mesačný počet kápií/výtla čkov farebne:

5 000

Maximálny počet kápií/výtlačkov č/b mesa čne:

75 000

Maximálny počet kápií/výtlačkov farebne mesa čne:

15 000

1. Platba za poskytovanú službu sa uhrádza mesa čne vopred na záldade zaslania faktúr bankovýtn
prevodom na účet požičiavate ľa, pričom ako variabilný symbol sa pri platbe uvádza číslo doručenej
faktúry. Platba musí byt pripísaná na ú čet požičiavateľa vždy najneskár v de ň splatnosti
jednotlivých mesačných platieb za poskytovanú službu. Sú častou platby za službu riie sú náklady
na premiestnenie prístroja podla č1. VI. bod 11. , tieto si požičiavateľ vyúčtuje samostatne.
2. Vypožičiavateľ má právo na odpustenie poplatku za službu za dobu, po ktorú nemohol prístroj
riadne užívať pre vady prístroja, ktoré nespásobil a nebol mu poskytnutý náhradný prístroj. Ak
prístroj mohol užívať z takýchto dávodov iba obmedzene, má právo na zlavu z poplatku za službu.
Nárok vypoži čiavateľa na odpustenie poplatku za službu alebo na poskytnutie z ľavy sa musí
uplatniť u požičiavateľa bez zbyto čného odkladu. Nárok zaniká, ak sa neuplatní do 6 mesiacov odo
dňa, kedy došlo ku skutočnostiam tento riárok zak1adajúcim. O takuto z ľava bude vypožičiavateľovi
znižená nasledujúea mesa čná platba za poskytovanú službu.
3. Platba za službu zah ŕňa vypožičanie multifunkčného zariadenia a zhotovenie uvedeného po čtu
kápií/výtlačkov za mesiac. Za kápie/výtla čky zhotovené nad po čet kápiílvýtlačkov zahrnutých
v mesačnom dohodnutom rozsahu platí vypoži čiavatel uvedenú cenu za kápiu/výtla čok a to za
počet skutočne zhotovených kápií/výtla čkov..
4. Vyúčtovanie skutočných nák1adov za zhotovené kápie/výtla čky sa uskutočni na zák1ade odpočtu
podľa stavu počítadla vyhotovených kápiíivýtla čkov. Odpočet sa vykoná do 7 dní po uplynutí
kalendámeho štvrtroka (do 7 dní nasledujúceho mesiaca) alebo po zániku zmluvy o výpoži čke
niektorým z nasledujúcich spásobov

a) zaslaním tlačového reportu o stave po čítadiel z rnultifunkčného zariadenia alebo oznámen.ím
stavu počtu k6pií a výtlačkov elektronicky na e- mailovú adresu servisného strediska poži čiavatela.
Požičiavatel si vybradzuje právo kontroly správnosti odpo čtu servisnýrn tecbnikom pri najbližšom
technickorn zásahu, alebo
b) servisným technikom Poži čiavateľa za prítomnosti zástupcu vypoži čiavateľa. Výsledok odpočtu
sa zapisuje do pracovného listu, ktorý podpíšu zástupcovia obidvoch strán.
S. Pokial nie j e možné zistit skuto čný stav vyhotovených kápií!výtla čkov odpočtom podla
predchádzajúceho bodu, ur čí sa podla spotreby dodaného papiera alebo iným dohodnutýrn
späsobom. Testovacie kápie/výtla čky vyhotovené technikom pri servisných zásahoch sa
odpočftavajú od celkového po čtu vyhotovených kápif!výtla čkov na základe zápisu technika
v pracovnom liste.
6. Poplatok za zhotovené kápie/výtla čky zabrnuje aj výrnenu vadných dielov a náhradných dielov so
stanovenou životnostou pod ľa technických parametrov, ak poškodenie nebolo zaprí činené
nekvalifikovanou obsluhou, zásahom tretej osoby alebo vyššou mocou a škoda nie je preplatená
aní z poistenia prístroja.
7. Vypožičiavateľ je povinný dodržiavať obmedzenie počtu kápií!výtla čkov zhotovených za mesiac.
V prípade prekro čenia maximátneho po čtu kápií!výtlačkov stanoveného výrobcorn má poži čiavateľ
právo na zvýšenie ceny jednej kápie/výtla čku o percento prekročenia stanoveného limitu (napr. ak
sa prekročí Ii.mit o 20 %, cenajednej kápie/výtla čku sa zvyšuje o 20 %).
8. Dohodnutá cena 1 kápie/výtla čku platí pri príemernom pokrytí stránky s 5% sýtostou čiernej farby
a 20% sýtosťou farebnej tlače (5% z každej farby CMY a 5% z Čiernej farby). V prípade väčšieho
priemerného pokrytia má poži čiavateľ právo na zvýšenie poplatku za poskytovanú službu a
paušálnej ceny za zhotovenú kápiu/výtla čok.
9. Požičiavateľ si vybradzuje právo zmeny cien v súvislosti so zmenami všeobecných ekonomických
podmienok (napr. devalvácia, zmena výšky cla, dovozná prirážka, zmena kurzu, at ď.), príp.
zmenami cien dodávatela, pri čom požičiavateľ povinný písomne oboznámi ť vypožičiavateľa
s touto skuto čnostou, a to formou dodatku k tejto zmluve zaslaným aspo ň 2 rnesiace pred
plánovanou zmenou. V prípade, že vypoži čiavatel nebude súhlasiť s oznámenou zmenou, má právo
vypovedať túto zmluvu podľa Č 1. vm bod 3 tejto zmluvy, v opačnorn prípade platf, že s oznárnenou
zmenou súhlasí.
10. Ak vypožičiavateľ neuskuto čni platby podľa tejto zmluvy riadne a v čas, požičiavateľ má právo
vyúčtovať mu úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý de ň omeškania. Právo
požičiavatela na nábradu škody tým nie j e dotknuté.
VI. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Vypožičiavatel je povinný užívať prístroj v súlade s jeho určením a je povinný zabránit jeho
nadrnemému opotrebeniu.
2. Vypožičiavateľ nie je oprávnený prenechat prístroj do podnájmu. Pokia ľ by k predmetu výpožičky
uplatňovali práva tretie osoby, je vypoži čiavateľ povinný o tejto skuto čnosti i.nforrnovať okamžite
požičiavateľa. V prípade nesp1nenia tejto povinnosti je vypoži čiavateľ povinný uhradit
požičiavateľovi všetky náklady spoj ené s ocbranou prístroja pred právami tretích osäb.
3. Vypožičiavateľ mäže uskutočňovať zmeny na pristroji len s pfsomnýrn súhlasom poži čiavateľa,
úhradu nák1adov však mäže od poži čiavateľa požadovať len vtedy, ak sa na to požičiavateľ písomne
zaviazal. Pripadné zvýšenie hodnoty prístroja vzniknuté úpravami bez súhlasu poži čiavatela
prechádza bez nároku na úbradu do majetku poži čiavateľa. Po prípadnom znížení hodnoty prístroja
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technickými úpravami bez súhlasu poži čiavatelaje vypožičiavatel povinný uhradi ť požičiavatelovi
vzniknutý cenový rozdiel.
4. O vzniknutých závadách a škodách na prístroji je povinný vypoži čiavateľ neodkladne informova ť
požičiavateľa a strpieť obmedzenie užívania v rozsahu nutnom na ich odstránenie. V prípade, ak si
vypoži čiavatel nespiní bez zbytočného odlcladu svoi u oznamovaciu povinnosť, zodpovedá za škodu
tým sp&sobenú a nemá nároky, ktoré by mu inak prislúchali pre nemožnos ť alebo pre obmedzenú
možnost užívat prenajaté multifunk čné zariadenie.
5. Požičiavateľ zabezpečí príchod servisného techriika na vykonanie servisného zásahu najneskár
najbližší pracovný de ň po tom, ako mu nájomca oznámil (písomne, telefonicky, e-mailom,.. )
potrebu vykonania opravy prístroja. V prípade, že poži čiavatel nedokáže odstráni ť závadu pr{stroja,
brániaeu j eho riadnemu užívaniu, do 5 pracovných dní od nahlásenia závady, poskytne
vypožičiavateľovi náhradné multifunkčné zariadenie a to až do d ňa sprevádzkovania
vypožičiavatelom vypoži čaného multifunkčného zariadenia.
6. Požičiavateľ je povinný počas trvania výpoži čky zabezpe čovat pinú prevádzkovú schopnos ť
multifunkčného zariadenia dohodnutej konfigurácie. Za tým ú čelom sa zaväzuje vykonáva ť
pravidelnú údržbu a opravy pr{stroja a v prípade potreby dodávat náhradné diely a spotrebné
materiály. Udržbou a opravami prístroja, sa rozumie činnosť nad rámec úkonov popísaných
v návode na obsluhu. Poži čiavateľ je povinný zabezpe čiť likvidáciu opotrebovaných spotrebných
materiálov a vadných náhradných dielov. Vymenené náhradné diely sú vlastnictvom poži čiavatela.
7. Vypožičiavateľ nesie počas doby nájmu, nebezpečenstvo škody na prístroji, s výnimkou šk&d za
ktoré zodpovedá poži čiavatel a ktoré nie sú hradené z poistenia.
8. Po2ièiavater poskytne vypoži čiavateľovi na jeho žiadost, technickú pohotovostnú službu, nad
rámec svojich povinností (napr. na mimoriadne akcie nájomcu, výstavy prezentácie). Odmena za
túto službu sa vyúčtuj e samostatne, nako ľko nie j e súčasťou služby. Túto službu j e potrebné
objednať u požičiavateľa najmenej do 5-tich pracovných dní vopred.
9. Požičiavatel má právo cez pracovnú dobu náj omcu kedyko ľvek skontrolovat stav a umiestnenie
prístroja. Za týmto ú čelom mu vypožičiavatel umožní vstup do objektu, v ktorom je pr{stroj
umiestnený.
10. Vypožičiavateľ sa zaväzuje:
a) dodržiavat návod na obsluhu multifunk čného zariadenia,
b) používat k prevádzke pr{stroja len spotrebné materiály predpísané výrobcom, ktoré budú
dodané poži čiavateľom v zmysle p1nenia j eho povinnostf,
c) používať papier pre kopírovanie a tla Č o váhe 80g/m2, v prípade používania iného kopírovacieho
materiálu, ako napr. samolepiacich fálií, kartánov, polyesterových fálií, je možné používať len
materiál odpor(t čaný výrobcom,
recyk1ovaný a inak nevhodný spotrebný materiál,
nepoužívať
d)
prístroj
v súlade s podmienkarni stanovenými výrobcom.
e) umiestniť
11. K zmene umiestnenia pr{stroja, si musí vypoži čiavateľ vyžiadat od poži čiavateľa vopred súhlas.
Požičiavateľ premiestni prístroj na náklady vypoži čiavateľa, na základe j eho oznámeriia (aspo ň 3
pracovné dní pred plánovaným premiestnením). Skody sp&sobené vlastnou prepravou, hradí
vypožičiavate ľ.
12. Vypožičiavateľ sa zaväzuje h1ásit servisnému stredisku poži čiavateľa svoje požiadavky, umožni ť
pracovníkom poži čiavateľa prístup k prístroju na vykonanie objediianej služby a vytvorit
podmienky na riadne pinenie povinností poži čiavateľa.

VII. Poistenie predmetu výpoži čky

1. Požičiavateľ zabezpečuje poisteriie prístroja proti všetkým obvyklým rizikám na území SR.
2. V prípade, že d6jde k poistnej udalosti, vypoži čiavateľ je povinný postupovať podľa platných
právriych predpisov a bezodkladne oznámit písomne túto udalos ť požičiavateľovi a poskytnút
potrebnú súčtnnosť. Pri nedodržanf tejto povinnosti znáša vypoži čiavateľ všetky náldady, ktoré tým
požičiavatelovi vzniknú.
3. Pokia ľ má vypožičiavatel záujem používa ť prístroj v podmienkach, na ktoré sa nevz ťahuje poistenie
podľa bodu 1 tohto Článku, j e povinný ho pripoisti ť na vlastné nák1ady.
4. Vypožičiavateľ j e povinný uhradit poži čiavatelovi prípadný rozdiel medzi výškou poistného
pinenia, v prípade vzniku poistnej udalosti a výškou skuto čnej škody, za ktorú vypoži čiavateľ
zodpovedá.
VIII. Zánik zmiuvy
1. Zmluva zaniká:
a) uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná ( Č1 .V), ak sa zmluvné strany nedohodnú inak
b) smrtou alebo zrušenírn vypoži čiavateľa, ak sa poži čiavateľ nedohodne inak s právnym
nástupcom vypožičiavate ľa
c) dohodou zmluvných strán
d) výpoveďou podla bodu 2 a 3 tohto článku v lehote jedného mesiaca od doru čenia písomnej
výpovede druhej strane
e) odstúpenfm od zm1uvy pod ľa bodu 4 tohto Článku
f) v d6sleclku straty, odcudzenfa alebo zni čenia predmetu výpožičky, ak sa zmluvné strany
nedohodnú inak.

2. Požičiavateľ má právo vypovedat zrnluvu, ak vypoži čiavateľ porušuje ustanovenia tejto zmluvy
akýmkoľvek sp6sobom.
3. Vypožičiavateľ rná právo vypoveda ť túto zrriluvu, ak:
a) nesúhlasí so zvýšením nájomného ( Č1. V. bod 9),
b) požičiavateľ neurobí v primeranej lehote potrebné opatrenia na jeho ochranu pred tretími
osobami, ktoré si uplatnia k predmete výpoži čky práva nezlučiteľné s právami vypoži čiavateľa,
príp. opatrenia poži čiavatela sú neúspešné,
c) predmet výpožičky sa stane bez jeho zavinenia nesp6sobilým na riadne užívanie a poži čiavateľ
neodstránf závadu v lehotách uvedených v Č1. VI. bod 5 tejto zm1uvy a nedodá ani náhradný
prístroj.
4. Požičiavateľ je oprávnený odstúpit od tejto zmluvy s okamžitou ú činnostou, ak:
a) vypožičiavateľ nezaplatil poplatok za službu ani do splatnosti ďalšieho poplatku,
b) bolo začaté voči vypožičiavateľovi konkurzné alebo vyrovnacie konanie,
c) vypožičiavateľ hrubo porušuje svoje povinnosti pod ľa tejto zmluvy (napr. ak užíva vypoži čanú
vec sp6sobom, ktorým požičiavateľ ovi vzniká škoda alebo mu hrozí značná škoda, ak
vypožičiavateľ pretniestnil vypoži čaný prístroj bez predchádzajúceho sih1asu poži čiavateľa).
Výpoveď Či odstúpenie od zmluvy musí oprávnená strana uplatnf ť bez zbytočného odk1adu, avšak
najnesk6r do 1 mesiaca odo d ňa, keď sa dozvedela o d6vodoch zakladajúcich jej nárok.
S. Ak nfektorá strana odmietne prevziat výpove ď Či odstúpenfe od zmluvy druhej zmluvnej strany,
alebo sa nezdržuje na svojej poslednej známej adrese, a preto jej nie je možné doru čovať tieto

písomnosti, nájom sa končí poslediiým dňom úložnej doby na pošte, resp. d ňom spätného doru čenia
ria adresu odosielatela.
6. Tak ako je povinný požičiavateľ, je povinný aj vypožičiavateľ aspoň týždeň pred skončensíin
výpožičky sa dohodnút o vhodnom termíne na vrátenie prístroja, v dohodnutom termsíne umožni ť
požičiavateľovi vstup do priestorov, kde sa prístroj nachádza a prístroj protokolárne odovzdat.
Pokial vypoži čiavateľ nespini ticto povinnosti, poži čiavateľ je po skončení výpožičky oprávnený
odobrať vypožič iavatelovi prístroj aj bez predchádzajúceho oznámenia, pri čom má právo na
zaplatenie zrriluvnej pokuty vo výške dvojnásobku poplatku za službu, za dobu prekro čenia doby
výpožičky podľa tejto zmluvy.
7. Zánik zmluvy nezbavuje vypoži čiavateľa povinnosti uhradiť požičiavateľovi všetky svoj e záväzky
splatné ku dňu skončenia výpoži čky, ako aj škody, ktoré vznikli poži čiavateľovi v súvislosti
s prípadným odobratím, skladovaním a následným predajom prístroja a náldady na opravu prístroja,
pokiaľ bol poškodený Či nadmerne opotrebovaný v ds1edkujeho zneužitia, a to aj tretími osobami.
IX. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára v zmysle ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb.
v znerií neskorších predpisov). Na vztahy neupravené touto zmluvou sa vz ťahujú všeobecné
ustanovenia záväzkovej Časti Obchodného zákonníka.
2. Vypožičiavateľ je povinný pri uzavretí tejto zmluvy predloži ť svoj výpis z obchodného alebo
živnostenského registra, rcsp, živnostenké oprávnenie. V prípade zmeny údajov potrebných k tejto
zmluve sú zmluvné strany povinné oznámit nové údaje.
3. Akékoľvek zmeny zmluvy vyžadujú písomnú dohodu zrnluvných strán formou o číslovaných
dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranamí.
4. Táto zmluva je prejavom slobodnej a vážnej v1e zm1uvných strán, ktoré si ju pre čítali a na znak
súhlasu s jej obsahom ju podpísali v dvoch rovnopisoch, pri čom každá zmluvná strana obd ŕžala po
jednom z nich.

V Nitre, dňa 9.11.2015

