
SERVISNÁ ZMLUVA
pre zaistenie záručného a pozáručného servisu kopírovacieho a multifunkčného zariadenia

SHARP
podľa § 536 a nasl. Obeh. zák.

Číslo zmluvy: SZM12-0009

L Zmluvné strany

Zhotoviteľ: NEPA Slovakia, spol. s r. o.

Technická 2, 821 04 Bratislava

v zastúpení: Ing. Peter Červený - poverený zástupca

IČO: 31 369 987, DIČ: 2020333843, IČ DPH: SK2020333843

bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.- č.ú.: 1102200008/1111

zapísaný v obeh. registri Okresného súdu Bratislava L, odd.: Sro., vložka č. 6784/B

Objednávateľ: Obec Trebatice

v zastúpení: Mgr. Juraj Valo - starosta obce

adresa: Hlavná ulica č. 247/107,922 10 Trebatice

miesto dodania: Spoločný úrad samosprávy J. Záhorského 40,921 01 Piešťany

IČO/R.Č: 00313106 DIČ: 2020531007 IČ DPH:

bankové spojenie: Dexia Banka Slovensko, a.s., č.ú.:520 377 4009/5600

zapísaný v

II. Predmet zmluvy

1. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje zabezpečovať plnú prevádzkovú schopnosť kopírovacieho
stroja, multifunkčného zariadenia dohodnutej konfigurácie (ďalej len „prístroj") počas jeho
životnosti pre objednávateľa a objednávateľ sa zaväzuje za tieto služby uhradiť ceny za jednotlivé
úkony zhotoviteľa a dodané náhradné diely podľa jeho cenníka platného v dobe vykonania
servisného zásahu. Spotrebné materiály (toner, developer, OPC valec a stierka), budú
objednávateľovi účtované s 10%-nou zľavou a dopravné náklady s 50%-nou zľavou z cenníka
platného v dobe vykonania servisného zásahu, alebo predaja zhotoviteľom.

2. Údržbou a opravami prístroja sa rozumie činnosť nad rámec úkonov popísaných v návode na
obsluhu.

3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Inštalačný list predmetu servisu, ktorý slúži ako protokol
o prevzatí senvisu zariadenia s údajmi o prístroji spísaný pre každý prístroj pri jeho inštalácii alebo
prvom servisnom zásahu zhotoviteľa a podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.

III. Práva a povinnosti zmluvných strán



1. Zhotoviteľ na základe objednávok objednávateľa vykonáva pravidelnú údržbu a opravy prístroja,
dodáva náhradné diely a výrobcom predpísaný spotrebný materiál. Objednávku je možné
realizovať akoukoľvek formou (telefonicky, faxom, e-mailom, písomne atd'.).

2. V záručnej dobe poskytuje zhotoviteľ svoje služby bezplatne s výnimkou pravidelnej údržby
prístroja, výmeny spotrebných materiálov a odstránenia závad spôsobených preukázateľne
neodbornou obsluhou alebo vyššou mocou (napr. krádež, blesk, oheň, voda, zemetrasenie a pod.).
Záručná doba je stanovená v Inštalačnom liste predmetu servisu a začína plynúť dňom inštalácie
prístroja.

3. Záruka zaniká:
a) v prípade zásahu do prístroja treťou stranou s cieľom údržby či odstránenia závady
b) pri použití iného než odporúčaného spotrebného materiálu (bod 9 tohto článku)
c) pri trvalom prekračovaní odporúčaného mesačného počtu kópií/výtlačkov, a to dňom

doručenia písomného oznámenia zhotoviteľa.
d) Ukončením tejto zmluvy zaniká predĺžená záruka na prístroj a dĺžka záruky a záručné

podmienky sa riadia Obchodným zákonníkom

4. Pri pozáručnom servise je objednávateľ povinný uhradiť všetky služby zhotoviteľa podľa platného
cenníka v hotovosti ihneď po vykonaní servisného zásahu, ak nieje dohodnuté inak. Platný cenník
je k nahliadnutiu v servisných strediskách zhotoviteľa.

5. V rámci servisnej zmluvy zhotoviteľ zabezpečí dopravu a odbornú inštaláciu prístroja a základné
zaškolenie obsluhy (1-2 osoby určené objednávateľom).

6. Zhotoviteľ zabezpečí likvidáciu opotrebovaných spotrebných materiálov a vadných náhradných
dielov. Vymenené vadné diely zostávajú majetkom objednávateľa.

7. Zhotoviteľ zaistí príchod servisného technika na vykonanie servisného zásahu najneskôr do 24
hodín odo dňa prevzatia objednávky, pričom do tejto lehoty sa nezapočítavajú dni pracovného
voľna a pracovného pokoja. V prípade, že zhotoviteľ nedokáže odstrániť závadu prístroja brániacu
v jeho riadnom užívaní do 7 dní od uplynutia'tejto lehoty na servisný zásah, zapožičia v prípade
požiadavky objednávateľovi bezplatne náhradný prístroj do dňa sprevádzkovania
objednávateľovho prístroja, pričom objednávateľ zaplatí iba náklady súvisiace s prevádzkou
prístroja.

8. Zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa poskytne technickú pohotovostnú službu nad rámec týchto
zmluvných podmienok, ktorá sa vyúčtuje samostatne (napr. na mimoriadne akcie objednávateľa,
výstavy, prezentácie). Túto službu je potrebné objednať najmenej 5 pracovných dní vopred.

9. Objednávateľ sa zaväzuje:
a) dodržiavať návod na obsluhu prístroja
b) používať k prevádzke prístroja len spotrebné materiály predpísané výrobcom dodané

zhotoviteľom v zmysle bodu 1 tohto článku
c) používať papier pre kopírovanie a tlač o váhe 80 g/m2, v prípade používania iného

kopírovacieho materiálu, ako napr. samolepiacich fólií, kartónov, polyesterových fólii, je
možné používať len materiál odporúčaný výrobcom

d) nepoužívať recyklovaný a inak nevhodný spotrebný materiál
e) umiestniť, prístroj v súlade s podmienkami stanovenými výrobcom.

10. K zmene umiestnenia prístroja si objednávateľ musí vopred vyžiadať súhlas zhotoviteľa,
v opačnom prípade má zhotoviteľ právo ukončiť servisnú zmluvu bez výpovednej lehoty
s okamžitou účinnosťou a vykonať opatrenia z toho vyplývajúce. Zhotoviteľ premiestni prístroj na
náklady objednávateľa na základe jeho oznámenia (aspoň 3 pracovné dni pred plánovaným
premiestnením). Škody spôsobené vlastnou prepravou hradí objednávateľ.



11. Objednávateľ sa zaväzuje včas hlásiť servisnému stredisku zhotovŕteľa svoje požiadavky podľa
tejto zmluvy, umožniť pracovníkom zhotoviteľa prístup k prístroju na vykonanie objednanej
služby a vytvoriť podmienky na riadne plnenie servisnej zmluvy.

12. Ak objednávateľ neuskutoční platby podľa tejto zmluvy riadne a včas, zhotoviteľ má právo na
vyúčtovanie úrokov z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

"' IV. Trvanie zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Zmluvné strany sú oprávnené vypovedať zmluvu kedykoľvek bez udania dôvodu. Výpovedná

lehota je jednomesačná a počíta sa od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede
druhej zmluvnej strane.

V. Záverečné ustanovenia

1. Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka
(zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov), najmä ustanovenia upravujúce zmluvu
o dielo (§ 536-565 Obeh. zák.).

2. Objednávateľ je povinný pri uzavretí tejto zmluvy predložiť zriaďovaciu listinu, výpis
z obchodného alebo živnostenského registra, resp. živnostenské oprávnenie. V prípade zmeny
údajov potrebných k tejto zmluve sú zmluvné strany povinné oznámiť nové údaje.

3. Akékoľvek zmeny servisnej zmluvy vyžadujú písomnú dohodu zmluvných strán formou
očíslovaných dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami.

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom
z nich.

V Bratislave dňa, 30.5.2012

NEPA Slovakia, spol. s r. o.
pobočka Nitra

Farská 4,949 01 Nitra
„2-

za objednávateľa:

OBEC TREBATÍCE
Obecný úrad ^

Hlavná ulica 247/107
922 10 Trebatice

Vv Wl 13 í 06 DIČ: 2020531007

TI


