
Zmluva o servisných službách č.:....«.«....«~....
uzatvorená podl‘a ~ 269 ods. 2 a nasi. zákona č. 513/199~ Zb. Obchodný zákonník

v znení neskorších predpisov

Článokl
Predmet zmluvy

1. Poskytovatel‘ sa zaväzuje poskytovať objednávatel‘ovi na základe dohodnutej formy objednávania
objednávatel‘a servisné služby nasledovných produktov: Obchodné systémy, registračné pokladnice a
ostatné súvisiace komponenty. Servisnými službami sa na účely tejto zmluvy rozumie činnosť
poskytovatel‘a, účelom ktorej je zabezpečit‘ prostredníctvom opravy opätovnú riadnu funkčnost‘ vecí
objednávatel‘a (d‘alej len „servisné služby“).

Článok II
Objednávka servisných služieb

1. Poskytovatel‘ sa zaväzuje poskytovat‘ objednávatel‘ovi servisné služby na základe nasledovnej
dohodnutej formy obj ednávania:

a. Osobná forma - doručenie zariadenia na adresu servisného strediska poskytovatel‘a
b. Písoniná forma - emailom na adresu : info~zvacsystem.com

Článok III
Podmienky

poskytnutia servisných služieb

1. Poskytovatel‘ sa zaväzuje vykonať servisné služby najneskór do 48 hodín od doručenia zariadenia
na adresu servisného strediska poskytovatel‘a.

2. Objednávatel‘ sa zaväzuje zaplatiť za servisnú pohotovost‘ do 48 hodín mesačný poplatok 4€ S
DPH /mesiac. Servisná pohotovost‘ bude fakturovaná lx ročne vždy na rok dopredu.

3. Miesto vykonania servisnej služby je primárne adresa pobočky poskytovatel‘a, ak to nevyplýva inak
z vybraných produktov. V prípade dohody oboch strán móže byt‘ servisná služba poskytnutá mimo
adresy servisného strediska poskytovatel‘a.

4. Objednávatel‘ sa zaväzuje zabezpečit‘ poskytovatel‘ovi pri poskytovaní servisných služieb súčinnosť
tak, aby ich poskytnutie nebolo žiadnym spósobom sfažované a zdržiavané a aby poskytovatel‘ mohol
včas a riadne poskytnúť servisné služby.

5. Objednávatel‘ sa zaväzuje prostredníctvom povereného zamestnanca písomne potvrdiť
poskytovatel‘ovi poskytnutie servisných služieb.

Článok IV
Vyhlásenie poskytovatel‘a

Poskytovatel‘ prehlasuje, že pred podpisom tejto zmluvy sa riadne oboznámil so všetkými druluni
zariadení objednávatel‘a, ku ktorým sa zaviazal poskytovat‘ servisné služby. Poskytovatel‘ d‘alej
prehiasuje, že na poskytnutie servisných služieb má potrebné živnostenské či mé zákonné oprávnenie
v zmysle platných právnych predpisov SR.



ČlánokV
Odmena za servisné služby

1. Objednávatel‘ sa zaväzuje zaplatiť poskytovatel‘ovi:
a. odmenu za servisné služby v zmysle cenníka prác a služieb so zl‘avou 10%
b. cenu za servisnú pohotovosf do 48 hodín 4€ s DPH! mesiac.

2. Úhrada odmeny za poskytnutie servisných služieb bude vykonaná v hotovosti prípadne na základe
faktúry vystavenej poskytovatel‘om. Faktúra je splatná v lehote 7 dní odo dňa doručenia faktúry
objednávatel‘ovi. Faktúra musí byť doručená na adresu sídla objednávatel‘a zapísanú v Obchodnom
registri ku dňu vystavenia faktúry Faktúra musí obsahovať náležitosti stanovené zákonom č. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

3. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania fakturovanej sumy na bankový účet
poskytovatel‘a uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

Článok VI
Ochrana dóverných informácií

Zmluvné strany sa zaväzujú neposkytnúť a nezverejňovaf žiadne informácie tretím osobám,
ktoré získali a o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s plnením tejto zmluvy, prípadne, ktoré by
mohli poškodiť vzájomné vzťahy oboch zmluvných strán alebo jednej zo zmluvných strán. Tieto
informácie označuj Ú za dóverné a zaväzujú sa ich neprezradiť tretej osobe ani ich použiť v rozpore
s ich účelom. Ochrana dóverných informácií trvá i Po zániku tejto zmluvy.

Článok VII
Záruka na servisné služby

1. Na servisné služby poskytnuté v rámci tejto zmluvy poskytuje poskytovatel‘ objednávatel‘ovi záruku
v dlžke 3 mesiacov.

2. Ak je produkt, alebo jeho súčasf opravená poskytovatel‘om v rámci poskytnutia servisných služieb
vadná, obj ednávatel‘ má právo na bezplatné odstránenie vady.

Článok VIII
Zánik zmluvy

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť
v prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho Po doručení výpovede.

2. Objednávatel‘ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy ak poskytovatel‘ oneskorene vykoná pre
objednávatel‘a servisné služby v rozpore s článkom III ods. 1 tejto zmluvy,
3. Zmluva zaniká automaticky ak predmety tejto zmluvy uvedené v prílohe č.l sú vyradené
z prevádzky.
4. Právne účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom preukázatel‘ného prevzatia objednávatel‘om
alebo odmietnutím toto odstúpenie od zmluvy prevziaf poskytovatel‘om. Ak sa v prípade doručovania
prostredníctvom pošty vráti zásielka s odstÚpením od zmluvy ako nedoručená alebo nedoručitel‘ná,
považuje sa Lakáto záslelka za doručenů dňom, v ktorom pošta vykonala jej doručovanie.
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Článokix
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

2. Táto zmluva je vyhotovená 2x z čoho každá zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie.

3. Prípadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, sa budú zmluvné strany usilovať
riešiť predovšetkým dohodou, ak k dohode nedójde, spory sa budú riešiť podl‘a slovenského právneho
poriadku a podliehajú právomoci príslušného súdu Slovenskej republiky.

4. Všetky neskoršie zmeny ako aj dodatky, vzt‘ahujúce sa k tejto zmluve, musia byť vyhotovené
výhradne v písomnej forme a podpísané zmluvnými stranami.

5. Zmluvné strany súhlasne vyhlasujú, že táto zmluva ajej prílohy je vyjadrením ich slobodnej vóle,
zmluvu si prečítali, uzavreli ju vážne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.

V Malackách, dňa 2019
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