
15 Liadstrôm Zmluva! dodatok o servisnomprenájme rohoží
lindstrňm, s.r.o: (ďalej len "Lindsttm?) prenajme rohož (€) a bude ich pravidelne vymieňať, čistiť n dopravovať z a do práčovne. pre nasledujúceho zál znáka:

Zákazník (ďalej len“ Zákazník?) Obec M ari an ka
160oter 0304930 DIČ IČ. DPH Zákazníka:9020643680
Adresa TOZVOZOV? EE aPSČ a Mesto Nová zmluva,Nám. 4 apríla 62 90033 Marianka ákazníck slo zákazníkvé

FaktS z Hl EJSkolská 32 90033 Marianka
Paštová adresa (kam posielať faktúry

—
X z PSČ a Mesto

Dodatok: nahrádza stav prenajatých: S za stav prenajatýchSkolská 32 90033 Marianka rohoží« predchádzajúcom dokumente.
Kontaktná osoba pre fakturáciu: z u . Te Existujúce zákaznícke číslo zákazníka:

Pápavová Ľubica 0902905764
email:

— —— —

Dodatok: doplňa stav prenajarých rohoží v
Kontaktná osoba pro prevádzku (ak iná akopre fakturáciu) Tel. predchadzajúcom dokumente.

Existujúce zákaznícke číslo zákazníka:

Bent:

Eommál pre zasielanie fátáry:

1. PRODUKTYaCENY
Dohodnuté produkty a služby pre Zákazníka: Faktúry posielať na adresu.

Rozmer rohože. Kôd rohože K.S rohoží Frekvencia výmeny v priebehu|Cena prevájava? Cena prania/ksť
fakturučného ohdabia ksltýždeň/ EUR výmena/ EUR. Poznámky

115x200 5k393 1 1x za 7 dní 4,52 1,24 PRERUŠENIE SLUŽBY OB ATSLE

115x200 MBW2 4 ix za 7 dni 1,92 485

12.10.2020 Rohože polažíl AS | orvámcía dob32. Dátum začiatku služby :

ROHOŽÍpríp Detačlný názov prevádzky a rozimlestnonie rohoži: M ate rSká Ško | a1Ni

3. VÝMENY lindstróm su zaväzuje k doručeniua výniene rohoží podľa špecifikácie v tejto zmluve, alebo v zmysle neskorších dohôd medzi zmluvnými stranami. Doručenie a výmena. sa
A DOPRAVA uskutoční bez ďalšich dokladov.

4. ZMENY Zákazník má možnosť meniť počet rohoží. a meniť frekvenciu výmen tak, že komaktuje zákaznícky servis Lindstróm. Redukcia počtu rohoži môže byť maximálne do výšky
V SLUŽBE 50% počiatočného počtu, ktorý je ovedený v bede 1. tejto zmluvy. Zákazník bude potvrdzovať zmeny v službe písomme, tj. e-mailom, alebo poštou. Fakturácia za služby sa.

zmení v súlade so zmenami v službe. Zákazník sa zaväzuje informovať okamžíte Líndstróm o zmenách, ktoré budú maťvplyv na vykonanie služi

5. ČÉNA ZA Ceny za prenájom a ďalšie služby, sú účtované vo výške špecifikovanej v bode | tejio zmluvy, Lindstrámsa zaväzuje informovať Zákazníka o prípadnej zmene čier
SLUŽBY najmenej jeden (1) mesiac vopred. Všetkýceny v zmluve sú uvedené boz DPH. V pripade, že výmena rohoží nobola uskutočnená z dôvodov na strane zákazníka, a tento

9 tom nejafonmoval v zmysle bodi4 tejto zmluvy, Lindstróm je oprávnený účtovaťzákazníkovi za služby, ako za vykonané.

6. VYŠŠIA MOC|Yprípade zásahu vyššej moci bude Liadstrám okamžite informovaťZákazníka o dôsledkoch na stužbu. Vplyvy vyššej moci môžu byť napríklad: prírodné kutastrotý, štrajk.

zamestnancov, požiar, vojna a.i. Z dôsledkov vplýva vyššej moci nevyplý žiadne náraky pre zmlavné strany.

7. PREDMET
VLASTNÍCTVA

Tlndstróm zostane vlastníkom prenajatých rohoží, a má exkluzívne právo čístiť a opravovať ích. Zákazník jo zodpovedný zaprípadnú stratu, alebo znehodnotenie rohože
v jeho priestoroch tak, že sa nedá ďalej používať. V tomto prípade zaplatí Zákazník náhradu rohoží podľa colníka náhrad: Aktrálne cenynáhrad rohož

MBYOMKWOMPWA. 75,00 EUR, MBW UMXWI1/MPW1: 92,00 EUR, MBW2/MXW2/MPW2: 122,00 EUR, MBN/MXV 10/MPNY10: 185,00 EUR, MBWA
MXW4: 234,00 EUR, ERMS0-A9R: 108,39 EUR, ERMSTR: 177,73 EUR, ERMI10R: 49.74 BUR, ERMIIR: 126,34 BUR, ERMI2R: 172,75 BUR, SK520: 299 BUR,
$KS18: 299 EUR, SK93: 299. EUR, SK94: 299 EUR, SK399: 299 EUR.

8. PLATNOSŤ
ZMLUVY

Táto zmluva nadobúda platnosť odo dňa podpisania obidvomi zmluvnými strenámi, Zasluva platí na obdobie 14 me
platnosť zmáuvy predižuje vždy na nasledujúcich14 mesiacov,k niektorá zo zmkuvných strán nedoručila písomnú výpovi
druhej strune vždy aspoň dva (2) mesiace pred uplynutím zmluvného obdobia.

ov odo dňa podpise, Po ztplynutí 14 mesiacovsafzanlavy. Písomná výpoveďmusí byť doručená

9. VÝPOVEĎ Ak niektorá 20 zmluvných strán opakovane poruší povinností vyplývajúce z fejto zmluvy, je druhá strana oprávnená vypovedať zmhivu aj pred uplynit le zmluvného
obdobia, V takom prípade musí byť písomná výpoveď zmluvy doručená najmenej jeden (1) kalendárny mesíso pred termínom skončenia platnosti zmluvy. V prítade, Že
zákazník vypovedá zmluvupred ukončením zmluvného obdobia špecifikovaného v bode $ tejto zmluvy. z dôvodov iných. ako je porušenie zmluvných povinnos
Líndstrôm , zaplatí Lindstrám-u kompenzáciu vo výške päťdesiat (50)% 20 sumy fakturácie zi ok zmluvného obdobia. V pripadu, že zákazník nezaplatí fikrúna za
službyvykonané findstróm-om. Tiístrôm je oprávnený vypovedať zmluvu. s okamžitou platnosťou.

10. PLATOBNÉE Fakturačné obdobie je štyri (4) týždne, doba splatnosti je 14 dni, V prípade, že Zákazník neuhradí faktúru v termíne splatnosti, Lindstrám je oprávnený účtovať úrok vo výške
PODMIENKY 0,03% za každý deň po lehote splatnosti.

11 SPÔSOB Prevodom na bankový účet | Tatrabanka, č.ú: 2623006751/1100, IBAN: SK 05 1100 0060 0026 2300 6751, BIC: TATRSKE) základe vystavenej faktúry.
PLATRÝ

12. SPORY Zaatuvné strany sa zaväzujú riešiť všetky spory vzájomným rokovaním, V prípade, že aní tak nepride k dohode, bude prednací sporu riešený súdnou cestou na súde podľa
miestnej príslušnosti.

13. DÁTUM
A PODPIS

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) exemplároch, jeden pre každú zmlavnú stranu. Zástupcovia zmluvných strán svojím podpisom tiež potvrdzujú, že sú oprávnení pre
podpís tejto zmluvy,

9.10.2020 9.10.2020
Dátum

PODPIS

Meno(paličkovým pismomi Zákazník Dám Meno (gafičkovým pôsnosú 1inástróm, s.r.o.

Ing. Dušan Statelov- starosta Raymond Drugda, ASM
ú2 Pracovné porácša PODPIS Pracjná požia1 inStNÝm. snetá BB. s.ro.

o 73-817 01 Tma
KOL OBTALisdsteáim, s.a, Oredštnska

3,
917/01 Trugva, Obchodný register Okresného súdu Trnava. ví:č. 1229977 MOV | NO DE: SK OZOZ1YBI

ge. 7612. 337 55 466 03 1ČO:

35
742 264, IČ. PH: SK2020219882. 1 Vernža rá. 2019.

|
|


