
$5 Lindstrôm Zmluva! dodatok o servisnom prenájme rohoží
lindstrým, s.r.o: (ďalej len "Lindstróný?) prenajme rohož (ej a bude ich pravidelne vymieňať, čistiť 9 dopravovať » a do práčovne. pre nasledujúceho zákazníka:a (ďalej len“ Zákazník) O beC M ari an kateDZO4Z930 [TEŽ G20643680

Adresa rozvoz, PSČ a Mesto Sová zmluvaNám. 4 apríla 62 90033 Marianka Nos zákaznícke islo zákazníka

Fakturačná adresa: a 4 PSČa MestoŠkolská 32 90033 Marianka
Poštová adresa (kam posielať faktúry)

—
2 ž PSČ a Mesto Dodatok. nahrádza stav óoh

: prenajatýchŠkolská 32 90033 Marianka rohoží v predchádzajúcom dokumente.

Pápayová Ľubica 10902905764 tiKontaktná osoba pre fakturáciu:

B-maft:

— —. — PANNY —

Dodatok. doplňa stav prenajatých rohoží v
Kontaktnáosoba pre prevádzku (ak iná ako pre fakturáciu ) Tel. predchádzajúcom dokumente.

Existujúce zákaznícke číslo zákazníka:

El:
E-amll pre zasielanie čaktáry?

1. PRODUKTY a|Dohodnué produkty a službypre Zákazníka:
CENY

" Faktúry posielať na adresu.
Rozmer rohože|Kod rohože KS TRA  [ frekvencia výmenývpriebehu|Cena prenájmu?|Cena prania/ko/

fakturačného obdobia kstýždeň/ EUR.|—výmenať EUR. Poznámky

85x150 MBW1 1 1xza 7 dni 1,05 3,95 PRERUŠENIE SLLIŽBY OD 17313

115x200[—MBW2 2 1x za 7 dni 1,92 4,83
115x200|Sk394 1 1x za 7 dni 4,62. 124

1. Dátum začiatky služby: 22.9.2020 [ Robože polozit ASMI Otvámcia dobe 1 S
UMIESTNENIE[orado i — 7 VST Detailný názov prevádzky a rozmiestnenie rohoži:

DISDONE [maňýsto pody mieZákladná škola
INÉ

7. VÝMENY—|Lindsrômsa zaväzuje k doručeniu a výmene rohoží podľa špecifikácie v tejto zmluve, aleba v zmysle neskorších dohôd medzi zmiuvnými stranami. Doručeníe a výmena sa
A DOPRAVA—|uskutoční bez ďalších dokladov.

4. ZMENY Zákazník má možnosť meniť počet rohoží. a meničfrekvenciu výmen tak,že korikuuje zákaznícky servis Lindsiróm. Rediikoia počtu rohoži môže byť naimálne do výšky
V SLUŽBE 50% počiatačného počiu, kúorý je uvedený v bado1. tejto zmluvy. Zákazník bude. potvrdzovať zmeny vslužbe písounae, tj. #-mailom, nlebo poštou. Faktarácia za službysa

zmenívsúlade so zmenami v službe. Zákazník sa zaväzuje informovať okamžite Líndstrôm o zmenách, ktoré budú mať vplyv na vykonanie služby.

A ZA Ceny za prenájom a ďalšie služby
najmenej jeden (1) mesiac vopred, Všetky ceny vzmlave sú uvodené boz DPI. V pripade, že výmena raš

© tam neinformoval v zmysle bodu 4 tejto zmhavy, Liadstróm je oprávnený účtovaťzákazníkovi za s

účtované vo výške špecifikovanej v bode | tejto zialuvy. Lindstróm sa zaväzuje informovať Zákazníka o prípadnej zmene cien.
nebola uskutočnená z dôvodov na strane zákazníka, a tento

5, ako za vykonané,

6. VYŠŠIA MOC | V prípade zásahu vyššej moci bude Lindstróm oka
zamestnancov, požiar, vojna a. |Z dôsledkov vplyvu v

žite infhrmovať Zákazníka o dôsledkoch na službu, Vplyvy vyššej moci môžubyť napríklad: prirodné katastrofy, štrajk
vplývajú žiadne nároky pre zmluvné strany.

7. PREDMET Lindstróm zostane vlastníkom prenajatých rohoží, a má exkluzívne právo čístiť a opravovať ích. Zákazník je zodpovedný za prípadnú stratu, alebo znehodnotenie rohože

VLASTNÍCTVA,|v jeho priestoroch tak, že sa nedá ďalej používať. V tomto prípade zaplati Zákazník náhradu rohoží podľa cenníka náhrad: Aktuálne ceny náhrad rohožť sú:
MEBWOAMXWOAMPWO: 75,00 BUR. MBW]/MXWN]/MD 92,00 EUR, MBW2/MXKW2/MPW2: A EUR, MBW10/MXW1VMPW10: 185,00 EUR, MBVW4/

MXW4: 23401 EUR, ERM30-49R: 108,39 EUR, ERMS1R: 177,75 BUR, ĽRMI0R: 49,74 BUR, ERMLIR: 106,34 EUR, ERMI2R: 172,75 BÚR, SK520: 299 BLR,
$KSÍ8: 299 EUR, SK3 99 EUR, SK 394: 299 EUR, SK295: 299 EU]

8. PLATNOSŤ—|Táto zmluva madobúda platnosť odo dňa podpisania obidvomi zmhuvnými stranami. Zmluva platí na obdobie 14 mesiacov odo dňa podpisu. Po uplvnutí 14 mosiacovsa
ZMLUVY platnosť zmluvy predlžuje vždy na nasledujúcich 14 mesiacov, ak niektorá zo zmluvných strán nedoračila písomnúvýpoveď zmluvy. Písomná výpoveď mmsí byť doručená.

druhej strane vždy aspoň dva (2) mesiace pred uplomtim zmluvného obdobia.

9. VÝPOVEĎ [Ak niektorá za zmluvných strán opakovane porúší povinností vyplývajúce z tejto zmluvy, je druhá strana oprávnená vypovedať zmluva aj pred uplynutím zmluvného.
otxtobia, V takom prípade musí byť písomná všpoveď zmluvy doručená najmenej jeden (1) kalendárny mesiac pred termínom ukončenia platnosti zmluvy. V prípade, že
zákazník vypovedá zmluvupred ukončením zmluvného obdobia špecifikovaného v bode 8 tejto zmlavy,zdôvodov iných. sko je porušenie zmluvných povinností zo strany
Lindstróm „zaplaší Ľándstrám-u kompenzáciu vo výške päťdesiat (50% za sumy fakturácie za zvyšok zmluvného obdobia. V pripade, že zákazník nezaplatí faktúru za
služby vykonané Líndstrôm-om, findstróm je oprávnený vypovedať zmluvu s okamžitou platnosť

10. PLATOBNÉ.|Fakturačné obdobie jo štyri (4) týždne, doba splatnosti je 14 dní. V prípade. že Zákazník neuhradí Faktúru v sermíne splatnosti, Lindsteám je oprávnený účtovať úrok vo výške
PODMIENKY

—
[0,03 %za každý deň po lehote splatnosti.

11. SPÔSOB Prevodom na bankový účet: Tatrabanka, 3500675171100, IBAN: SK 05 1100 0000 0026 2500 6751: BIC: TATRSKBX m základe vystavenej faktúry.

PLATBY

12. SPORY Zanluvné strany sa zaväzujú riešiť všetky spory vzájomným rokovanít. V prípade, že anť tak. nepride k dohode, budo predncť sporu riešený súdnou cestou na súde podľa
miestnej príslušnosti.

13. DÁTUM Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) exemplároch, jeden pre každú zmlavnú stranu. Zástupcovia zmluvných strén svojim podpísom tiež potvrdzujú, že sú oprávnení pro
A PODPIS podpis tejto zaduvy.

ásan Meno (paličkovým pismen) Zákazník Dátum demo (paličkovým pismost) Lindstrôm, s.r.o.

Ing. Dušan Statelov- starosta Raymond Drugda, ASM

Tyválenoke sita 3
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