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LADY-CARE (podra dodacích a servisných podmienok viď druhá strana)
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Abonent prehlasuje, že sa oboznámil a súhiasí so Všeo~c~j~mi podmienkami abonentneJ zmluvy, k‘oré sO neoddeliteínou sůčasťou tejto zmluvy.
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Dodávater: cws~boco Slovensko, s.ío.
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Všeobecné podmienky abonentnej zmluvy
(ďalej len ‚Všeobecné po~imienky“)
Tlete všeobecně podmienky sú súčasťou abonentnej zmluw (cialej
len ‚zmluva‘) uzatvorenej medzi spoločnosfou CWS-boco Slovensko,
srn. (ďalej len ‚dodávater‘) a abonentom uvedeným na opačnej
strane zmluvy (ďalej len ‚abonent‘). Zmluva je platná a účinná po
podpísani obidvomi zmluvnými stranami. Zmluva ta uzatvára na dobu
~— mesiacov ode dňa
montáže dohodnutých zariadeni. Pekia~
ri~tieskŮrtrnesíacov pre~ uplynut~Trdoby platnosti zmIu‘~‘niektor~
ze-~mluvných stránneoznámi pisomne druhej strane, že chce zmluvu
ukončiť vtermíne, na který bola uzatvorená, predíži sa zmluva vždy
o dobu, na ktorú bola uzatvorená. Jednotlivé služby .UMWÁRKA. AIR
CONTROL, LADY-CARE~ poskytovaně podra tejto zmluvy, sú od seba
nezávislé. Pri ukončeni zmluvného vzfahu je abonent povinný vrátif
dodávatefovi zariadenie, které mu bole poskytnuté v súvlslosti
poskytovanou službou, a textilně rolky. Demontáž a odvoz je na
náklady dodávatera. Uvedenie montážnych miest do $vodného stavu
vykoná abonent na svoje náklady.
2.

Všetky platby podra tejto zmluvy sa budú raz mesačne fakturovať
faktúrou splatnou 21 dnI odo dňa jej vystavenia. Platby sa budú
vykonávať formou bezhotovostného prevodu na účet dodávatera
uvedený v záhlaví zmluvy, alebo platbou v hotovosti. V pripade
omeškania abonenta s akoukorvek platbou může dodávaterpožadovať
zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý
deň omeškania, na základe čoho je potom abonent povinný tieto
úroky platíť.

3.

Dodávateí neposkytuje žiadne dobropisy za nepoužité artikle alebo ak
služba nebola uskutočnená z dóvodov na strane abonenta.

4.

Ak bude poskytovanie služieb podľa tejto zmluvy odmietnuté
z důvodov na strane abonenta‘ dodávater je oprávnený od tejto
zmluvy odstúpiť, pričom sa nepoužije ustanovenie 5 351 ods. 2
Obchodného zákonnlka, Abonent je však povinný vrátiť dodávaterovi
všetok dodaný tovar s výnimkou spotrebného materiálu. Dodávateľovi
zároveň pri odmietnuti poskytovania služieb zo strany abonenta
vzniká nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50 % zo súČtu cien
mesačného paušálu za každý aj začatý mesiac odo dňa odmietnutía
poskytovania služieb po dobu trvania zmluvy v zmysle bodu 1 týchto
Všeobecných podmienok. Nárok na zmluvnú pokutu dodávateruplami
vystavením faktúry so splatnosfou 10 dni. Za odmletnutie poskyto
vania služieb na strane abonenta sa považuje aj
—
neuhradenie (alebo čiastočné neuhradenie) minlmálne dvoch
faktúr za poskytnuté služby
—
neprebratie objednaného tovaru abonentom alebo
—
neposkytnutie alebo nemožnosť poskytnutia dostatočnej
súčinnosti dodávatetovi pri plneni tejto zmlu‘y

5.

6.

7.

Zmena sídla, obchodného mena, ukončenie alebo zmena prevádzky,
ukončenie činnosti alebo ině závažné skutečnosti, týkajúce sa
abonenta, je abonent povinný bezodkladne oznámif písomne
dodávatetovi. Vyššíe uvedené skutočnostl nedávajú právo na
odstúpenie od zmiuvy. Zmluvná pokuta podra ustanovenia 4 sa
neuplatni, pokiaf abonent (postupca) postúpi ‚‘Šetky práva a povInnosti
tejto zmluvyvyplývajúce postupníkovi sjeho súhlasom a so súhlasom
dodávatera.
Dodávatef je oprávnený jednostranne zvýšlť d&hodnutú cenu
minimálne o mieru čistej inflácle vyhiásenej Š‘atlstickym úradom
Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rokrrákisto je
oprávnený primerane jednostranne zmenif dohodnutú cenu v pripade
znieny nepriamych dani (najmá DPH).
Abonent může použivaf výrobky a materiál poskytnutý v rámci služieb
výhradne v dohodnutom rozsahu. Zariadenie. služiace k poskytovaniu
služieb a uterákové rolky zostávajů vlastnic‘vom dodávatefa, ktorý je
oprávnený predrnet nájmu viditefne označiť akc svoje vlastnictvo.
Abonent je zodpovedný za stratu, pripadne poškodenie dávkovačov.
Skodu, pripadne stratu je abonent povinný okamžite ulvadif v súlade
platným cenníkom dodávatefa bez ohradu na fl akým spůsoborn ku
škode. pnp. strate došlo. s výnimkou, že sa tak stalo zavlnením

dodávatefa. V prípade riadneho alebo včasného neodovzdania
akýchkofvek ved poskytnutých abonentovi na základe zrnluvy, ktoré sú
vo vlastnictve dodávatera, je abonent povinný zaplatiť dodávaterovi
zmluvnú pokutu ve výške ceny všetkých neodevzdaných zariadeni
podľa cennika dodávatera platného v deň porušenia povinnosti. Za
neodovzdanie ved sa považuje aj neposkytnutie dostatočnej súčinnosti
dodávateíovi na demontáž a odvoz týchto zariadeni. Odovzdanie
poškodených alebo zničených ved sa nepovažuje za ich riadne
odovzdanie. Nárok na zmluvnú pokutu dodávatef uplatni vystavením
fak‘úry so splatnosfou 10 dni. Abonent je povinný zaplatiť zmluvnú
pokutu bez ohradu na důvod neodovzdania veci.
8.

Dodávatef je oprávnený vykonávať abonentný servIs sám alebo
prostredníctvom inej osoby.

9.

Abonent sa zavázuje, že do ved vo vlastnktve dodávatefa, ktoré sú
predmetom tejto zmluv)‘, bude plniť len spotrebný materiál, který mu
dodal dodávateď. V pripade porušenia tejto povinnosti je abonent
povinný zaplatiť dodávatefovi zmluvnú pokutu vo výške súčtu clen
všetkych ved vo vlastnictve dodávatera prepožičaných mu na základe
zmluvy podfa cennika dodávatefa platného v deň zistenia porušenia
povinnosti.

10. Na základe objednávky abonenta je dodávateí oprávnený dodávať
abonentovi iný objednany spotrebný tovar namiesto dohodnutého
spotrebneho tovaru uvedeného v zmluve v hodnote mesačného
paušálu. V prípade, al< cena novej mesačnej objednávky prevyšuje
mesačný paušál, abonent je povinný zaplatíť aj toto prevýšenie ceny,
v prfpade, ak je jej cena nižšia, abonent je povinný platif dodávatefovi
za objednaný tovar cenu ve výške doterajšieho dohodnutého
mesačného paušálu. Odo dňa uskutočnenia novej objednávky
v zmysle tohto bodu bude dodávateí dodávaf abonentovi tovar podra
tejto novej objednávky.
11. Zmeny a dopinky tejto zmluv~, musia byť vykonané písomnou formou.
12. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory z tejto zmluvy rozhodne
stály rozhodcovský súd Obchodná arbitráž, zriadený spoloČnosfou
Obchodná arbitráž‘ s.r.o. so sidlom Nám. SNP 3, 917 01 Trnava,
Cc> 46 094 733, zapisanou v obchodnom registri Okresného súdu
v Trnave, oddlei: Smo, vlo±ka Č. 27242/T, podra jeho Rokovacieho
poriadku jedným rozhodcom menovaným predsedom rozhodcov
ského súdu, Rozhodcovské konanie sa bude konaf bez nariadenia
ústneho konania. Strany poverujú rozhodcu k rozhodnutiu podfa zásad
spravodlivosti.
Abonentná služba umyvárka
Služba spočíva v poskytnutí a montáži produktov tejto skupiny.
v pravldeinej dodávke čistých uterákových roliek výmenným spůsobom za
použité a dodávke náplni do prenajatých produktov.
2.

Servisná činnosť na produkty, poskytnuté v rámci služby, je zaisfovaná
podfa bodu 8. Výmena uterákov, mydia adopiňovanie papiera
v zásobníkoch je vecou abonenta. Textilně uteráky můžu byť použitě
iba raz a ich pranie zabezpečuje dodávatef.

Abonentná služba Air Control
Služba spočiva v poskytnutí, montáži, nastaveni dávkovača, kontroly
batérii a výmeny náplne, Výmena náplne Sa ‚ykonáva vdohodnutých
intervaioch, najmenej však raz za štvrť roka podra bodu 8.
Abonentná služba‘LADY-CARE
Služba spočfva v poskytnuti, montáži, výmene znečisteného koša za
nový s dezlnfekčným prostriedkom (plus kontrola batédQ.

