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0!V5 (»ocoCWS-boco Slovensko, s.r.o. Sídlo firmy: Bojnická 1 0, 831 04 Bratislava
Obchodné a logistické centrum: M. R. Štefánika 87, 920 01 HLOHOVEC

Bankové spojenie: Tel.: 033/735í 333

Tatra banka Trnava - Číslo účtu: 2620230287/ 1100 Fax: 033/73C)l 888

IČOl3141l045 iČoph:sxzozo?igbi;is e-mail: cws@cws.sk
Zapísaný v obchodnom íegistíi Okíesného súdu Bíatislava 1. oddiel: Sío, vl. č.: 25158/B

(d'alej len dodávatel')

Abonentná zmluva

l
I
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Abonent prehlasuje, že sa oboznámil a súhlasí so Všeobecnými podmienkami abonentnej zmluvy, ktoré sú neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy.

Miesto, dátum:

abonent

Mestsx; íntoíínačná. kanceáy í?a Popraa
ol n5R'íll P'dn'anr:3rll86058 0l Popradil Poprad

:CIČ: 2024097372' , Il
Tpi ,'Faí: *421 52 77 21 394

Platba: hotovostná, faktúrou, ??? inkasom

CWS-boco Slovensko, s.r.o.

Dodávatel': CWS-boco Slovensko, s.r.o.
ll]

[S

Abonent: IČO:

DIČ: IČDPH: Adresadodania:

Sídlo, PSČ:

Dátum dodania:

Telefón: Adresa prezasielaniefa:

UMYVÁRKA - (podlaa dodacích a servisných podmienok viď druhá strana)

Art. Produkt Počet ks Mn. nápl./mesiac Jedn. cena/mesiac Cena celkom/mesiac

UMYVÁRKA - mesačný paušál EUR +  DPH Cena s DPH

AIR CONTROL - (podl'a dodacícli a servlsných podmienok viď druhá stíana)

Art. Produkt Počet ks Mn. nápl./mesiac 4edn. cena/mesiac Cena celkom/mesiac

AIR CONTROL

LADY-CARE - (podlaa dodacích a servisných podmienok viď druhá strana)

Art. Produkt Počet ks Mn. náol./mesiac Jedn. cena/mesiac Cena celkom/mesiac

LADY-CARE - mesačný paušál EUR + DPH Cena s DPH

Termíndodania: Montáž zaistídodávatel'vcene EURbezDPH

Pri ukončení zmluvného vzťahu bude vrátené  ks text. uterákov,  ks zásobník text. uterákov,  ks zásobník

na mydlo,  ks zásobník toal. papiera,  ks zásobníkov papierových utierok.  ks AC,  ks LADY

CARE ,
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Všeobecné podmienky abonentnej zmluvy
(d'alej len ,,Všeobecné podmienky")

1. Tieto v'seobecné podmienky sú súčasťou abonentnej zmluvy (d'a:ej
len,,zmluva") uzatvoíenej medzi spoločnosťou CWS-boco Slovensko,
s.í.o. (d'alej leíí ,,dodávatel") a abonentom uvederíým na opačnej
strane zmluvy (d'alej len ,abonenta). Zmli.iva je platná a účinná po
podpísaííí obidvomi zmluvnýrni stíar»ami. Zínluva sa uzatváía na dobu
36 mesiacov odo dňa montáže dohodííutých zarladení. Pokiala najneskóí
6 mesiacov pteó uplyríutím doby platnosti zínlcivy niektoíá zo zmluv-
ných stíán neoznámi písomne díiihej stíane, že chce zmluvu ukončiť
v teímíne, na ktoíý bola uzatvoíeí'íá, predíži sa zmluva vždy o dobu, na
ktoíú bola cízatvoreííá (prolongácia). Jednotlivé služby,.UMYVÁRKA, AIR
CONTROL, LADY-CARE': pciskytovaíié podl'a tejto zmluvy, sú od seba
nezávislé. Pri ukončení zmluvného vzťaliu je abonent povinný vrátiť
dodávatel'ovi zariadenie, ktorě mu bolo poskytnuté v súvislosti s posky-
tovanou služboti, a textilné rolky. l)emontáž a orlvoz je na náklady
dodávatel'a. Uvedenie montážnych miest do póvodného stavu vykoná
abonent na svoje náklady.

ktorý je opíávnený predmet riájí'nu viditel'ne označiť ako svaje
vlastníctvo. V píípade skončenia tejto zmluvy z akéhokol'vek í'lóvodu,
víátane odstúpenia od zmlcivy. je abonent do 15 dríí od skončenia
zmluvy, tesp. do 15 dní od í:idstúpenia od zmluvy poyinný '.íyclať všetky
zaí?adenia, ktoré mu v súvislosti s touto zmluvou poskytol clodávatel'.
Abonent je taktiež zodpovedný za stratu, prípadne poškodt=nie dáv-
kovačov a ostatných píedmetov nájmu. ktoré mu do prevádzky poskytol
dodávatel'. Poškodenie, píípadne stíatu predmetov nájmu je abonent
povinný okamžite uhíadiť v súlade s platným cenníkoní dodávatelá bez
ohl'adu na to, akým spósobotxí ku poškodeniu, príp. stíate došlo,
s výnimkou, ze sa tak stalo zavinením dodávatel'a. V píípade íia.liieho
alebo včasného neodovzdania akýchkol'vek vecí poskytnutých abo-
nentovi na základe zmluvy, ktoté sú vo vlastníctve dodávatel'a, je
abonent povinný zaplatiť dodávatel'ovi zmluvnú pokotu vo vý'sl<e ceny
všetkých neodovzdaných zariadení podl'a cenníka dodávaíel'a platriého
v deři porušenia povinnosti.

2. Všetky platby, s výnimkou faktuíácie zmluvných pokút, podťa te')to
zmluvy sa budú raz mesačne rakturovať faktúrou splatnou 21 dní odo
ďňa jej vystavenia, pričoín mesačný paušál bude fakturovaný mesiac
vopred. V prípade uplatríenia zmluvnej pokuty formou vystavenia
faktúíy, bude splatnosť tejto faktúíy 10 dní. Platby sa budú vykonávať
formou bezhotovostného pyevodu na účet dodávatela overleríý
v záhlaví zmluvy, alebo platbou v hotovosti. Ak je abonent v omeškaí'ií
s akoukol'vek platbou, je povinný uhradiť dodávateloyl úíok z omeškai'+ia
vo výške O,1 96 z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškaríia V píí-
pade, ak abonent po uzatvoíení zmluvy nebude z akéhokoí'vek dóvodu
odoberať tovar v súviSlosti s poskytovanou službou alebo neuhradí
íiadne a včas faktú íy vystavené dodávatel'om v súvislostis poskytovanou
službou, je abonent povinný uhíadiť dodávateťovi bez zbytočného
cdkladu mesačné nájomné za poskytnuté zariadenia vo výške l ,16 € za
každé takto pcskytnuté zariadenie.

3. Dodá'iatei rieposkytuje žiadne dobropisy za nepoužitý tovaí dodaný
abonentcvi v zmysle zmiuvy, alebo ak služba nebola uskutočnená
z dóvodav na strane abonenta.

Za neodovzdanie vecí sa považuie aj:
a) neposkytnutie dostatočnej súčinnosti dodávatel'ovi na demoíítáz

a odvoz týchto vecí, íesp. zariadent,
b) odovzdaníe poškodených alebo zničených vecí.

Aboíient musí zaplatiť zmluvííú pokíitu bez ohl'adu na dóvoó í-ie-
odovzdania vecí.

8. Dodávatel' je opíávnený vykonávaf abonentný seyv?s sá:íi alebo
prostredníctvom inej osoby.

9. Abonent sa zavázuje, že do vecí a zariadení vo viastníctve c.icdáayatel'a,
ktoré sú predmetom nájmu podla tejto zmluvy, bude pln?'ťlen spotrebný
materiál, ktoíý mu dodal dodávatel'. V píípade pomšeriia tejto povin-
nosti je abonent povinný zapla{iť dodávatel'ovi zmluvníi pokcita vo
vý'ske súčtu cien všetkých vecí vo vlastníctve doíjávatel'a, l;toíé má
abonent v nájme na základe zmluvy podl'a cenriíka dodávatei'a platríého
v deň zistenia pomšenia povinnosti.

4. Ak bude poskytovanie služieb podía tejto zmluvy odmietííuté z dóvo-
dov na stíaiie abonenta, potom súčasne:
a) dodávatel' je oprávnený od te3to zmluvy odstúpiť, píičom sa

nepoužije ustanovenie '3 351 ods. 2 0bchodného zákonníka;
b) abonent je povirný víátiť dodávatel'ovi všetok dodaný tovar s vý-

n?mkou spotíebného materiálu;
c) abonentjepovinnýzaplatiťdodávatel'ovizmluvnúpokutuvovýške

so 96 (páťdesiat percent) zo súčtu cien ínesačného paušálu za
každý aj začatý mesiac odo dňa odii'íietnutia poskytovania služieb
až do skončenia účinnosti zmluvy podFa bcdu l Všeobecných
podmienok.

10. Na základe objednávky abonenta je dodávatel' oprávnený dodávať
abonentovi iný objednaný spotrebný tovar namiesto dohocimtého
spotrebného tovaru uvedenéíio v zn'iluve v hodnote mesačného pau-
šálu. V prípade, ak cena novej mesačnej o5jednávky prevys«íje mesačný
paušál, aboiient je povinný zaplatiť aj toto prevý'senie ceny, 'v piíípade,
ak je cena ria»ie.j i'i'íesačnej objedríávky nižšia, abonent je pov?nný platiť
dodávatelov? za objedííaný tovaí cena vo výške doterajšieho dahod-
nutého mesačríéhcí paušálu.

1l. Zmeny a c'loplíiky tejto zníluvy musia byť vykonané písomr:oí; foní'íou,
t. j. písomným dociatkoín podpísaným obidvoini zmliiví'iými stíanami.

Za odmletnutie poskytovania služieb na stíaííe abonenta sa považuje aj
ne.?;hradenie (alebo čiastočí'ié ríeul'íyadenie} aspoň dvoch (2) faktúí
za (=askytnuté služby,
neprebratie objednaného tovaíu abonentom alebo
ríepassymutie alebo ríey'nožnosrl poskyínutia dostatočnej
súčlr?úosti dodávatel'ovi pri plneríí tejto zmluvy.

5. Zínena sídla, obchodríí?l'ío íí'íena, ukoí'íčenie alebo zmena prevádzky,
ukončenie č?onosti a.'ebo iné skutočnosti, týkajúce sa abonenta, je
abonent povinný bezodkladne c>známiť písomne dodávatel'ovi. Tieta
skutočnosti neopíávňujú abonenta odstúpiť od zmluvy. Zmluvná
pokuta podl'a ustanovenia 4 písí'n. c) Všeobecných podmienok sa
neuplatní, pokial' abonent (postupca) postúpi všetky práva a povínnosti
z tejto zrnluvy vyplývajťice postupníkovi s )el'ío súhlasom a so súhlasciín
dodávate:'a.

12. Zmluvné stíany sa dohcxlli, že v prípade nezhód vyplývajúcich. alebo
súvisiacich s toíito zmluvou bude spoí riešiť zákonom určený sťií?l.

Abonentná služba UMYVÁRKA

' Služba spočíva v poskytnutí a montáži produktov tejto skup?.ny, v pra-
videlíiej dodávke čistýcí'í uterákových roliek výn'ienou za použité íiteíá-
kové íolky a dodávke nápiní do píenajatých píoduktov.

í

2. Seívisná činnosť na produkty, poskytnuté v íárííci složby, je z;iisťt»vaná
podl'a bodíi 8. Výi'nena uteíákov, mydla a doplňovaiiie papiera l/ zásob-
níkocli le vecou abonenta. Textilné uteráky mó'zri byť použité iba raz
a ich píanie zabezpečuje dodávatel'.

Abonentná služba AIR CONTROL

6. Dodávatel'jeopíávnený3edííostranne:
a) zvýšiť dohodn?itú cenu maximálííe o mierci inflácie vyhlásenej

štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendáíny rok;
b) zmeniťdohodnutúcenuvprípadezmenynepriamychdaní(najmá

DPH).

1. Služba spočíva v poskytnutí, montáži, ííastaveííí dávkovača, kontroly
batérií a výmeny náplne Výmena náplne sa vykonáva v doííodnutých
intervaloch.

Abonentná služba LADY-CARE

7. Abonent rl'ló:!e pOLlžíVať VýrObk'l a materiál poskytnutý V ramCi Služieb
výhradne na účely, ria ktoré sú uíčeríé. Zariadenie, slíižíace k posky-
tovanio služieb, a uterákové rolky zostávajt) vlastníctvoní dodávateía,

1. Služba spočíva v poskytnutí, moiitáži, výmene znečisteíiélia ko'»a za
nový s dezinfekčným píostriedkom.

l'/


