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$ Lindstľtim
rohož a ich

pozcra

Lindstľöm' s'ĺ.o''

zado zďkunika:

Meno (paličkowým pismoIn)

ręisteľ okr*ného súdu Tmavą vl.ě' l2299lT
364' Íč DPH: SK202o2l9883

servisnom płendjmeZmluva/
len a

Zákmík (däsj lęn " Zźn<nik'')

Obec Jablonec

ÍĆoZźl<uiika|
00304794

Dĺ'CZdkuníka:
2020662127

IČ DPH ZákMníka:

Adĺesa ronozov:

Jablonec 59 (MŠ a ZŠ)
PSC a Mesto

900 87 Jablonec

Fáktüačĺá adĺes:

Jablonec 20ó
PSC a Mesto

900 87 Jablonec

PSC a MestoPoštová adresa (km posielať fakhiry)

Kontaktná osoba pÍe faktuĺĺciu: Tel.

E-mail:

Kontaktná osoba pÍe prevĺłdzku (ak iná ako prę fakfuráciu ) Tel

Ełnail:

Nová zmluva
Nové zákanícke číslo zákmílq:

Dodatok- nahľiłdza stav prenajĄch
rohoží v predclrádzajúcour dokmręnto.

zákznícke číslo zákmíkĺ:

26 639 012

Dodatok- úpnva €ny

E-mail pre zmielmie faktury:

1. PRODUKTY a
CENY

Dohodnuté produĘ a služĘ pľe ZiíLkzníka:

Rozmer ĺohože Kód ĺohoźe KS rohoží Frekvencia u.fneny v priebehu
fakhľačného obdobia

Cena prenájmu/
ks/ýdeň/ EUR

Cena pmia/-kď
yýmenď EUR Poznámky

200xl15 SK393 I Ż 5'7Ż 0'ó0

I 15 x 200 MXW2 I 5,14 0,602

85 x 300 MPWIO 1 1 4,13 0,66

Dánmzačiatkuslużby; l.1,2023 Rohože ooložil otvrĺracia doba2.

UMIESTNENĺE
RoHoŽÍ' príp.
INE

Detailný niŁov pÍevádzĘ a rozmiestnenię ľohoží a iné: prerušenie počas letných prázdnin

3. VYMENY
A DOPRAVA

Lindstĺom sa zavżżuje k doručeniu a ujmene rohožĺ poďa špecifikácie v tejto zrnluve, alebo v zmysle nęskoľšiclr dohôd medzi mluvqými stĺmmi. Doručęnie a uimena sa
uskutoční bez dalšíclr dokladov'

4. ZMENY
v SLUŽBE počiatočného počtu, koýje uvedený v bďe 1. tejto zrnluvy' Zákzník bude potvrdzovať meny v službe písome, tj' e_mailom, alebo poštou' Fakfurácia za sluźby sa zmení

v súlade so zmenmi v službe ' Zákzník sa zaväzuje infomovať okmžite LindstľÓm o zmenách, Iĺtoré budú mať vplyv na vykonmie služby'

5. CENA ZA
sLUŽBY

Ceny za prenájom a ďalšie služby, sú účtovmé vo qi'ške špecifikovmej v bode l tejto zmlu}y. Lindström sa zav'izuje infomovat' Zákuníka o pńpadnej zmene cien najmenej
jeden (l) mesiac vopl€d. všetky ceny v mluve sú uvedené bez DPH. V prípade, žę ł}hnena ľohoží nebola uskutočnená z dôvodov na strme zákunĺką a tento o tom
neinfomoval v zmysle bodu 4 tejto zmluvy, Lindstrôm je oprávlený účtovať zákuníkovi za služby, ako za lykonmé'

6. VYŠŠIA MoC V prípade zrisahu lyššej moci bude Lindstľiim okmžite infomovat'Zákzníka o dôsleđkoclr na službu. Vplpy vyššej moci môžu byt' napĺíklad; príľodné katrotĺoý, štrajk
zallęstnmcov, požia, vojna a'i' Z dôsledkov vpl1mr vyššej noci nevyplýajú žiadne náľoĘ pre zmluvné stĺmy'

7. PREDMET
VLASTNÍCTVA

Lindström zostffie vlrtníkom pĺenąjmých ľohoží, a má ęxkluzíwe právo čistiť a opravovať icll. Zíkuníkje zodpoveúý za prípadnú stĺatu, alebo znęhodrrotętrie rohože v jeho
priestoroch tak, žę sa ne dá däej používať. V tomto prĺpade zaplati Zdkunik nźhľaďu rohoží poďa cenníka niáhĺad: Akfuálne reny náluad ľolroží sú: MBW0/MXW0/MPW0:
75'00 EUR' MBWI/MXWI/MPW1: 92'00 EUĘ MBw2/Mxw2/MPw2: 133,00 EUR, MBwl0/Mxwl0/MPwl0: 185,00 EUR, MBw4/ MXw4: 234'00 EUR' ERM50-
49R: l08'39 EUR' ERM5lR: l72,75 EUR, ERM10R: 49,74 EUR, ERMl lR: l26'34 EUĘ ERMl2R: l72,75 EUR, SK520: 299 EUR' SK5l8: 299 EUR' SK393: 299 EUR,
SK394: 299 EUR. SK395:299 E[JR.

8. PLATNOST
ZMLUVY

Táto zmluva nadobúda platnosť odo dńa podpismia obidvorni znluvnýni stÍilani. Zrnluva plati na obdobię jędného ( l ) roka odo dňa podpisu' Po uplynutíjedného ľoka sa
platnosť zmluvy predlžuje vždy na nmledujúci jeden ( t) rok. ak nięktorá zo mluwých strIłn nedoručila pisonlnú ujpoveď zmluvy' Písomlrá výpovęď musí Ę' doručená druhej
stÍffie vždy őpoň dva (2) mesiace pred upl1nutim zmluvuého obdobia.

9, VYPOVED Ak niektorá zo zmluvných stľán opakovillę ponší povinnosti !')'plýajúce z Ęto zmlulry, je dĺuhá strma opĺávnená lypovedať zmluvu aj pred uplyrutim zmluvného obdobia'
V takonr prĺpade ntusi bý písoInná v-fuoveď zlrrluvy doručená najmenej jeden ( l) kalendĺmy mesiac pręd tęnrrínolrr ukončonia platnosti zmlur. V prípade' že zákzník
vypovedázmluwprędukončęnímzmluuréhoobdobiašpecifikovméhovbďę8tejtozmluvy,z dôvodov itrých,akojeponršeniezmluvn_ýchpovimostízostrilyLindstrt'm
zaplati Lindström-u konrpenzáciu vo ýške päťdesiď (50)% zo sumy faktuĺiĺcie za zvyšok zmluvného obdobia V pĺípade, že zźl<ullikĺezapĺatí faktúru za služĘ lykoualé
Lindström-om' Lindstĺöurję oprávnený vypovedat'anluvu s okanžitou platnosťou.

IO. PLATOBNE
PODMIENKY

Fakturačné obdobie je šý (4) ýždne' doba splatnosti ję l4 dní. V pńpade. že Zrákzník neuhĺadí fakturu v temĺnę splatnosti, Lindström je opráwený účtovať wok vo v}íškę 0.03
o/o zakaźďý deń po ĺęhotę splatnosti.

l l. sPosoB
Pl 'ÄTRY

Prevodom na bankoqý účet : Tatľabmką ě.Íl:2625006'75l/lI00, IBAN: sK 05 l l00 0000 00262500 6'15I: BlC: TATRSKBX na zĺĺklade vystavenej faknrry.

12. SPORY Zmluvné stÍmy sa zavŁujú ńešit'všetĘ spoty vzájotnnýn rokovmítn. V pIípade, že ili tak nepľíde k dohode. bude preónet sporu riešený súdnou cestou na súde podl'a
miestnej prĺsluśnosti.

stralu. zásfupcovia zmluvných strĺĺrr svojim podpisom tiež pofurdzujú, že sú oprávnení pľe podpis13, DATUM
A PODPIS
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Táto zmluvaje lyhotovená v dvoch (2) exemplfuoclr, jeden
tejto zmlury
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Meno (paličkoýIn

Íel' 033/ 59o 7612,

PracoWá

Veuia:4 2019

3.r.o.


