
$ lindstriĺm
3.Ĺo. len

Dátum

zado zźl<ulika:

Meno (paličkoýIn pĺsmoIn)

okrdného súdu Tmavąvl.č. Iz299n

Lindstľłim, s.no.

Pracowá

Lindstrt'm, s'Í'o., orešidska
Íel' 033ĺ 5m 7612, ťM'

Zát<uilk (ďalęl len " Zákmík '')
Obec Jablonec

IČ DPH zákeníka:ICoZákuĺíka:
00304794

DtCZdkuĺika''
202066Ż127

Jablonec 20ó (obecný úľad + ku|túrny dom)
Adresa ĺołozov: PSc a Męsto

900 87 Jablonec

FaktuĺaÓlá adĺeg:

Jablonec 20ó
PSC a Mesto

900 87 Jablonec

Poštová adresa (km posielať falctírry) PSČ a Mesto

Tel.Kontaktná osoba pÍe faktmĺciu:

E-mail:

Kontaktná osoba pÍe prevádzku (ak iná ako pre faktuĺáciu ) Tel

Nová zmluva
Novć zákaaícke číslo zákznika:

Dodatok- nahłídza stav pĺenajatých

26 639 013

Dodatok- úprava ceny

dokmrente.
číslo ákamíka:

rohoží v

E-mail:

E-mail pĺe zroielmie faktury:

L PRODUKTY a
CENY

Dohodnuté produkty a služby prt Ziłkzníka:

Poznámky
Rozmęr ľohožę Kód rohožę KS rohoží Fĺekvencia 1foneny v pńebehu

faktuačného obdobia
Cena pĺenájmu./
kďýdeii/ EUR

Cena prmiďkď
výmenď EUR

0,6085 x 150 MBWI I 2 3,66

4,40l15x200 MXW2 2 Ż 1,83

Dáhrm začiatku službv ; l ,| ,2023 Rohože ooložil otvrłacia doba :
2.

UMIESTNENIE
RoHoŽÍ, príp'
INE

Detđlný názov prevádzĘ a ľozmiestnenię rohoží a iné:

3. VYMENY
ADOPRAVA

Lindstrom sa zavźizuje k dolučeniu a qłnene ľohoží poďa špecifikácie v tejto zmluve, alebo v zmysle neskoľšíclr dolrôd medzi Znluvn]imi strmmi. Doručenię a qímęna sa
uskutoční bęz däšíclr dokladov.

4. ZMENY
V SLUZBE

Zĺikmík rná možnosť neniť počet ĺohoží, a meniť frekvenciu ýnen tak, že kontakfuje zĺákunícĘ servis Lindstriinr. Rędukcia počfu ĺohoźí rrrôźe bý rrruimĺlne do výšĘ 50%
počiatočného počtu, ktmý je uvedený v bode l. tejto zmluvy. Zákzník bude potwdzovať meny v službe pímme, tj. e-nrđlom, alebo poštou. Fakĺľácia za služby sa zmení
v súlade so zmenmi v sltlżbę' Zźk'unik sa zaviizuje infomovať okmżitę LiIrdström o zmenách, ktoĺé budú mať vpý na vykonmie služby.

5 CENAZA
SLUZBY

Ceny za prenájom a ďaišie služĘ, sú účtovmé vo ýške špecifikovmej v bode l tejto zmlulry' Lindström sa zav,izuje infomovď Z;ákzníka o prípadnej zmene cien najmenej
jeden ( l) mesiac voprcd. všetky ceny v anluve sú uvedené bez DPH' V prípade, že výmena rohoží nebola uskutočnená z dôvodov na strme zákŽníką a tento o tom
neinfomoval v zmysle bodu 4 tejto zmluvy, Lindstriim je oprávnený účtovať ziikzníkovi za služĘ' ako za vykonmé.

6. VYŠŠIA Moc V pripade zrĺsahu vyššej moci bude Lindström okmžite infomovať Zákzníka o dôslędkoch na slużbu. Vplyvy vyššej moci môžu Ę' napńklad: pńľodné katretroý, štľajk
zffiręstnalcov, požiď, vq|na a'i. Z dôsledkov vpýu łryššsj nroci nevyplýąű žiadne nrĺĺoĘ pre zmluvné strmy.

7. PREDMET
VLASTNÍCTVA

LindstJöm zostale vlmtnikom prenajaýh rohoží' a má exkluzíwre právo čistiť a opravovať icÁ. Zďkuníkje zodpoveđrý za prípadnú strafu' alebo znehođtotenię ľohože vjeho
pľiestoĺoch tak, žę sa nedá dalej pouĺvať. V tomto pripadę zaplati Zźl<uruk nźhľadu ľohoží poďa cenníka niihĺad: Aktuálne ceny náhtad ľohożí sú; MBW0/MXW0/MPW0;
75,00 EUR, MBwl/Mxwl/MPWt: 92,00 EUR, MBw2/Mxw2/MPW2: 133,00 EUR' MBwl0/MxwlO/MPWIO: l85'00 EUĘ MBW4/ MXW4: 234'00 EUR' ERM50-
49R: 108,39EUĘERM5lR: 172,75EUR,ERMIOR: 49,74EUR,ERMllR: 126,34EUĘERMl2R:172,?5 EUR,SK520: 299EUR'SK518: 299EUR'SK393: 299EUR'
SK394: 299 EIIR SK395: 299 EIlR

8. PI-ATNOST
ZMLIJVY

Táto zmluva nadobúda platnosť odo dňa podpísmia otriĺlvoIni ztnluvn]ími strmani' Zrnluva platí na obdobie jedného ( l) roka odo dňa podpisu. Po uplputí jednélro ľoka sa
platIrosť zmluvy preďžuje vždy na nmledujúci jeden ( l) ľok' ak niektorá zo zmluwých strál nedoruěila písonrnú ľjpoveď zmlwy' Písomtá ujpoveď musí Ęť doručená druhej
strare vždy 6poň dva (2) mesiace prtd upl1nutĺm zmluvnélro obdobia.

9 VYPOVED Ak ĺięktorá zo zmluvných strán opakovane poruší povirurosti vyplývajúre z tęjto zmluvy, je druhá strma opľávnená vypovedať zmluvu aj pľed uplynutím zmluvného obdobia.

vypovedá zmluw pred ukončenín zmluwého obdobia śpecifikovaého v bode 8 tejto zmluvy, z dôvodov iných' akoje porušenie zmluwých povinnostĺ zo strmy Lindström
zaplatí Lindström-u konrpenzáciu vo uýške päťdesiat (50)% zo sumy faktuácie za zlyšok zmluvného obdobia V prípade, že zźl<uĺíklszap].ati faktún za sĺužĘ vykonalé
LindsÍrm-om, Linđshölnję opľávnęný vypovędat'zurluw s okarlžitou platrrosťou.

IO. PLATOBNE
PODMIENKY

Fakfuračné obdobie je š5n (4) ýdne' doba splĺnostije 14 dní' V prípade. že Zákznik neuhĺadí fakhiru v temínę splatnosti, Lindström je opráwený účtovď uok vo w-ýške 0.03

%o zakał'ďý ďeřĺ po lehotę splatlrosti.

I l. sPosoB
PLATBY

PrevodoIrr na bankoý účet : Tatrabmką č.i: 2625006'75l/lĺ00' ĺBAN: SK 05 l l00 0000 002ó 2500 6751; BIC: TATRSKBX na zráklade lystavenej faktuty.

12. SPORY Zmluvné stĺmy sa zavźizujú ńešit' všetĘ spory vzájomnýn rokovmín. V prípade, že mi tak nepríde k dohode' bude pređnet sporu riešený súdnou cestou na súde podl'a

miestIroj príslušnosti.

Zásfupcovia zmluvtlých stĺán svojim podpisom tiež potvrdzujli, že sli oprávneni pre podpisTáto zmluvaje lyhotovená v dvoch (2) exempláľoch' jeden
tejto zmluvy.

t3. DÁTUM
A PODPIS

';ŕ'

{:, Ĺ,

PODPIS

Meno

364' ĺč DPH: sK2o202I9EE3 VeÍŻia:4 20l9


