
Servisná a materiálová zmluva (servis, cena za klik)                   číslo zmluvy:   1301532
(ďalej len „Servisná zmluva“)               
uzatvorená podľa ust. § 1746 ods. 2 zák. č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov
medzi zmluvnými stranami:

1

(ďalej len „Zákazník“)     a (ďalej len „Dodávateľ“)

I. Predmet Servisnej zmluvy
Na  základe  tejto  Servisnej  zmluvy  poskytuje  Dodávateľ  Zákazníkovi  Služby  TS  spočívajúce  v poskytovaní  servisných  a 
materiálových služieb pre zariadenie Zákazníka špecifikované v bode II. tejto Servisnej zmluvy (ďalej len „Zariadenie“) v rozsahu 
a za podmienok uvedených v tejto Servisnej zmluve. Zákazník sa zaväzuje platiť Dodávateľovi za poskytované Služby TS cenu 
podľa  tejto  Servisnej  zmluvy.  Táto  Servisná  zmluva  je  tvorená  textom  tejto  zmluvy,  jej  prílohami  vrátane  Všeobecných  a 
Zvláštnych obchodných podmienok Dodávateľa (VOP, ZOP Technického servisu).

II. Špecifikácia Zariadenia 

Počet 
kusov

Označenie Zariadenia Výrobné číslo Poznámka 
Počiatočný  stav  počítadla 
Zariadenia v čase zahájenia Služby 
TS 
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Deň zahájenia poskytovania Služieb TS: ………

Doba trvania Servisnej zmluvy:  2 roky

III. Platobní podmienky

Cena za Služby TS je stanovená za kalendárny mesiac a vypočíta sa v závislosti na počte zhotovených kópií ako súčet:

a) násobku ceny za jednu čb / farebnú kópiu formátu A4 vo výške 0,023 / 0,048 Eur (bez DPH) a počtu kópií formátu A4 
zhotovených na Zariadení v priebehu príslušného kalendárneho mesiaca nepresahujúceho výrobcom odporučené 
maximálne mesačné zaťaženie Zariadenia, a  

b) násobku ceny za jednu čb / farebnú kópiu formátu A4 vo výške 0,030 / 0,060 Eur (bez DPH) a počtu kópií formátu A4 
zhotovených na Zariadení v priebehu príslušného kalendárneho mesiaca presahujúceho výrobcom odporučené 
maximálne mesačné zaťaženie Zariadenia.

Výrobcom odporučené maximálne mesačné zaťaženie Produktov TS činí: 5000 kópií formátu A4 

Fakturácia bude robená: polrocne

IV. Odstraňovanie porúch a iné zásahy
Zákazník objednáva služby TS (opravy, údržbu či dodávky tonerov prípadne papiera) na tel.: 729 784 312/326, 
311 614 312/326; fax: 311 614 257 alebo e-mail: technicky.serviscz@officedepot.com a to cez pracovné dni od 7:30 do 
16:30 hod.

Upozornenie: Tonery prípadne papier (viď. čl. V) pre stroje uvedené v zmluve objednávajte len cez TS na vyššie 
uvedených kontaktoch.

Zvláštne ustanovenie:  Reakčná doba zásahu Dodávateľa je do 8 hod. od nahlásenia poruchy. Dodanie náhradného 
Produktu TS je do 48 hod. od nahlásenia poruchy a požiadavky na dodanie náhradného Produktu TS.

V. Rozšírenie Služieb TS
Dodávky kopírovacieho papiera:  NIE  -  interval závozu: xxxxx; značka dodávaného papiera: xxxxx

ZÁKAZNÍK:
Materská škola
Lúčky14
90851 Holíč
IČO: 37990411
DIČ:  2022099717
konajúci: Daša Sládková riad.
č.ú.: 2104869551/0200
tel.: +421907779746
kontaktná osoba: Kubovičová Eva /+421948725103
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.:

DODÁVATE  Ľ  :  
Office Depot, s. r. o.
Apollo Business Center II, Prievozská 4/B
821 09 Bratislava
IČO: 36 192 384
DIČ: SK2020052276
konajúci:Ing. Milan Baran
bankové spojenie: 0302212113/7500
tel.:  0800 154 322
fax:  0800 154 321
kontaktná osoba: Ondrej Fleischmann
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 25504/B



VI. Záverečné ustanovenia

1. Servisná zmluva je uzatvorená a nadobúda účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Ďalšie skutočnosti  a práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v texte tejto Servisnej zmluvy, sú upravené vo 

VOP a ZOP Technického servisu. 
3. Pokiaľ  nie  je  v tejto  Servisnej  zmluve  (príp.  čiastočnej  Objednávke)  uvedené  inak,  majú  výrazy  tu/tam  použité  a 

uvedené veľkými písmenami význam špecifikovaný vo VOP a ZOP Technického servisu. 
4. Zákazník svojím podpisom výslovne vyhlasuje, že sa zoznámil s VOP a ZOP Technického servisu uverejnenými na 

oficiálnej internetovej stránke Dodávateľa  www.PrecoOfficeDepot.sk (príp. uvedenými v Prílohe tejto Servisnej zmluvy) 
a že ich v celom rozsahu akceptuje. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že pre zmluvný vzťah založený touto Servisnou zmluvou a čiastočnými Objednávkami podľa 
tejto Servisnej zmluvy sa nepoužijú nasledujúce ustanovenia:
a) § 558 ods. 2 OZ v tej časti, ktorá uvádza, že obchodné zvyklosti majú prednosť pred ustanovením zákona, ktoré 

nemá donucujúci účinok;
b) § 1732 ods. 2 OZ, ktoré okrem iného stanovujú, že návrh dodať tovar alebo poskytnúť službu za určitú cenu 

učinený v katalógu je ponukou; 
c) § 1740 ods. 3 OZ a ustanovenie § 1751 ods. 2 OZ, ktoré stanovuje,  že je zmluva uzatvorená aj vtedy,  keď 

nedôjde k úplnej zhode prejavov vôle zmluvných strán; 
d) §  1799  a  §  1800  OZ,  ktoré  upravujú  odkazy  na  obchodné  podmienky  vo  formulárových  zmluvách,  definujú 

nezrozumiteľné alebo obzvlášť nevýhodné doložky a podmienky ich platnosti;
e) § 1978 ods. 2 OZ, ktoré stanovuje, že márne uplynutie dodatočnej lehoty stanovenej na plnenie má za následok 

automatické odstúpenie od zmluvy;
f) § 2108 OZ, ktoré stanovuje, že kupujúci  nemusí platiť časť kúpnej  ceny zodpovedajúcu jeho právu na zľavu 

z dôvodu chybného plnenia.
6. Zákazník svojím podpisom ďalej výslovne vyhlasuje, že sa detailne zoznámil a súhlasí s tým, že:

a) Dodávateľ je oprávnený dodať Zákazníkovi iné vyhotovenie Produktov, než ktoré uňho Zákazník objednal, a to za 
podmienky, že skutočne dodané Produkty budú v minimálne zhodnej kvalite, za rovnakú cenu a použiteľné na 
zhodný  účel  použitia  ako Produkty  Zákazníkom objednané,  pričom takéto  plnenie  sa  nepovažuje  za chybné 
plnenie v zmysle ustanovenia § 2099 s nasl. OZ;

b) veriteľ má právo na náhradu škody vzniknutej nesplnením peňažného dlhu v plnej výške bez ohľadu na prípadné 
úroky z oneskorenia;

c) Dodávateľ je oprávnený požadovať úroky z úrokov;
d) Zákazník na seba okamihom uzatvorenia tejto Servisnej zmluvy, resp. jednotlivej čiastočnej Objednávky preberá 

nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 OZ.
7. Zmluvné strany svojím podpisom potvrdzujú, že sa žiadna z nich nepovažuje za slabšiu zmluvnú stranu v porovnaní 

s druhou zmluvnou stranou a že mali možnosť zoznámiť sa s textom a obsahom tejto Servisnej zmluvy vrátane jej  
príloh,  VOP a  ZOP Technického  servisu,  obsahu  rozumejú,  chcú  ním  byť  viazané  a  zmluvné  ustanovenia  spolu  
dostatočne prerokovali.

8. Zákazník  svojím podpisom výslovne potvrdzuje,  že všetky doložky obsiahnuté v tejto  Servisnej  zmluve,  vrátane jej  
príloh, VOP a ZOP Technického servisu, sú mu zrozumiteľné, nie sú preňho nevýhodné a zmluva sa neodchyľuje od  
obvyklých podmienok ujednávaných v obdobných prípadoch. 

9. Servisná zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po jednom vyhotovení dostane 
každá zo zmluvných strán.

10. Táto Servisná zmluva má nasledujúce prílohy, ktoré sú jej nedielnou súčasťou:

Príloha č. 1 – Všeobecné obchodné podmienky (VOP) 
Príloha č. 2 – Zvláštne obchodné podmienky (ZOP) Technického servisu  

V Prahe dňa………… V ………… dňa…………

---------------------------------------------                                                          --------------------------------------------
 Pečiatka, meno, funkcia a podpis Dodávateľa                            Pečiatka, meno, funkcia a podpis Zákazníka 

 


	

