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SERVISNI SMLOUVA

odběratel

:
tčo:
DIč:

:

Psychiatrickti léčebnav Dohřanech, příspěvkovú organi7ace
Ústovní 2,334 0t Dobřnny

Sít!!o

006ó9792

CZ00669792

Bankovní spojení :

KB Plzeň,

Zostoupený

MIJDr. Vladislot,Žižkn, ředite!

tlúIe jen

:

č.ti.:7I3937l/()100

odběrntel

DodavoÍel : CHLADÍRENSKÝ

Sítllo : Kltltovskci l

Ičo '

a.s.

6136 ló

t

l-7

stnws noltČKA s'r.o.

. 32I () l Plzeň

6

DIČ: C:'Zó1361ó]6
Bankovní spojeti

:

Rct

i//cisenbunk' a's'' č.ti.: l()]30()221 li5500

Zastoupaný : p' Rudontír Štc/l
- dále

jen dotlovalel

{

l. Přednřt plnění
]'

]. Serl,isni t'innost chludícího zařízení '

l.2. Sezrutm prol,ozoven budc sottčás!ísmlouvy.

IL Dottovalel se zovaguje
2-}' Po.skytovtlt odběrateli bezplalnou poradenskou činnost běžného ýpu.

při

2'2. Doslctl,it se nu nlíslo opruv\,dtl 2] hottin od nahlúšeni ztil,tttly
.;ervistt.
2.3. Dostavít se na mis!o lpraý)) all
Službě .

2'1 Dodržot,at hodinov.ý
IIl . Cena

I2 hodin

ocl nahlúŠenÍzcivady

'slandardním

při NoNSToP

u kilonrctnlv\', 'stt:ehník dlc nížcuvcdcnóhtl'

procí Íakluroce

3.l. Ocenění btttle prtlvedcrul dle plutnj,t'h
Slantlnrdní servis

"

Kilometrový sazehník

'suzcb dotluvute lc

'

35()'-Kč/ hod

.

]

]

Kt,

za

l

ujetý kil67ng1y

Euroservk : NoN STOP služba
-

v

pracol,ní den

otl I 6""

tb

7""

vc dncclt prut'ttt niho

6()0, Kč1hod

klidu

ó()()'-KČ,'ho

.

IV. odběratel se zovozuje
4' l. {"možnit nrcc'hutlikun pÍi.\lup k v('škcróntt zuřizcní. které ic stlut'tistí opravy
t'hladlcíhrl zuříze nÍ ' popř. :rlii'\lit .\()učinno'sl prut'tlt'niku rldhěrutelc'

1.2' Faktury vy,stavené dodavatelent proplácet dle spldtnosti 30 dní vystavené na
/tlkluře .Při nedodržení splalnosti bude účtovtinasmluyttí pokula 0,5 %o z celkoyé

dlužnéčástxr\ ztl každý kalcndtiř'ní den prodlení

.

4'3. Při zakottpení nového výrobku ponechttt kopii záručního Iistu na provozu , jinak
nL'l:e uplQtnit zúrtinítlpt'ttvtt
1'-! Obicctnavat opruv.1, PonLlčlí- Č'tr,rtr,k ltt ló htnl tt I púrck c!0 !J'30 hod píscmně
rut.fax dtldavalcla 37 782 8I 45, a-muil Ll-!úir!:rsrj1jslLq 1 ' popř.tel. 37 782 85 84,

po pracovni době hltisit zúvady'na havarijní službu ttoduyttlele

V.

"

602 26l ó73

ostntní

]' Doduyutcl .si l'},hruzttia prúl'tl ' pnlvúdčtpří1rudně :ninv' r tcníku prut'í tl pí'edem
o lont otlběrule le infbrmO\'ul pí5'clnnýn ttotlutkam' (yiz htxt ó.2 ltt() '\n1l()l.l\')')
5'

Y\
-t"'\

VI.

Pld,tost

l'

Talo sntlouva se uzutírá nu dobu neurčittltl' odstlupil od smloul,),mohou obě
rjlrany pouze písenlnou formou bez udaní důvodu' Výpovědní lhůta.le stanovena na
dobu ] měsíce'
6'

6.2. Změny ve sntloul,ě mohou být provtiděn1t pouze písemnými dodat lg',

tltlsouhlasa nými zósltlpci obou 'stnluvníth slan

VI I.
7'

l.

Zúvěrečn d usÍtt n ove

'

ni

Tttto smlot!|a nubýva platrulsti tt tičinrulsli dnanl 1'ó'201 ].

Je |j)]ho!oljen ve dl,ou

iednlnl ||/hltovní '

s'le jnopi,s'ec'h'

z nichž kuždťtze .sntlut,ních slrttn

obdrží;lo

()hě sntlttt'ni 'strttn;'si 'tntlrluvu
1lÍaČtlli. sttuh!u'';i :t,t,!u 's iclínl :něninl u pn;hla.šuií'
že nebyla ujedntírtu l' tísni či zu jetlno'slrunně pv)',ful|n1ich pot]nínck . že hyla
uiednána dle.je iich S\obodné u v1žnéwjle . cOž stl,rzulí .rvýni podpi'sy.
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