Cwsiboco Slovensko, s.r.o,
Tehelňa 12, 84107 Bľatlslava -mestská čast' Devínska Nová Ves
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Mobn:

Mobil: +421 903 201 444

E:maHy!`4J7ĹC,indmaJftb7Í't

"."S.Com

Č. zákazníka:

:_.=Íj-,:.ät:r.._;

.-_.

-

Nasledujúca zm uva sa riacl! Všeobecnými obchodnými ppdm`M!nkami.

::ffiTČTs:oN#í„s#jnAoí§###ĽE#Ľľťť„„:=o:r4#gy,r`3„,WAL
lóo., '.1 € 1 m ú L.

DIEiwi±±±Jľĺ±i±iil±±±!±

:ľffla;ľ:s:odrestďfiSvď:3ffi:,ĺĹti"EEI J1 `i#W % O `.7tifEJĹJ)GÚĽ*Te,e,ón.4+JJŤ/G(ĺĹ~::::más:o;stba,^-,ĹL. Ú#t?t-/

7^Ed.Tm:ľ:nÉ#q#DyrL4h ^ Q Ĺ"wftu tirif t{ \ tLE""S;
0Názov

Mesačnýpaušái

Množstvo

Amkel číslo

Cenacelkom

Za kus

b.H,l&L1"M

ý,,ýJ`

L -:_,=--:-.-t

flh,
G,ýrT

:žJ+

ď-,í4-

/

~")E

Za kus

Cenacelkom

Predajnácenazakus

-==,.,=``*f---`=.--`.`*`- - t.=Am@m!ú T>fl_±

r
ú

ý

7,.,4L

4,4r @ÚŤäx) Fc,

t)±±

ÚÉ+

t
4

4!Hu DfiM,, .ľ uJB , ftffim . wTiflĺL

JÉ+

Pľedaj

0 Cena za výmenu

Í

tbwh,7tfiL}fl '
m"my` _mJŽ2_

4'/Är

. 8 ` `t ft} uu /

ý

ý( /11

ý. /L1

1*Jcl

%m

J#

J-o'..H-,

/

Všstky ceny sú uvedené v EUR bez DPH.

Abonent pľehlaDobatrvaniaz
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Pk]tobné podmienky:

21 dní

Faktuľačné obdobie:

Mesačne
Zmeny a dodatky mu§ia byť prevedené písomne` Ústne dojedp~a;niamebudú brané do úvahy. Spoločnosť CWS-boco je opľávnená zvýšff ceny,
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Meno, priezvisko:

Meno, priezvisko:

Podpls odberateľa:

Podpis oprávnene| osoby:

Predajnácena§polu

Všeobecné obchodné podmienky
1.

"eto Všeobecné podmienky sú súčast'ou abonentnej zmluvy (ďalej len
zmluva") uzatvorenej medzi spoločnosťou CWS-boco Slovensko, s. r.o.
(ďalej len „dodávateľ``) a abonentom (ďalej len „abonent"). Abonent berie na vedomie, Že dodávateľ je oprávnený počas platr`osti tejto zmluvy
meniť alebo nahradit' Všeobecné obchodné podmienky, čo aj čiastočne

7.

alebo úplne. Dodávateľ je povir`ný doručiť abonentovi pÍsomnú zmenu

alebo nahradenie Všeobecných obchodných podmienok najneskôr 7
dní pred nadobudnutlm platnosti zmeny. Pokiaľ je abonent spotrebitel'om, prináleží mu právna ochrana vyplývajúca z kogentných ustanovení
aktuálne platných a účinných všeobecne záväzných právnych predpisov
spotrebiteľského práva SR a EÚ. Zmluva je platná a účinná po
ní obidvomi zmluvnými stranami. Zmluva sa uzatvára na dobu
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nent povinný vrátiť dodávateľovi zariadenie, ktoré mu bolo poskytnuté
v súvislosti s poskytovanou službou. Demontáž a odvoz je na náklady
dodávatel'a, okrem pľípadu, kedy bude zmluva ukončená predčasne.
V takom prípade bude dodávate!' fakturovať abonentovi za demontáž
každého zariadenia 7 EUR bez DPH. Uvedenie montážnych miest do
pÔvodného stavu vykoná abonent na svoje näklady.
2.

nosti.

Za neodovzdanie veci sa považuje aj
a)

neposkytnutie dostatočnej súčinnosti dodávateľovi na demontáž a
odvoz týchto vecí, resp. zarjadení;
b) odovzdanie poškodených alebo zničených vecí.
Abonent musí zaplatiť zmluvnú pokutu bez ohľadu na dôvod neodovzdanja veci .

Všetky platby, s výnimkou fakturácie zmluvných pokút, podľa tejto zmluvy

sa budú raz mesačne fakturovať faktúrou splatnou 21 dní odo dňa jej vystavenia. V prípade uplatnenia zmluvnej pokuty formou vystavenia faktúry,
bude splatnost' tefto faktúry 10 dní. Platby sa budú vykonávat' fomou bezhotovostného prevodu na účet dodávateľa uvedený v záhlaví zmluvy. Ak je
abonent v omeškaní s akoukolvek pkatbou, je povinný uhradĺt' dodávatel'ovj
úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň
omeškania. V prípade, ak abonent po uzatvoreni zmluvy nebude z akéhokoľvek dôvodu odoberat' tovar v súvjslosti s posl(ýovanou službou, alebo
neuhradi' riadne a včas faktúry vystavené dodávateľom v súvislosti s poskytovanou službou, je abonent povinný uliradiť dodávatel'ovi bez zbytočného
odkladu mesačné nájomné za poskytnuté zan.adenia vo výške 2,00 € za
každé takto poskytnuté zariadenie. Spoločnost' Cwsrboco Slovensko s.r.o.
bude zasielať faktúry za dodané tovary/služby elektronicky vo formáte PDF
na e-mailovú adresu abonenta uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
Dodávateľ je oprávnený účtovat' za poskytované služby nasledovné poplatky,

-

za každý príjazd k odberatel'ovi za účelom dodávky tovaru resp.

poskytovania služby sumu 1,50 € bez DPH
za doručenie vytlačenej faktúry sumu l,OO € bez DPH
za montáž dávkovačov alebo doplnkov sumu 2,OO € bez DPH/ks
za každú zaslanú upomienku sumu 3,00€
Výšku týchto poplatkov je dodávateľ oprávnený jednostranne menit'.

Abonent môže používat' výrobky a materiál poskytnutý v rámci služieb
výhradne na účely, na ktoré sÚ určené. Zariadenie, slúžiace k poskytovaniu služieb a uterákové rolky zostávajú vlastníctvom dodávateľa,
ktorý je oprávnený predmet nájmu viditeľne označiť ako svoje vlastnictvo. V prípade skončenia tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, vrátane
odstúpenja od zmluvy, je abonent povinný do 15 dni od skončenia zmluvy, resp. do 15 dní od odstúpenia od zmluvy vydat' všetky zariadenja,
ktoró mu v súvislosti s touto zmluvou poskytol dodávateľ. Abonent je
taktiež zodpovedný za stratu, prípadne poškodenie dávkovačov a ostatných predmetov nájmu, ktoré mu do prevádzky poskytol dodávateľ.
Poškodenie, prípadne stratu predmetov nájmu je abonent povinný
okamžite uhľadiť v súlade s platným cenníkom dodávateľa bez ohľadu
na to, akým spÔ§obom ku poškodeniu, príp. strate došlo, s výnimkou, že
sa tak stalo zavlnenĺm dodávateľa. V prípade riadneho alebo včasného
neodovzdania akýchkol'vek veci poskytnutých abonentovi na základe
zmluvy, ktoré sú vo vlastníctve dodávatel'a, je abonent povinný zaplatiť
dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške ceny všetkých neodovzdaných
zariadení pod!'a cennĺka dodávatel'a platného v deň porušenia povin-

8.

Dodávateľ je oprávnený vykonávať abonentný servis sám alebo prostredníctvom inej osoby.

9.

Abonent sa zaväzuje, Že do vecí a zariadení vo vlastníctve dodávateľa,
ktoré sú predmetom nájmu podľa tejto zmluvy, bude plnit' len spotrebný
materiál, ktorý mu dodal dodávatel'. V pripade porušenia tejto povinnosti
je abonent povinný zaplatit' dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške súčtu
cien všetkých vecí vo vlastníctve dodávateľa, ktoré má abonent v nájme
na základe zmluvy podľa cenníka dodávatel'a platného v deň zistenia
porušenia povinnosti.

10. Na základe objednávky abonenta je dodávateľ oprávnený dodávat' abonentovi iný objednaný spotrebný tovar namiesto dohodnutého spotrebného tovaru uvedeného v zmluve v hodnote mesačného paušálu. V prípade, ak cena novej mesačnej objednávky prevyšuje mesačný paušál,
abonent je povinný zaplatiť aj toto prevýšenie ceny, v prípade, ak je
cena novej mesačnej objednávky nižšia, abonent je povinný platit' dodávateľovi za objednaný tovar cenu vo výške doterajšieho dohodnutého
mesačného paušálu.
11. Zmeny a doplnky tejto zmluvy musia byt' vykonané písomnou formou, t.

3.

4.

Dodávateľ neposkytuje žiadne dobropisy za nepoužitý tovar dodaný
abonentovi v zmysle zmluvy, ak služba nebola uskutočnená z dôvodov
na strane abonenta.
Ak bude poskytovanje služieb podľa tejto zmluvy odmietnuté z dôvodov
na stľane abonenta, potom súčasne
a) dodávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpit', pričom sa nepouŽije ustanovenie § 351 ods. 2 0bchodného zákonnika
b) abonentje povinný vrátit' dodávateľovi všetok dodaný tovar s výnimkou spotrebného materiálu
c) abonent je povinný zaplatiť dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške
50 % (päťdesiat pe"3nt) zo súčtu cien mesačného paušálu za každý aj začatý mesiac odo dňa odmietnutia poskytovania služieb až do
skončenia účinnosti zmluvy podl'a bodu 1 Všeobecných podmienok.
Za odmietnutie poskytovania služieb na strane abonenta sa považuje aj
neuhradenie (alebo čiastočné neuhradenie) aspoň dvoch (2) faktúr za
poskytnuté služby;
neprebľatie ctbjednaného tovaru abonentom alebo
neposkytnutie alebo nemožnost' poskytnutia dostatočnej súčinnosti

j. písomným dodatkom podpísaným obidvomi zmluvnými stranami.

12. Zmluvné strany sa dohodli, že v prĺpade nezhôd vyplývajúcich alebo
súvisiacich s touto zmluvou bude spor riešit' zákonom určený súd.

Serv]sná služba F{OHOžE
1.

Servisná služba, ktorú poskytuje dodávatel', predstavuje dodanie, odborné vyčistenie a ošetrenie „Bezpečnostných rohožjek" (ďalej aj „rohože"), ich dopravu, výmenu a uloženie v priestoroch určených odberateľom v dohodnutých časových intervaloch podľa tejto zmluvy.

Servisná služba HYGIENA
1.

2.

dodávateľovi pľi plnení tejto zmluvy.

Služba spočíva v poskytnutĺ a montáži produktov tejto skupiny, v pravidelnej dodávke čistých uterákových roliek výmenou za použité uterákové roll(y a dodávke náplní do prenajatých produktov.
Servjsná činnost' na produkty, poskytnuté v rámci služby, je zaisťovaná
podľa bodu 8. Výmena uterákov, mydla a doplňovanie papiera v zásobníkoch je vecou abonenta. Textilné uteráky môžu byť použité iba raz a
ich pranie zabezpečuje dodávateľ.

5.

Zmena sidla, obchodného mena, ukončenie alebo zmena prevádzky,
ukončenie činnosti alebo iné skutočnosti. týkajúce sa abonenta, je aboE
Servisná služba AIR CONTROL a AIR BAR
nent povinný bezodkladne oznámiť pÍsomne dodávateľovj. Tieto skutočnosti neoprávňujú abonenta odstúpjť od zmluvy. Zmluvná pokuta podľa
1. Služba spočíva v poskytnuti, montáži, nastavení dávkovača, kontroly
ustanovenia 4 pĺsm. c) Všeobecných podmienok sa neuplatni, pokiar
batérií a výmeny náplne. Výmena náplne sa vykonáva v dohodnutých
abonent (postupca) postúpi všetky práva a povinnosti z tejto zmluvy vyintervaloch.
plývajúce postupnikovi s jeho súhlasom a so súhlasom dodávateľa.

6.

Dodávateľje oprávnený:
a) zvýšiť dohodnutú cenu

Servjsná služba LADYCARE

b)

1.

zmeniť dohodnutú cenu v prípade zmeny nepriamych daní (najmä
DPH)

Služba spočĺva v poskytnutí, montáži, výmene znečisteného koša za
vyčistený s dezjnfekčným prostriedkom.

