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DC - týdenní paušál Kč bez DPH. 
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CWS-boco česká republika s.r.o. Oméno, podpis) 

Platba: _ _ hotovost, - .- převod/ Pro tuto smlouvu platí všeobecné podmínky uvedené na rubu této stránky 



Všeobecné podmínky abonentní smlouvy 

1. Smlouva je účinná ode dne montáže příslušných zařízení a uzavírá se na dobu 36 měsíců. Pokud nejpozději 6 měsíců před uplynutím této 
doby některá ze smluvních stran neoznámí písemně druhé straně, že chce tuto smlouvu ukončit v termínu, na který byla sjednána, se tato smlou
va prodlužuje o jeden rok a to i opakovaně. Jednotlivé služby "WASHROOM, CLEANSEAT, SEATCLEANER, LADYCARE, AIRCONTROL, 
DUSTCONTROL", poskytované podle této smlouvy, jsou na sobě nezávislé. Při ukončení smluvního vztahu je abonent povinen vrátit CWS 
zařízení, která mu byla poskytnuta v souvislosti s poskytovanou službou, textilní role a spotřební materiál. Demontáž a odvoz je na náklady CWS. 
Uvedení montážních míst do původního stavu provádí abonent na své náklady. 

2. Na základě této smlouvy bude v průběhu každého následujícího kalendářního měsíce vystavena faktura, splatná do 21 kalendářních dnů. 
U služby WASHROOM budou eventuální spotřebované textilní ručníkové role, mýdlo, toaletní papír a papírové ručníky navíc zúčtovány zpětně 
v následující platbě. Platby budou prováděny bezhotovostním převodem na účet CWS nebo platbou v hotovosti. V případě prodlení s platbou je 
účtováno 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

3. CWS neposkytuje žádné dobropisy za nepoužité artikly nebo nebyla-li dodávka uskutečněna z důvodů na straně abonenta. 

4. Bude-li poskytování služeb dle této smlouvy odmítnuto z důvodů na straně abonenta, abonent zaplatí smluvní pokutu ve výši 50 % ze zbýva
jící ceny zakázky. 

5. Změna majitele nebo jiné závažné skutečnosti, týkající se abonenta, je abonent povinen bez odkladu sdělit písemně CWS. Výše uvedené sku
tečnosti nezakládají právo na odstoupení od smlouvy. Paušální náhrada podle ustanovení 4 se neuplatní, pokud abonent postoupí všechna práva 
a povinnosti z této smlouvy vyplývající se souhlasem CWS. 

6. V případě prokazatelného navýšení nákladů je CWS oprávněna jedenkrát ročně zvýšit cenu služeb až do 10% po předchozím informování 
abonenta. Ceny služeb jsou v souladu s platným ceníkem. 

7. Abonent může používat výrobky a materiál poskytnutý v rámci služeb pouze ve sjednaném rozsahu. Zařízení, sloužící k poskytování služeb, 
ručníkové role a ostatní spotřební materiál, zůstávají ve vlastnictví CWS, která je oprávněna předmět nájmu viditelně označit jako své vlastnic
tví. Abonent ručí za poškození nebo ztrátu zařízení, kterými se provádí poskytování služeb podle této smlouvy. V případě poškození nebo ztráty 
zařízení je povinen abonent tuto škodu okamžitě uhradit v souladu s platným ceníkem CWS, bez ohledu na to, jakým způsobem ke škodě 
došlo, s výjimkou, že k ní došlo zaviněním CWS. 

8. CWS je oprávněna provádět abonentní servis sama nebo prostřednictvím jiné osoby. 

9. Změny a doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu. 

10. Pro spory, vyplývající z této smlouvy je místně příslušný soud dle sídla CWS-boco česká republika s.r.o. 

Abonentní služba Washroom 

1. Služba spočívá v poskytnutí a montáži artiklů této skupiny, v pravidelné zavážce vypraných ručníkových rolí výměnným způsobem za použi
té a náplní do pronajatých artiklů. 

2. Servisní činnost na zásobníky, poskytnuté v rámci služby, je zajišťována dle bodu 8. Výměna ručníků, mýdla a doplňování papírů v zásobnících 
je věcí abonenta. Textilní ručníky mohou být použity pouze jednou a jejich praní zajišťuje CWS. 

3. Odborná montáž bude provedena CWS na základě ceny, odsouhlasené abonentem. 

Abonentní služba CleanSeat 

1. V případě plného servisu služba spočívá v poskytnutí a údržbě CWS CleanSeat. Údržba zajišťuje provozuschopnost, doplňování desinfekčních 
prostředků a případnou výměnu dílů CWS CleanSeat. 

2. Odborná montáž bude provedena CWS na základě ceny, odsouhlasené abonentem. 

Abonentní služba LadyCare 

1. Služba spočívá v instalaci Lady-boxu na dámské toalety a v pravidelné výměně plného boxu za box čistý vč. gelové vonné náplně. 

2. Odborná montáž bude provedena CWS na základě ceny, odsouhlasené abonentem. 

Abonentní služba AirControl, SeatCieaner 

1. Služba spočívá v poskytnutí, montáži a seřizování dávkovače. Výměna náplně se provádí po vypotřebování, nejméně jednou za čtvrtletí dle 
bodu 8. 

2. Odborná montáž bude provedena CWS na základě ceny, odsouhlasené abonentem. 

Abonentní služba DustControl 

1. Služba spočívá v poskytnutí, vyčištění a dodávce čistých rohoží, výměnou za stejné množství použitých rohoží. Rohože jsou zapůjčeny 
v rámci této služby. Dobropisy za vrácené nepoužité rohože se neposkytují. 

2. LOGO-ROHOŽE - v majetku abonenta, služba spočívá v čištění a zavážce. 




