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Dedicated to People Flow'"

se uzavírá dle zákona 8912012 Sb. (občanský zákonik), ve znění pozdějŠĺch předpisů, s 2586 a následujĺcĺ, mezi nĺŽe uvedenými

smluvnĺmi stranami'

obchodníjméno:

Sĺdlo - ulice, čĺslo:

Sĺdlo - PSC, město:

Rejstřikouý soud:

ldentifikačni číslo:

Daňové identifikačnĺ čĺslo:

Banka:

Čĺslo účtu / kod banky:

obchodnĺjméno:

Sĺdlo - ulice, čĺslo:

Sĺdlo - PSC, město:

Rejstřĺkový soud:

ldentifikačnĺ cĺslo:

Daňové identifikačnĺ číslo:

Banka:

císlo úctu / kÓd banky:

Zastoupený:

Ve věci Smlouvy oprávněn jednat:

Ve věcech technických oprávněn jednat:

Kontaktní adresa:

E-mail:

Telefon:

Město Bohumín (dále jen Zákaznĺk)

Masarykova 158

735 81 Bohumin

00297569

c200297569

Česká spořiteĺna, a.s

27 -1721638359/0800

Zastoupený, ve věci Smlouvy oprávněn jednat: lng. Petr Vĺcha, starosta

Ve věcech technických oprávněn jednat: lng. Svrčina Stanislav

e-mail, Telefon

Kontaktnĺ adresa pro fakturaci:

svrcina.stanislav@mubo.cz, 59 6092 259

Město Bohumín, Masarykova 'l58' 735 81 Bohumĺn

KONE a.s. (dále jen KONE)

Evropská 4231178

160 00 Praha 6 - Vokovice

Městský soud v Praze, pracoviště Slezská, oddĺl B, vlozka775

00176842

c200176842

Citibank Europe plc., organizačni sloŽka Praha

201 5980 207 I 2600

Martinem Mĺšou, obchodnĺm manaŽerem pro region Morava na základě plné moci

Leona Starostková, +420 602 507 684, leona.starostkova@kone.com

Roman lllek, +420 596 945 803, roman.illek@kone.com

KONE, a.s,, 1. Máje 3236/103, 703 00 ostrava

informace@kone.com

+420 800 566 300

a
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Dedicated to People Flow'

1.1

2.1

2.2

2.3

3.'l

3,2

24

cl.ĺ pŘeoNĚr plľĺĚľĺ

KONE se touto Sm|ouvou zavazuje převzĺt do seruisnĺ péče výtahy umĺstěné na adrese viz. Při|oha č'3 (dále jen ,,zařízení")

Ćl'z TRVÁNĺsMLoUVY

Doba trvánĺ této Smlouvy je sjednána na dobu neurčitou.

Výpovědnĺlhůta činĺ:90 kalendářnĺch dnů a počĺná běŽet 1'dnem následujicĺho měsĺce po doručenĺpĺsemné výpovědi.

Sm|ouva nabývá Účinnostidne 1.11'2019. Počátečnĺdatum fakturace pauŠá|nĺch sluŽeb dle bodu 3'2 této Smlouvy započne po uplynutí6
měsíčnĺho bezplatného servisu ode dne kolaudace zaŕízení'

Smlouva je platná od ode dne podpisu této Smlouvy oběma smluvnĺmi stranami.

Čl.g PLATEBNĺ PoDMíNKY A FAKTURAoE

Zákaznik se za s|uŽby poskytnuté dle této Sm|ouvy zauazuje zaplatit K0NE paušálnĺ cenu Ve výŠi uvedené v Přiloze č.3 této Smlouvy. Cena

je stanovena dohodou a v závislosti na reŽimu prováděnĺ servisnĺch cinnostĺ, resp. rozsahu sluŽeb,

KoNE vystavídaňový doklad dle zákona č'23512004 Sb., o danizpřidané hodnoty, v platném zněni(přizměně zákona o DPH má KoNE
právo a povinnost Účtovat a fakturovat DPH v souladu s touto změnou). Splatnost daňových dokladů KONE je 14 dni .

Frekvence plateb: čtvńletně, na konci období.

Zákaznik prohlaŠuje, Že objekVy uvedené v této Smlouvě jsou povaŽovány za stavbu d|e $ 48 zákona 23512004 Sb Současně se Zákaznĺk

zauazuje KONE bez zbytečného odkladu informovat o přĺpadné změně rozhodných skutečností, k nĺŽ by došlo v době účinnosti této Smlouvy.

cl.ł sANKcE A oDPoVĚDNosTl sMLUVNĺcn sĺRłl'l

Bude-li KONE v prodlenĺs poskytnutĺm sluŽeb dle této Smlouvy, zauazu1e se uhradit Zákaznikovi smluvnĺpokutu ve výši0'05 % denně z

částkyodpovĺdajĺcĺ částce měsičnĺho paušálu zakaŽdý den prodlenĺ. Tato uvedená smluvní pokuta se týká i nesplněnĺ nástupu na servis u

nahlášených závad Íakturovaných mimo paušálnĺ servis.

Zákaznikje povinen KoNE zajistit přĺstup na mĺsto plněni, poskytnout bezplatně 3 ks klĺčů / přĺstupových karet od vchodu do objektu a 3ks

klĺčů do strojovny zařÍzeni (elivýtah lzařizeni se strojovnou). Zäkaznik sdělĺKONE veškeré informace potřebné k plněnĺtéto Smlouvy a k

provedenĺ konkrétnĺho servisnĺho úkonu.

Stavebnĺ úpravy, které by mohly ohrozit činnost instalace / instalacĺ, oprav a pravidelných činnostĺ' musĺ být v dostatečné předstihu oznámeny

KQNE. Zákaznik je dále povinen h|ásit veškeré závady, škody a úpravy bezprostředně poté, kdy se o nich dozvĺ Právnĺ závazky uzniklé

ąäkaznikouiz tohoto postavenĺ nejsou touto Smlouvou dotčeny, Zákaznik určí v přĺloze č.1 této Smlouvy osobu/y oprávněnou/é jeho jménem

ověřovat výkazy pracovniků KONE' V přĺpadě neurčenĺ oprávněné osoby strany sjednávajĺ vyvratitelnou domněnku, Že výkazy pracovnĺků

KONEjsou bezvadné a odpovídajĺ skutečnosti.

KONE odpovidázařádné a včasné plněnĺzávazků, vyplývajĺcĺch z této Smlouvy.

Majitel/provozovatel prohlašuje, Že ke kaŽdému výtahu s moŽnostĺ dopravy osob vlastnĺ technickou dokumentaci včetně Prohlášeni o shodě

(u výtahů uvedených do provozu po '1'4. '1999)' Majitel/provozovatelje povinen předloŽit na vyzvánĺ tuto technickou dokumentaci výtahu/ů a

dokumenty/protokoly o všech provedených změnách do zaŕizení (např. výměna rozvaděče za jiný typ, výměna frekvenčnĺho měniče za jiný

ýp, rrýměna pohonné jednotky za jiný ýp, výměna zachycovačů za jiný typ) včetně lnspekčnĺch zpráv k nahlédnuti KoNE. Dále pak je povinen

připodpisu smlouvy poskytnout kopiidokumentu Prohlášenío shodě ke kaŽdému zařizeni, které je uvedeno v přĺloze č.3 této Smlouvy' V
přĺpadě, Že majitel/provozovatel nemá technickou dokumentaci, Prohlášenĺ o shodě a lnspekčnĺ zprávu, je povinen si na svůj náklad zajistit

vyhotovení nové technické dokumentace a Prohlášenĺ o shodě, nebo kopie u výrobce/dovozce a lnspekčnĺ zprávu u lnspekcnĺho orgánu'

ČI.s oDsToUPENĺoDSMLoUVY

Zákaznikmá právo vedle důvodů uvedených v Občanském zákoniku odstoupit od Smlouvy s výpovědni lhůtou 60 dnů:

- v přĺpadě zjištěnĺ opakovaného nedodrŽováni termĺnů, rozsahu a kvality prací ve Smlouvě sjednaných i přes pĺsemné upozorněnĺ

Zákaznikem,leŽícĺch výlučně na straně KONE, které by bránily bezpečnému użĺvánĺ a provoznĺzpůsobilosti výtahu.

- v přĺpadě změny účelu a způsobu pouŽĺvánĺ předmětného zaĺizeni'
- v důsledku změny vlastnických vztahů k předmětnému zařízeni

33
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Dedicated to People Flow"' tsEltE
5'2 obě smluvnístrany se zauazu1i, Že důvody odstoupenĺod Smlouvy předem projednajĺ

6.1

Čl.o zÁnucľĺPoDMĺNKYNoVýcHzAŘízENĺKoNE

V přĺpadě, Že je předmětem Smlouvy nové zařízení KONE, bude záruka poskytována v souladu se Smlouvou na dodávku a instalaci
zařizeni' Během záruky nebudou záručnĺ opravy provedené v pracovnĺ době KONE fakturovány.

KONE je vázáno záručními podmĺnkami tak jak uvedeno v bodě 6.'l. této Smlouvy pouze pokud by|y uhrazeny všechny pohledávky za insta|aci

zařizeni dle Smlouvy na dodávku a lnstalaci zařízeni, vopačném připadě budou Zákazníkovi fakturovány i záručnĺ opravy a materiál dle
pravidel sjednaných v této Smlouvě.

6.2

CI.7 OSTATNIUJEDNANI

pracovní dny PONDĚLĺ až pÁlex od 07:00 do 15:30 hod.7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

8.1

Pracovnĺ doba KoNE:

Pohotovostnĺ doba KoNE:

Pohotovostní zásahy v pracovní dny:

Pohotovostní zásahy v mimo pracovní dny:

Vyproštění uvízlých osob:

PoNDĚLĺ až PÁTEK od 15:30 do 07:00 hod.

SVATKY' S0BOTA a NEDELE - 24 hodin denně

24 hodin denně

8.2

8.3

8,4

8.5

8.6

8,7

8.8

ao

Vyproštěnĺ uvĺzlých osob ze zaĺizeni KoNE poskytuje vzákladnĺ záručnĺ době ZDARMA' Základni záručnĺ doba se rozumĺ zárukou
poskytnutou v rámci dodávky nového zarizeni KONE na základě samostatné Smlouvy na dodávku a instalaci zařizeni a v souladu s bodem
6 'l této Smlouvy, pokud v přĺ|oze č 3 této smlouvy nenĺ uvedeno jinak.

KONE se zauazu)e nastoupit na opravu v odsouhlasené pracovnĺ době nejpozději do 24 hodin od nahlášeni provoznĺ poruchy u vyproštěnĺ
uvĺzlých osob pak do 1 hodiny od nahláŠenĺ na zákaznické centrum KoNE.

Pokud bude Zákaznik pożadovat nástup na opravu V Pohotovostnĺ době KONE' musĺ to výslovně uvést při nahláŠenĺ poruchy. V tomto přĺpadě

se KoNE zauazuje nastoupit na opravu nejpozdějido 4 hodin od nahlášeníprovoznĺporuchy ZákaznÍkem a umoŽnĹlito kapacity KONE.
Přesný termĺn nástupu bude dohodnut při hlášenĺ pohotovostní opravy. Pokud bude Zäkaznik poŽadovat nástup na vyproštěnĺ, musĺ to
výslovně uvést při nahlášenĺ poruchy.

Čl'a zÁvĚnecľĺÁ UsTANoVENí
Smluvnĺstrany se dohodly, Že veŠkerá oznámenĺ, výzvy, notiÍikace, sdělenĺapod', která majĺvztah k předmětu této Smlouvy, vyjma hlášenĺ
poruch a vyproštěnĺ, musÍbýt pĺsemná a zaslána bud prostřednictvĺm poštovnĺpřepravy na adresu přĺsluŠné Sm|uvnĺstrany uvedenou v

záhIavi této Smlouvy nebo prostřednictvĺm elektronické pošý zaslané na emailovou adresu přĺslušné Smluvnĺ strany uvedenou v záhIavĺtéto
Smlouvy. Pokud dojde ke změně těchto adres u některé ze Smluvnĺch stran, je tato Smluvni strana povinna neprodleně oznámit druhé Smluvnĺ
straně tuto změnu, a to způsobem dle tohoto bodu Smlouvy.

Tato Smlouva rušĺ a nahrazuje jakákoliv předchozĺ smluvnĺ ujednánĺ, ýkajici se předmětu této Smlouvy'

Tato Smlouva je podepsána ve 2 vyhotovenĺch, z nichŽ jedno obdrŽĺ KoNE a druhé Zákaznik. Pro vznik Smlouvy se vyŽaduje dohoda o ce|ém
jejĺm obsahu, změny lze provést pouze pĺsemně, formou dodatků. Smlouva nabývá platnosti dnem doručenĺ řádně podepsaného stejnopisu
této SmIouvy KoNE.

obě strany se zavazujĺ navzájem informovat o jakýchkoli změnách majĺcích vztah k této Smlouvě.

Smluvnĺ strany se dohodly, Že veŠkerá práva KONE p|ynoucĺ z této Smlouvy se prom|čujĺ v promlcecĺ lhůtě v truáni 10 let ode dne, kdy právo

mohlo být uplatněno poprvé.

KONE na sebe nepřebĺrá změnu okolnosti ve smyslu s 1i65 (2) a výs|ovně vylučuje aplikaci poslednĺvěĘ uplatněnĺbodu (1) s 1765.

Na KoNE přechází vlastnické právo k demontovaným náhradnĺm dilům, pouŽitému oleji a mazivu a na vlastnĺnáklady zajiŠtuje jejich řádnou
likvidaci. Na přáni Zákaznika předem vydá KONE vyměněné náhradnĺdĺly, pouŽitý olej, či maziva. V tomto případě jeZákaznik odpovědný
za jejich řádnou likvidaci na vlastnĺ náklady.

KONE nebude od uvĺzlých pasażérů poŽadovatsdělenijejich osobnĺch Údajů, a to aniv přĺpadě zneuŽitĺsystému z jejich strany.

KONE je majitelem veškerých práv duševnĺho vlastnictvíýkajĺcĺch se přĺmo či nepřímo předmětu plnění poskytnutého společnosti KONE, a

to zejména, ale niko|i pouze softwaru, programového vybavenĺ, návrhŮ a/nebo plánů, technické dokumentace a/nebo jakýchkoli da|šĺch

2t 10 2019 Strana 4/14-celkenl l,lésto Bcl llnlin 0kĺL Źllĺ 10B7 BohLlmin



Dedicated to People Flow tsEEE

8,'10

8.1't

8.12

technických informací. Zákazn ĺk nenĺ oprávněn uŽĺvat či Öinit kopie návrhů a/nebo plánů' technické dokumentace a/nebo jakýkoliv dalšĺch

technických informacĺ s výjimkou jejich uŽitĺ nebo rozmnożovánĺ výlučně v soulad u s účelem vyplývajicĺm z této Smlouvy a/nebo k uŽĺvánĺ a

údrŽbě předmětu plněnĺ. KONE touio Smlouvou uděluje Zäkaznikoui nevýhradnĺ a nepřenosnou licenci k uŽitĺ softwaru a programového

vybavenĺ, jeż je součástĺ dĺla, a to za účelem uŽiti a ÚdrŽby dila'Zákaznik nenĺ oprávněn v jakekoli podobě činit kopie, modifikovat či měnit

software a/nebo umoŽnit třetĺ straně činit kopie, modifikovat či měnit software

Pro vyloučeni pochybnostĺ smluvní strany prohlašujĺ, Že veškerá ujednánĺ v rámci smluvnĺho vztahu zalożeného touto Smlouvou odpovidajĺ

obchodnĺm zvyklostem a zásadě poctivého obchodního sýku.

Zákaznikpodpisem smlouvy dává souhlas KoNE k přĺpadnému elektronickému zasíláni faktur/daňových dokladů nebo informace o nových

produktec'h a sluŽbách (dää jen elektronická komunikace) KONE prostřednictvĺm e-mailu KoNE můŽe kdykoliv, bez dalšĺho auiza, zahájiI

elektronické komunikace bez dalšĺho souhlasu Zákaznikaa zároveň ukončit pĺsemné zasĺláni daňových dokladů.

Nedilnou součástĺ této smlouvy jsou následující přĺlohy: Přĺloha č.1 - osoby oprávněné jednat

Přĺloha č.2 - čestné prohlášenĺ Zäkaznika

Přĺloha č'3 - rozsah dohodnuých sluŽeb, seznam zaÍizeni a cena sluŽeb

Přiloha č'4 - plná moc oprávněného zástupce KoNE

Přiloha č'5 - vŠeobecné servisnĺ podmĺnky společnosti KONE, a.s.

zĺ zÁxłzľtĺxĺ: 7ZA KONE:

b

lng' Petĺ Vicha' starosta

V Bohumíně /" 1 10 2ug

lvlartin [/ĺŠa obchodni manaŽer pro region Morava

vostrav 41 /t)ors
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Dedicated to Peopte Ftow" tsEEE

pŘÍlonł e'ĺ osoBY opnĺwĚruÉ JEDNAT

Kontaktnĺ osoby Zákazníka oprávněné tĺtul / jméno / přĺjmenĺ telefonni čĺslo e-mail

k navrhování a uzavírání a provádění změn
Smlouvy a dodatku ke Smlouvě

k navrhování a uzavírání a provádění změn
Smlouvy a dodatku ke Smlouvě

k objednávání servisních opľav a
pohotovostních oprav, potvzování / ověření
uýkazů KONE

kontakt v místě instalace zařízení
(technik, recepční atd,)

e.mail pro elektronickou fakturaci

e-mail pro případnou notifikaci po
provedených oP

uzaviränĺ a změny smlouvy,

Kontaktnĺ osoby KONE opráVněné titul / jméno / přĺjmeni telefonní čislo e-mail

k navrhování a uzavírání a provádění změn
Smlouvy a dodatku ke Smlouvě

k navrhování a uzavírání a provádění změn
Smlouvy a dodatku ke Smlouvě

Servisní mistr odpovědný za prováděné
práce na zaŕízení

Zákaznické centrum KONE, a.s. pro hlášení
vyproštění uvízlých osob a oprav

) 1 11 2Ą1'': ]',rr,a: 1!'(l],/.-rŕ l'lé.' 2.hl ł|r f;ýrl')ri 1ľ,r,J ąl)h|ŕ]i-



Dedicated to People Flow" tsEEE

pŘĺlonł e.z cęsrľĺÉ pnoHńŠeľĺĺáxĺzľĺĺrł

Toto prohlášenĺ sloużĺ jako podklad ke stanovení oprávněnosti uplatněnĺ reŽimu přenesenĺ daňové povinnosti při poskytovánĺ stavebnĺch

nebo montáŽnĺch prací dle $ 92e zákona o DPH č. 235ĺ2004 Sb ve zněnĺ p.p..

sPoLEcNosT: Město Bohumĺn

IGO: 00297569

DIC: C200297569

sE SĺDLEM: Masarykova 158,735 81 Bohumĺn

ZASTOUPENÁ: lng. Petr Vĺcha, starosta

P rosĺ n, označte správ nou v ariantu:

Plátce DPH: X łĺ'lo --> Registračnĺčislo k DPH: CZ00297569

Čestně prohlaŠuji, Že přijaté plněnĺ od společnosti KoNE' a's

BUDE X

Neeuoe fl
pouŽito zcela nebo z Öásti pro ekonomickou činnost společnosti, tedy jako plněnĺ, které je

předmětem daně a podléhá reŽimu přenesenĺ daňové povinnosti'

LJ NE

žim je tedy povinen pouŽi

m pbneseni daňové pov

použit reŽim přeneseni d

a o to' že osoba, která zd

potřebu' nebo

anitelné plněni

se nepovažuje

pro smĺ.šené ťl

daňové povinnosti' Pro přĺpady, kdy přijemce stavebnĺch a montážnĺch praci poskyhuých v tuzemsku

nUhé upozomĺt na Ust. s 94 odst. 1 6 zákona o DPH' Podle tohoto plati, Že takováto osoba reoistrovaná

ahmovaných pod režim přenesenĺ daňové povinnosti stává ze zákona českým plátcem' a to již dnem

poskytnuti pňedmětnóho plnéni.

zł zÁrĺzľĺxł:

Jf,
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Dedĺcated to People Flow'' tsEEE
Příloha č.3 Rozsah dohodn sluŽeb a cena služeb

EN 27 4002. Termíny jsou dány touto normou

V rámci pravidelné preventivni prohlĺdky odborný pracovnĺk provede všechny

úkony potřebné k zajištěnĺ pľovozuschopnosti výtahu tzn. kompletnĺ seřĺzenĺ

zařizeni a jeho promazánĺ. Slużba zahmuje doplněnĺ oleje do převodovky a

samotné olejové náplně do samo mazů či HY výtahů (sluŽba nezahrnuje

výměnu hydraulického oleJe u hydraulickýeh výtahů),

Dle ČsN EN 27 4002 je nutné provádět dohled nad pokľačujĺcĺ správnou

funkcĺ základnĺch prvků výtahů, kteý má 1kľát za 14 dnů provést

vlastnilďprovozovatel výtahu tak, aby svojĺ odpovědnost za bezpečný provoz

lrýtahu' jako dopľavniho prostľedku' ustál. Některé činnosti z provoznĺch

prohlídek byly převedeny do odborných prohlldek.

EN Terrníny jsou dány touto normou.

Frovedeni zatěŽové zkoušky s elekřo revizi a kontrolou funkčnosti oelého

zařízeni' Oprávnpný praoovnlk vyhotovĺ zápis ztéto odbomó zkoušky

s popisem aktuá|nĺch ąá.vad s okąmžitým t9rmĺnem odshaněni a identifikuje

provozní rizika zařlzeni dle Č8N EN 27 4007'

prohlubně šaohty' stľechy

kleco a strojovny od provoznich nečlstot poskytuieme mäłva a pľostředky

pľo zajištěaí této sľuŽby,

ANO

NE

NE

ANO

PŘEHLED sERVlsNicH sLUŽEB sPoLEcNosTl KoNE
(Slużby nezahmuté do paušálnĺ ceny jsou realĺzovány a fakturovány na základé samostatné K0NE nabídky a objednávky od Zákaznika)

ZAHRNUTO
V PAUŠÁLNĺ

cENĚ

odborné prohlídĘ (0P)

Pravidelná preventivní údržba

Pravidelná kontrola (PK)

Dohled nad správnou funkcĺ základních
prvků výtahu

ĺ prohlubně šachty, střechy klece a

strojovny od provoznĺch nečistot

0dborné zkoušky a posuzování provoznĺch
rizik výtahů (oZ)

lnspekční prohlídka (lP)

Materiál pro pravidelnou preventivnĺ
údržbu a čištěnĺ

)_1'q2r)i') >1zła -. iĹ ,.'-.1r l;-''n ;' i 1lĺ, ll : lĺl żrl'|(|)i aŕ.F |ri]Í



PŘEHLED sERVlsNĺcH sLuŽEB sPoLEcNosTl KoNE
(SluŽby nezahmuté do paušální ceny jsou realĺzovány a fakturovány na základě samos1atné KONE nabídĘ a objednávĘ od ZákaznÍka)

Vnitřní vyčištění kabiny výtahu

Vnitřní čištění betonové/zděné

Vnitřní čištění prosklené ocelové
konstrukce

ZAHRNUTO
V PAUŠÁLNĺ

cENĚ

KONE zajistí na objednávku Zákazníka kompletnĺ vyčištěnĺ vnitřnĺ části

prosklené ocelové konstrukce výtahu. V ceně dodávky bude zahrnuto

vyluxováni všech vnitřních prostor a celkové omytĺ skel a přičnĺků šachty vč.

pojezdů a konstrukci šachetnĺch dveři. SluŽba je fakturována samostatně.

KONE zajistĺ na objednáVku Zákaznĺka kompletnĺ vyčištěnĺ vnitřnÍ čásli

šachty výtahu. V mně dodávky bude zahmuto vyluxovánĺ všech vniľnĺch
prootor Vt' pojezdů a konstrukeĺ šachetnÍch dveři. Slutba je Íakturována

samostahě.

KONE zajistí na objednávku Zákaznika kompletní vyčištěnĺ vnitřnĺ části

kabiny výtahu. V ceně dodávky bude zahrnuto omytĺ, vyleštěnĺ a ošetřenĺ

vŠech části kabiny. SluŽba je fakturována samostatně.

Po ukončenĺ záručnĺ doby je poskytováno v běżnýeh zakázkových sazbách

(HZS) v prącovnĺ i mimopracovnĺ dobu. (Vyproštěnĺ uvĺzlých osob z kabiny

výtahu je po dobu záruky zdarma.)

Zákazník u činnostĺ zahrnuých v paušálnĺ ceně nehradĺ náklady na dopravu

spojené s těmito činnostrni.

KONE zajišťuje vyproštěnĺ uvizlých osob z výtahu 24hodin denně

s nástupom ną toto vyproštěnĺ do 1 hoťiny od nahlášonĺ na zákaznické

oontÍum KONE Zékazníkem' Pokud je zařĺzenĺ vybaveno dorozurnĺvaoim

zařĺzonĺm, jo uvlzJá osoba průb_ěŽně inÍormováną o torminu FřĺJpzdu

s'ervisniho praeovnika na mĺsto.

Pracovníci KONE nastoupí azahĄí präce na nahlášenou opravu V pracovnĺ

době KoNE nejpozději do 24 hodin od nahlášenĺ na zákaznické centrum

KONE.

poku.o nudę Zákazrrĺk poźadovat násfup na opra.\ltl V Pohotovostnl dobl!

!(ol'rlE, musĺ to výslovně uvést při nahlášenĺ pqruohy. V tornto případě se

Í(pl4E t na opravu nęjpozději ľt

prov,o& llĺęrną.umo.žnĺ"lÍto kap

: 
náďupu budo doho'dnutpfi hláĚenĺ pohotovostnĺ opr9vy.

Po dobu záruky na dodávku celého nového zařlzenĺ KONE' jsou veškeré

náhradnĺ dĺly nepodléhajĺcĺ běŽnému opotřebenĺ pro záručnĺ opravy

poskytovány 24 hodin denně zdarma.

]p]atj polĺzę [,.]p.lÍP'adé., że -paq'Ěáltl'jp i

Dedicated to People Flow'" tsENE

NE

NE

ANO

ANO

ANO

NE

NE
Vyproštění uvízlých osob z kabiny v'ýtahu
po ukončení záľučnĺ doby

Doprava pro činnosti, kteréjsou zahrnuty
ve smlwní paušálníceně

Nástup na vyproštění do 1 hodiny od
nahlášení na zákaznické centĺum KONE u

výtahů s dopravou osob

Nástup na opravu v pracovní době

Nástup na pohotovostní opravy v mimo
pracovní dobu KoNE

Materiá] zahrnut v ceně po dobu záruĘ

Materiál zahrnut v ceně (mimo záruku)
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PŘEHLED sERvlsNĺcH sLUŽEB sPoLEcNosTt KoNE
(SluŽby nezahmuté do paušální ceny jsou lealizovány a fakturovány na základě samostatné KoNE nabídky a objednávĘ od Zákaznĺka)

ZAHRNUTO
V PAUŠÁLN|

cENĚ

Práce technika v pracovní době Po.Pá od
07:00 do 15:30
pro seľvisnĺslužby PPU a oP
Opravy mlmo pracovni dobu (dostupnost
24nl

Hlasová sluŽba SlM T - slM karta pro GSM
(připojení pro nouzové volání z kabiny
výtahů)

AktuáIní HZS pro mimo paušální služby
v pracovní dobu.

Pohotovostní příplatek 100 % k aktuální
llZS za kaŽdou započatou % hodinu (í/2
HZS) servisniho technika a dopravní uýkon

Dopravné pro mimo paušální služby

KONE On.line (webový on.line přístup pro
sledování a analyzy servisních činností na
vašem zařízení). Standard

KoNE on.line (webový on.line přístup pro
sledování a analýzy servisních činností na
vašem zařÍzení) . Premium

Poradenství a cenové nabídĘ na
modeĺnizace výtahli

Zkouška funkce EVAKUACE u evakuačních
nebo poŽárních výtahú

V rámci pauśálnĺoony KONE poskytuje samohou práci

pracovn [krl, Tyto čin nosti jlŽ nejsou zákazn ĺkovi fakturovány.

Poskytovánĺ práce při opravách mimo standardnĺ pracovnĺ dobu KONE je

účtováno v běŽných hodinovych sazbách s přĺplatkem 100% pokud nejsou

zahrnuý v paušálnĺ ceně.

V případě_' Že je výtah VybaYen obousměmým dorozumivacím zařizenlm,

poskytuje KONE vlastrí paušální SlM kańu do tohoto zařlzeni a platby

oporátora hradĺ KONE. Zákaznĺkovi je tllčtováno v rámei paušálnĺ ceny.

Odpovědnost za funkčnoot je ze Zákaznlka přęnesena na KONE'

Hodinová zúčtovací sazba je pro všechny naše Zákaznĺky stejná' Neděláme

rozdĺl mezi staým a novym vytahem. Tato sazba je úČtována u všech

cinnostĺ, které nejsou zahrnuĘ vpaušálnĺ ceně sluŽeb a je počĺtána za
kaŽdou započatou % hodinu práce.

V případě vyuŽití pohotwostního výjezdu v pracovnĺ době (poŽadavek

ZäkunÍka na zrychlený náBtup na opravu oproti smluvnĺm podmínkám) je

tjětován přĺplatek ve výši fiaqh zaktuájnĺ H7$. 'Za vy.uŽltĺ połlotovostní

sluŽby nenĺ po]ažováno oznámonĺ opravy na zákaznické oentrum KONE.

K mimo paušálnim sIuŽbám a opravám je připočitáváno dopravné. Dopravné
je fixované dle dopravnĺch pásem, tzn. neúčtujeme dopravné za ujeý km, ale

Íixnĺ částkou bez ohledu odkud servisnĺ pracovnĺk vyjĺŽdĺ na poŽadovaný

zásah Zákaznĺkem.

KolNE poskytuje svým Zákaznĺků v rámoi paušálnĺ ceny onJine přistup do

webovóho rozhrąnl, kde Zákez'nĺk má komplexnĺ přehled a n1oŽno81 analýE

o pravidelnýoh plánovaných činnostech a provédęných opravách s dptailn{m

popĺsem kaŽdého zásahu KONE.

Zákaznikzĺská přĺstup do webového portálu KoNE online, kde si bude moci

nastavit své portfolio a vytvářet reporty/výročnĺ zprávy' Bude mĺt k dispozici

náhled do svých faktur' Zäroueřl Zákaznik má moŽnost zÍizouat přĺstupy

dalšĺm uŽivatelům a upravovat portál jakoŽto správce portálu. Dalši výhodou

je získánĺ přĺstupu do mobilnĺaplikace KoNE Mobile.

. o'botodhĺzástul''éi prodejCI'Go|l(o[/ýčh výÍľłén ąě&tęěňýoh r,nod l,jp,ou

pťipr'aveni na vĺfŻvlJ Zäk*znlka pľipravit a p.đskyitnout]llcolqnCIu,ľoäVahu,a

'taqhnielĺou ]poInoc pro dalšJ ĺĺľ:gkľ k pr:odloužEnĺ životĺlosll laáŕJtąill ěi
6h' łnfoJmä61 á' pod ]ĺladü 'pľo]aąháj6nĺ i ocllÍové

KONE provede asistenci u zkoušky funkčnosti evakuačnĺho nebo poŽärńĺho

výtahu dle vyhl,č.246/2001 Sb.'

Dedicated to People Flow'" tsEEE

ANO

NE

NE

ANO

NE

NE

NE
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tsEEE Dedicated to People Flow

SEZNAM A CENA S

Celkem bez DPHlměsíčné

V še DPH ve snÍżené sazbě í5%

V še DPH ve zv šené sazbě21%

Celkem Kč včetně DPHíměsĺcně

'186'90 Kč

112,14 Rć

2 079'04 KÖ

890,00 K

B90'00 Kč

1 780,00 K

Opravy a Údźba: 623'00 Kć (DPH 1 5%)

Revize a pľohlldky: 267'00 Kč (DPH 21%)

Opravy a Údrżba: 623,00 Kr (DPH 1 5%)

Revize a prohlidky: 267,00 Kč (DPH 21%)

PP - Provádl provozovatel 1x14 dn

oP/PPÜ _ 3 kÍát za ĺok (v paušálu)

oZ - jednou za 3 roky (na objednávku)

lP -iednou za let (na objednávku)

PP - Provádi provozovatel 1x14 dn

oP/PPÚ - 3 kÍát za rok (v paušá|u)

oZ - jednou za 3 roky (na objednávku)

lP -1ednou za 6 let (na objednáVku)

V robce: KONE

Typ: KONE EcoSpace,

PW 10/10-19

Nosnosl 800 kg

PalĺďDvee: 9 / 9

Rok v ĺoby: 2019

Budova neve ejná

S dopravou osob

V bh nenĺ evakuaěnl

SIM karta KONE

V robce: KONE

Typ: KONE EcoSpace,

PW 10/'10-19

Nosnost 800 kg

Patra/Dvee:9/9
Rok v roby: 2019

Budova neve ejná

S dopravou osob

V tah nenĺ evakuační

S||\ł karta KoNE

Okrużnĺ 1087'

Bohumln V1

CZJONE2

Bohumin V2

CZ ZONE2

1 087,

OkruŽni ĺ087, 73581'

Bohumln

Okruźnĺ '1087' 73581,

Bohumin

43793395

43793394

V robnĺ čislo
za ízenĺ

Lokace za ĺzenl

dopravni päsmo

Nastaveni povinnych prohlĺdek na

a jejich pokrytĺ smlouvouAdresa za izeni Popis za izeni Celkem bez DPHZáklady DPH

Stlłnzi- ]l / 14 _ce|keln N4eslo l-]Úlltllllll] L)]ill.]|l IUĺll H('l|||]lll1
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Dedicated to People Flow

pŘĺlonł e.ł PLNÁ Moc opnłvNĚľĺÉno ásrupce
PLNÁ Moc

Společnost KQNE, a.s. se sídlem Evropská 4231178, 160 00 Praha 6 - Vokovice, zapsaná
v obchodnĺm rEstříku vedeném Méstským soudem v Praze, oddĺl B vloŽka 775, lČo oo176u2.
zastoupená tlenem pŕedstavenstva ln9. Jozefem GyÖrĺ<i a Ćlenem představenstva lng. lrenou
Kasanovou (dále jen ,,zmocnitel')

tĺmto
zplnomocňuje

obchodního manaŻera pro reglon Morava lng. Martina Mĺšu, narozeného 12'4.1979. bytem Homl Lán
10, olomouc 77900 (dále jen.zmocněnec') kzastupovánl společnosti KONE' a.s. přĺ jednánĺ a
uzavĺránĺ téchto obchodnÍch smluv se stávajÍcĺmi nebo potenciálnĺmi smluvnĺmi partnery:

. smluv o dílo na dodávku modernizacl a kompletnlch uýměn stávajĺcĺch výtahÜ a eskalátoru
(maximálně ve výŠi do 5 000 000 Kč ceny dĺla bez DPH na jednu smlouvu)

o smluv na servis výtahŮ' eskaĺátoru a automatických dveřĺ (maxĺmálné do 10ti zaŕlzenl na

iednu smlouvu)

Tato plná moc se udéluje na dobu určitou s platností do 31.12 2019

\ // Ą/ ,',:, /l .(.\K
VPraze dne ' :'.... ... ''].'.ĺ . '''l

Jako zmocněnec tuto plnou moc přijÍmám.

ZmocněnecZmocnitel

l(Qt!E' ä's
lng lrena Kasanová

r,iB,-*/H
KONtr,a:r. N | ,

lng'J,oŹefG i k\ L
l''.(-lľ.i'ř a s. '. ,.

; 7i1;1ltkä {2Bĺ$7Ülartin Mĺś
'r'.[l 'J0 Pĺaha 6

Vĺlkovtce
3'ł

)
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EEEE Dedicated to People Flow'

PŘĺLoHA č'5

1. Definice
Definované pojmy maji následujĺcĺ význam:

''KONE'' společnost KONE, a.s', lC:00176842, se sĺdlem Evropská 4231178,Praha6 -

Vokovice, PSC: 160 00, společnost zapsaná v obchodnĺm rejstřiku vedeném Městským

soudem v Pĺaze, oddil B, vloŽka 775

"Smlouva'' smlouva uzavřená mezi společnosti KONE a Zákaznikem oh|edně

poskytováni Servisnĺch sIuŽeb ze strany K0NE Zákaznikovi
''Doba platnosti Smlouvy'' doba platnosti smIouvy dohodnutá ve Smlouvě

"Zaĺízeni" výtahy, eskalátory a/nebo jiná podobná zařizenĺ popsaná ve Smlouvě a jejich

části a součásti
''Servisní služby'' veškeré služby, které má KONE podle Sm|ouvy poskytovat ohledně

Zaŕizeni Zákaznikoui
"Pracovní doba'' pondě|i aŽ pátek od 7:00 do 15:30

''Pohotovostní doba'' pondě|ĺ aŽ pátek od 15:30 do 07:00. Svátky, soboty a nedě|e 24

hodin denně.
''Strana" nebo "Stĺany" Zákaznik alnebo KoNE
"Cena'' částky placené Zákaznikem KoNE za poskytovánĺ Servisnĺch sluŽeb dle Smlouvy,

bez DPH
"Aktuáĺní HZS" aktuälni hodĺnová zÚčtovacÍ sazba pro rok 2019 čini 650'- Kč/hod' bez

DPH
"Cena dopravy'' cena dopravy dle dopravniho pásma, ve kterém se nachäzi Zařizeni,
přičemŽjednotlivá dopravni pásma s cenou dopravyjsou uvedena v těchto Podmĺnkách a

konkrétnĺ dopravnĺ pásmo, ve kterém se nacházi Zařizeni, je uvedeno ve Smlouvě

''PodmínĘ'' tyto Všeobecné servisni podmĺnky společnosti KoNE, a.s.

''Občanský zákoník'' zákon č' 89/2012 Sb', občanský zákonik, ve zněni pozdějšĺch

předpisů

"zákazník'' lzická nebo právnická osoba uvedená v hlavičce sm|ouvy, která je

pľovozovatelem/vlastnikem zařĺzeni, nebo spoIečnost, kterä vlastnikďpĺovozovatele

zařizeni zastupuje'

2. Vśeobecné seruisní podmĺnky

Tyto Podmĺnky tvoři nedĺlnou soucást Smlouvy a jakékoliv nabidky KoNE. KoNE má prävo

tyto Podminky jednostranně měnit, o čemŽ bude Zákaznika informovat oznámenĺm

zaslaným nejpozději jeden (1) měsic před plánovanou učinnosti změny. Pokud Zákaznik

ve lhůtějednoho (1) měsice po obdrŽeni takového oznámeni KONE pisemně neinformuje,

Že se změnoU Podmĺnek nesouhlasi, plati od účinnosti změny Podmĺnky v aktualizovaném

zněni, které bude přĺstupné na webových stránkách KoNE. Pokud Zákaznĺk K0NE ve uýše

uvedené lhůtě inÍormuje, że se změnou Podminek nesouhlasi, je kaŽdá ze Stran oprávněna

Smlouvu vypovědět s uýpovědni lhůtou tři (3) měsice, která začĺná běżet den nás|edujĺci

po dni doručeni pisemné výpovédi druhé Straně. V případě rozporu mezi ustanovenim

těchto Podmĺnek a Smlouvou se uplahi ustanovenĺ ujednané ve Smlouvě.

3. Poskýování slużeb KONE
KONE poskytuje Seĺvisnĺ s|uŽby v rozsahu dohodnutém ve Sm|ouvě. KONE Servisni

s|uŽby poskýtup s ná|eŽitou odbórnou péci, v souladu s pokyny výrobce, ČsN rľĺ zzłooz,
cSN EN 274007 a s nejnovějšĺmi výrobnĺmi znalostmi a poslednim stavem techniky. K

poskytováni Servisnĺch sIuŽeb K0NE pouŽivá školené pracovnĺky.

NenĹli ve Smlouvě sjednán jiný reŽim, nastoupĺ KONE na opÍavu v Pracovni dobé, a to

nejpozději do 24 hodin od nahlášeni provozni poruchy, u vyproštěni uvĺzlých osob pak do

1 hodiny od nahlášeni na zákaznické centĺum KONE' Pokud bude Zäkaznik poŽadovat

nástup na opravu v Pohotovostnĺ době, musi to výslovně uvést při nahlášenĺ poruchy' V

tomto přĺpadě KONE nastoupĺ na opravu nejpozději do 4 hodin od nahlášeni poruchy

Zákaznĺkem a umożni-|i to kapaciý KONE. Přesný teľmin nástupu bude dohodnut při

h|ášeni pohotovostni opravy. Pokud bude Zákaznĺk pożadovat násfup na vyproštěni, musi

to \^ýslovně uvést při nahlášeni poruchy. NeniJi ve SmIouvě sjednáno jinak, Servisni slużby

nezahrnuji výměnu Žärovek, čištěnĺ Zařĺzenĺ, Úprauy Zaíizeni, které jsou vyŽadované

novou právni Úpravou, doporučeny nebo nařizeny přislušnými kontro|nimi orgány nebo

nezávaznými technickými normami, Údźbu kabelů elektrického napájenĺ nebo telefonnich

a datoých kabeIů. Pokud dojde k porušeni teleíonniho či datového spojeni, neni KONE po

dobu trváni poruchy povinno poskytovat přĺslušné Servisnĺ sluŽby'

4'Żávazky Zákaznika
Provozovatelem Zařizeni )e Zákaznik' Zákaznik je povinen KONE poskytnout veškerou

součinnost potřebnou pro řádné plněnĺ povinnostĺ K0NE plynoucĺch ze Smlouvy.

Zákaznĺk K0NE neprodIeně informuje o jakékoliv závadě na fungován i Zařĺzen i, o jakékoliv

nehodě nebo události t'ýkajicĺ se Zařĺzenĺ nebo o jakéko|iv změně vjeho pouŽivánĺ'

Zákaznik je dále povinen V dostatečném předstihu oznámit KONE jakékoliv stavebnĺ

Úpravy, které by mohly ohrozit či ovlivnlt poskytovánĺ Servisnĺch sluŽeb' Zákaznĺk je dále

VŠEoBEGNÉ sERusNĺ PoDMĺNKY sPoLEcNosTl KoNE, a.s. (veÍze 1.2.2019]|

povinen hlásit veškeré závady, škody a Úpravy v objektu, které by moh|y mĺt vliv na

poskytováni Servisnĺch sluŹeb' bezprostředně poté, kdy se o nich dozvi'

Zákaznik pracovnĺkům KONE zajisti bezpečné a přlměřené pracovni pľostředĺ, zejména

přĺstup umoŽňujici výkon Servisnich sluŽeb, včehě poŽadovaného poctu kličl) či

přistupových karet do objektu, přĺpadně strojovny' a to bezplatně'

Zákaznik odpovĺdá za spIněni poŽadavků právnich předpisů na bezpečnosI a ochranu

zdravi při práci. Zákaznĺk däle odpovĺdá za hlavnĺ pňpojeni Zařizeni a dá|e za Ękyvy či

uýpadky v dodávce energiĺ' Pokud je k poskytováni Servisnĺch sluŽeb třeba telefonnĺ či

datová linka a neni]i ve Smlouvě sjednáno jinak, je Zákaznĺk odpovědný za jejĺ zajištěnĺ a

platbu,

5. Ceny
Pokud nebude ve Smlouvě dohodnuto jinak, jsou Ceny splahé čtvrt|etně na konci obdobĺ

převodem na bankovni Účet uvedený na přĺslušné íakfuře. Faktura je splahá ve lhůtě

čtrnácti (14) dnů od vystavenĺ faktury KoNE' Ceny nezahľnujĺ daň z přidané hodnoý.

V přĺpadě růstu inÍlace se Cena násobi indexem spotřebitelských cen (mira inflace) za
předchozl rok publikovaným Ceským statistickým Úřadem' Takto změněná cena bude

platná a KONE je oprávněno ji fakturovat v daném ĺoce po oÍiciálnĺm zveřejněni indexu

spotřebitelských cen Ceským statistickým Úřadem.

V přĺpadě, Že se prokazate|ně během Doby platnosti Smlouvy změni nák|ady na

poskytováni Servisnĺch slużeb' je K0NE oprävněno vyzvalZákaznÍka k uzavřenĺ dohody

o ripravě Ceny' 0dmĺtnutĺ Zákaznika upravit Cenu o prokazatelně navýšené náklady

zak|ádá právo KoNE k vypovězenĺ sm|ouvy, a to v jednoměsĺčni ýpovědni lhůtě, která

začiná běŽet den nás|edujici po dni doručeni Wpovědi Zäkaznikovi'

Smlouva stanoVi, které ze sjednaných Servisnĺch sluŽeb jsou kryĘ paušá|nĺ Cenou a které

nikoliv.
Pokud nebude ve Smlouvě sjednáno jinak, plati, že paušálni Cena nekryje jakékoliv úkony

v rámci sjednaných Servisnĺch s|uŽebčiněné mimo Pracovni dobu' Úkony podle předchozi

věý bude KONE fakturovat na základě HZS a Ceny dopravy' Cena dopravy je určena v

závisIosti na dopravnĺm pásmu, ve kterém se nacházĺ Zařĺzeni dle Smlouvy'

Neni_li ve Smlouvě sjednánojinak, za práce v Pohotovostni době a za vyproštěnĺ uvizlých

osob KONE kromě Aktuálnĺ HZS a Ceny dopravy účtuje navĺc ještě pohotovostnĺ piiplatek

ve výši 100 % aktuálnĺ HZS za kaŽdou započatou půlhodinu práce servisního technĺka.

KONE má právo Účtovat náklady za v!'jezd pohotovostniho technika zmařený z důvodů na

straně Zákaznĺka.

6. Mimořádné práce

|\łimořádné prácejsou práce nad rámec Servisnich slużeb sjednaných ve Sm|ouvě ajsou

vŽdy sjednány ve formě nabĺdky KONE a objednávky Zákunika ĺak, że Zäkaznik

odsouhlasi předmět, čas a cenu plněnĺ' Tim je uzavřena individuálnĺ smlouva o dĺ|o na

mimořádné práce, Nenĺ-|i ve Smlouvě sjednáno jinak' mimořádnou praci se vŽdy rozumi

provedeni oprav vyvo|aných vandalismem, nesprávným či nevhodným pouŽitim nebo

vnějšĺm vlivem či vyššĺ mocí (voda' oheň' blesk atd'), jakoż i oprav poruch mimo Pracovní

dobu, popř. pracovni dobu sjednanou ve Smlouvě a dále dodávka 'jakéhokoliv materiálu či

náhradniho d ilu. KoNE mimořádné präce fakturuje po jejich dokončeni na základě Aktuá|n ĺ

HZS s připadnými přiráżkami za práci přesčasovou, o svátcich či ve dnech pracovnĺho klidu

a materlál a náhradni dĺly v běŽných zakázkových cenách'

7. Prodlení s platbou a pozastavení Servisních slużeb
V přĺpadě prod|ení Zákaznĺka s platbou jakékoliv čästky dle Smlouvy mä KONE právo na

smluvni pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za kaŽdý zapoć,aý den prodleni. Tĺmto

ustanovenim o smluvnĺ pokutě nenĺ dotčeno právo KONE na náhradu škody v p|ném

rozsahu. AniŽ by tĺm byly dotčeny da|šĺ nároky KONE, je KONE dále oprávněno pozastavit

poskytováni Servisnĺch sluŽeb, a to aŽ do doby, kdy Zákaznik uhradĺ veškeré částky po

splatnosti, Včetně smlUVnĺ pokuty a zákonného Úroku z pľodleni ' Pro vyloučen i pochybnostĺ

se výslovně stanoui,ŻeZákaznik1e i po dobu pozastaveni Servisnich sluŽeb pod|e tohoto

článku povinen hradit paušálnĺ Cenu dle Smlouvy. KONE je oprávněno Servisni sluŽby

pozastavit k začátku kalendářniho měsĺce, přičemŽ o této skutečnosti bude Zákaznika

informovat nejméně 5 dnů předem'

Pro vyloučeni pochybnosti se uvádĺ, że KONE neodpovidá za bezpečnost proVoZU a

provozni způsobilost Zařĺzeni a jakékoliv Újmy, které vznikly Zákazníkovi nebo třeti osobě'

důsledkem pozastaveni Servisnĺch slużeb pod|e |ohoto článku. Poté, co Zákaznĺk uhradĺ

všechny platby' KONE automaticky provede ověřovacĺ odbornou prohlidku naZaŕizeni.
Tuto sluŽbu KONE Zákaznikovi naúčtu.je nad rámec Smlouvy v běŽných zakázkouých

cenách a pojeji Úhradě obnovĺ poskytovánĺ Servisnich sluŽeb'
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8. Záruka za jakost
Ve vztahu k Servisnĺm sluŽbám poskytuje KONE záruku 6 měsicŮ na provedené práce a

24 měsiců na insta|ovaný materiál mimo materiálu pod|éhajicimu běŽnému opotřebeni' Na
zařizenich a di|ech vyrobených či dodaných KONE mohou být činěny jakékoliv servisnĺ či

technické Úkony pouze KONE. Při nesp|něni této podmĺnky se na předmětné Zařizeni, dĺ|o

ci p|něnĺ záruka nevztahuje'
Záruka se nevztahuje na výměnu součásti s ukončenou dobou jejich żivotnosti včetně,
mimo jiné, żárovek, zářivek, startéru, baterii, akumulátorr] a pojistek nebo na škody či vady

na Zaŕizeni nebo jeho součástech vzniklé v důsledku běżného opotřebenĺ, vandalismu,
nesprávného či neobtĺyklého pouŽĺvánĺ a pĺovozovánĺ, nedbaIosti, nehody, abnormálnich
teplotnĺch nebo v|hkostnich podminek, poškozenĺ z důvodu vyššĺ moci nebo na práce,

opravy, změny nebo výměny jakýchkoliv součásti jinými osobami bez pĺedchoziho
pĺsemného souhlasu KONE nebo z jakékoliv jiné přĺčiny mimo jeho kontrolu' Zařizeni a

veškeré jeho součásti budou vŽdy uloŽeny' provozovány a udżoväny řádně a v souladu s
pokyny KoNE' jinak se záruka neuplatni.

9. Postoupenĺ práv a povinností
Bez předchoziho pisemného souhlasu K0NE nenĺ Zákaznik oprávněn postoupitjakákoliv
svá präva či povinnosti vyplývajici ze Smlouvy třeti osobě. KONE je oprávněno bez
souhIasu Zákaznika postoupit svá práva a povinnosti vyp|ývajĺcĺ ze SmIouvy třeti osobě'

10. Omezení odpovědnosti za újmu
KONE nenese Žádnou odpovědnost za uš|ý zisk a za nepřĺmé škody nebo následné škody
Zákaznika nebojiného uŽivatele Zařĺzenĺ. Celková odpovědnostza Újmu, za kterou K0NE
odpovĺdá Zákaznikovi na zák|adě Smlouvy, je omezena částkou ve výši 15.000'000 EUR
na jednot|ivý připad vzniku Újmy'

11. Vyššĺ moc
KoNE neodpovidá za neplněni jakýchkoliv svých závazků ze Smlouvy, ke kteĺému došlo z
důvodu zakládajiciho vyšši moc. Pojmem,'vyšŠi moc'' se rozuměji veškeré oko|nosti nebo

situace mimo přiměřenou kontrolu KONE, které nebylo v době uzavřenĺ Smlouvy moŽné
předvidat (zejména válka, občanské nepokoje, stáVka, nedostatek materiálu, zpoŽděnĺ v
dopravě, krádeŽ' vandalismus, špatné pouŽiváni Zařĺzenĺ, přerušenĺ dodávek energii,

zásahy ze strany třetĺch osob, poŽár, povodeň), v důsledku kteých neni moŽné od KoNE
rozumně pożadovat plněnĺ jeho povinnosti, včetně působeni vyšši moci na jakéhoko|iv z
dodavate|ů K0NE nebo neplněnĺ ze stranyjakéhokoliv dodavateIe' JestliŹe působeni vyŠŠi

moci trvá po dobu třĺ (3) po sobě jdoucĺch měsiců (nebo v přĺpadě, Že KoNE přiměieně

oČekävá, że působenĺ bude trvat po dobu třĺ (3) po sobě jdoucĺch měsĺců), je KONE
oprávněno od SmIouvy zcela či částečně odstoupit'

12. Ukončenĺ Sm|ouvy
Sm|ouva je p|atná po Dobu plahosti Smlouvy a zůstává v p|atnosti i po jejĺm uplynutĺ'
jest|iŽe Žádná ze Stran nejpozději devadesát (90) dni před up|ynutim Doby platnosti

Smlouvy neoznámĺ druhé Stĺaně pisemně, Že na prodlouŽenĺ Doby p|ahosti Smloutiy
nemá zäjem' V takovém přĺpadě se plahost smlouvy prodluźuje o jeden (1) rok, a to i

opakovaně'
Vedle připadů stanovených obćanským zákonĺkem je KONE oprávněno od Sm|ouvy
odstoupit v násIedujicich přĺpadech:

llKONE z.jistÍ na Zařizeni zásahy jiných osob podnikajicĺch ve stejném předmětu čĺnnosti
jako KONE (porušenĺ přĺs|ušné normy neumoŽňujicĺ práci vĺce servisnich firem);

lKONE zjistĺ nutnost pľovedenĺ praci bezpečnostniho charakteru, jejichŽ provedeni

Zákaznik odmĺtne' V Ľomto přĺpadě KoNE neodpovĺdá za da|ši bezpečnost Zařĺzeni;
lKONE zjisti' Že došlo ke změně druhu a Úöe|u pouŽiváni Ĺaiizeni bez předchoziho
projednánĺ této skutečnosti s KONE;
lKONE zjistĺ' že Zákaznik nevlastni/nedisponuje či nedoloŽĺ povinnou dokumentaci d|e

Smlouvy;
llprodleni Zákaznĺka s úhradou jakékoliv čásť<y dIe Smlouvy delšĺ neŽ 30 kalendářnich dnĺ'
0dstoupeni od SmIoutĺy je účinné prvniho dne měsice následujiciho po doručenĺ
pĺsemneho oznámeni o odstoupenĺ'

V připadě' kdy KoNE odstoupi od SmIouvy z důvodu poľušenĺ smluvnĺ povinnosti ze strany
Zákaznika, je oprávněno na Zákaznikovi nárokovat zap|aceni smluvni pokuý ve výśi

odpovĺdajĺcĺ 50 % paušá|ni Ceny, kterou by Zákaznik celkově uhradi| ve zbývajici Době
platnosti Smlouvy, kdyby k odstoupeni od Smlouvy nedošlo. Tĺmto ustanovenĺm o smIuvni
pokutě nenĺ dotceno právo KONE na náhradu Škody v plném rozsahu.

13. Rozhodné právo a řešení sporů
Tyto Podmĺnky, jakoŽ i Smlouva se řidĺ právnĺm řádem České repubIiky, zejména zákonem

č' B9l2012 Sb., občanským zákonĺkem' ve zněnĺ pozdějšich předpisů. Veškeré spory
vznik|é v souvislosti se Smlouvou řešĺ věcně a mĺstně přislušné soudy Ceské republiky.

14. Ceny dopravy
Ceny dopravyjsou stanoveny dle dopravnich pásem a to vŽdy od nejbliŽšĺ oficiá|ni pobočky

KONE, a.s.,

Aktuá|ni ceny pro rok 2019 se řĺdi nás|edujici tabu|kou:

NAZEV ZONY ROZSAH ZONY CENA BEZ DPH

cz_zoNE1 |

cz_zo\Ez L
94==zgtE3 t

Okm aŽ 1Skm 220'.Rć,

- 16km aŽ 30km 275'- Kě __
3íkm až 45km 330,- Kö
46km až 60km

I ełłńáiżsłm
i 76km aŽ90km

470,-

610,.
745,-

Kč
Kč
Kč

_cŁzqE7 L
CZ ZONEE

91km aŽ 120km
vĺce jak 12'l km

WWW.KONE.CZ

1250,- Kc
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