
K O N IC A MINOLTA
Dodatek ke smlouvě

číslo dodatku: 12516950-12-2019-01

I. Odběratel 
Univerzita Pardubice 
Studentská 95, 53210 Pardubice II 
DIČ/IČ: CZ00216275 / 00216275
Číslo zákazníka: 254853

Kontaktní osoba: Vladimír Kobera

.................................

.....................................................

Odpovědná osoba: Ing. Petr Gabriel MBA,

Dodavatel a Odběratel spolu uzavírají dodatek ke smlouvě číslo 12516950 a dohodli

III. Změny nastavení služeb
Nové služby:

II. Dodavatel
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o.
Žarošická 13,628 00 Brno 
DIČ/IČ: CZ00176150 / 00176150
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně oddíl 
C, vložka 21999
Bankovní spojení: 2550460107/2600 Citibank Europe

IBAN: CZ25 2600 0000 0025 5046 0107 
Tel.: 841 777 777 Fax: 533 315 450 
Email: info@konicaminolta.cz
Kontaktní osoba: ...........................
Odpovědná osoba:.........................

na níže uvedených změnách:

Popis Množství Cena za jednotku Cena celkem

ePRO Comfort (GPRS) - proaktivní servis Online 1 120,00 Kč 120,00 Kč
Poznámka pro novou službu ePRO GPRS:

- v případě výpadku el. sítě nebo sítě operátora je nutné pro komunikaci použít eCON (zkontrolujte přívod el. energie ke stroji a k GPRS modemu)
- síť pro připojení stroje k ePRO je T-Mobile
- modem a SIM karta zůstává majetkem Konica Minolta
- pro fungování služby ePRO je nezbytné, aby byl modem trvale zapojen do elektrické sítě
- při doinstalaci služby ePRO (modemu na stroji) zadá servisní technik Konica Minolta aktuální stav toneru pro dané zařízení 

(neplatí pro ePRO Basic)
- v případě požadavku na vyšší pojistnou zásobu toneru je možno zvýšení potřebné pojistné zásoby objednat přímo na 

zákaznickém centru Konica Minolta

IV. Změna platebních podmínek
Celkový nový měsíční paušál: 1 720,00 Kč bez DPH (2 081,20 Kč včetně DPH)

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákonač.340/2015 Sb a stává se nedílnou součástí 
smlouvy. Není-li uvedeno jinak, jsou ceny uvedené v dodatku bez DPH. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
První zúčtovací období se změnami uvedenými v dodatku je následující měsíc od podpisu dodatku odběratelem.

' I d t á u k u d t  dne....i& iA J tO íP V Brně, dne: 6.1.2020

..........................................................
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