
KONICA MINOLTA

Číslo smlouvy odběratele: 1/00069175/2020
l. ODBĚRATEL

HŠ,VOŠ hotelnictvi a turismu a JŠ s právem st. jaz. zkoušky, příspěvková
organizace

Sídlo: Komenského 156/111, 29001 Podébrady
DIČ/IČ: ./00069175

Korespondenční adresa: Komenského 156/7, 29001, Poděbrady

Odpovědná osoba:

Kontaktní osoba:

Email

Tel:|

SERVISNÍ' A MATERIÁLOVÁ SMLOUVA
Číslo smlouvy: 42189170, Číslo zákazníka: Z025798000

II. DODAVATEL

Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o.

Sídlo: Žarošická 13, 62800 Brno
D|?/IČ:CZ00176150/ 00176150
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 21999
Bankovní spojeni: 2550460107/2600 Citibank Europe

IBAN: CZ25 2600 0000 0025 5046 0107

Odpovědná osoba: Mikulec Petr, obchodní ředitel oblasti

Kontaktní osobal

Email:!
Tel: Mobill

lil. PŘEDMĚT SMLOUVY

Dodavatel se zavazuje poskytovat odběrateli servisní služby a dodávky spotřebního materiálu v rozsahu a za podmínek ujednaných v této servisní a materiálové
smtouvé a odběratel se zavazuje zaplatit za to dodavateli ujednanou cenu.

a) Podmínky

Doba trváni smlouvy: 30 měsíců Frekvence plateb: Měsíčně Zúčtovací období: Čtvrtletně

Trváni smlouvy počínaje: Počáteční stav počitadel: ČB: Barva:

Dohodnutý minimální poíet kopli ( tiskli formátu
A4 dle zvoleného měsiéniho paušálu:

; Černobílé kopie / tisky
Barevné kopie / tisky

b) Konfigurace zařízeni
^.._....... -.._-... - -__-..- ...... --. _-

l Název stroje bizhubC368

O stran

O stran

Cena za kopli/tisk:
v paušálu nad paušál

0, 18 Ke
1, 10Kč

typ
Bez papim

Bez papíru

Papír

počet 8tranA4 počet stran A3
o

Výrobní Cisto:

c) Specifikace služeb

Smluvní strany se dohodly, že dodavatel bude poskytovat servisní služby a dodávky spotřebního materiálu pro tiskové zařízeni uvedené v odst. lil. Předmět
smtouvy b) Konfigurace zařízeni.

Základní doba reakce je 1 6 hodin a to v pracovních dnech od 8:00-16:00 hod. Pokud je smluvně sjednána jiná doba reakce, řídi se doba reakce dle tohoto
individuálniho ujednáni, které je nedílnou součásti této smlouvy. V případě, že je součásti dodávky SW řešeni, platí pro servisní služby SW řešení smluvní
podmínky uvedené v samostatné příloze této smlouvy.

Objednané služby periodické:

Číslo služby Název

#SMEPROCHFTPS ePRO Comfort (HTTPS) - proaktívni sen/is online

; Celkem za periodické služby

Nnoistvl

1

Cena celkem

200,00 Ke

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Periodické služby (mésiiné)

200,00 Kč

Způsob platby: Platba bankovním převodem

Splatnost jednorázových plateb: 10 dnů

Stránkový paušál (mésiéné)

- Ke

Periodické platby celkem
bez papíru (mésičné)

200,00 Ke

Jednorázové platby celkem

- KČ

Splatnost periodických plateb: 10 dnů

Všechny uvedené ceny na smlouvě jsou bez DPH, neni-li uvedeno jinak. Kupující je povinen zaplatit k cenám rovněž DPH v aktuální sazbě.
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V. MÍSTO UMÍSTĚNI / REALIZACE SLUŽEB, ODPOVĚDNÉ KONTAKTNÍ OSOBY

a) Místo umisténi / instalace zařízeni

Název: HŠ, VOS hotelnictvf a turismu a škola hotelnictví a
turismu

Ulice, 6.p. : Komenského 156/7

Umístěni/Kancelář:
Doba převzetí (od - do / mimo);

bl Odpovědná kontaktní osoba Odběratele k zařízeni

Za poskytnuti údajů o technických podmínkách instalace a provozu zařízeni za odběratele odpovídá:
Jméno:

Telefon:

Email:

VI. ZÁVĚREČNÉ PROHLÁŠENI A PODPISY

Práva a povinnosti stran se ndi touto smlouvou, k ni pnpojenými obchodními podmínkami a dalšími přílohami, na které se smlouva nebo obchodní podmínky
odvolávají. Strany prohlašuji, že se seznámily se smlouvou, obchodními podminkami a dalšími pňlohami, ke kterým nemaji žádné výhrady a na důkaz jejich
akceptace připojuji osoby oprávněné za strany jednat své vlastnoruční podpisy.

v... dne dne

HŠ.VOŠ hotelnictvi a turismu a JŠ s právem st. jaz.
zkoušky, příspěvková organizace

Mikulec Petr - obchodní ředitel

Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.
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Obchodní podminky SERVISNÍ A MATERIÁLOVÁ SMLOUVA

1. Obecná ustanovení
1. 1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "OP") upravuji smluvni vztahy mezi obchodni společností Konica Minolta Business
Solutiona Czech, spol. s r.o. sa sídlem Žaroěická 13, 628 00 Brno, 10 00176150 (dále jen 'dodauater) a odběratelem za
SERVISNÍ a MATERIÁLOVÉ SMLOUVY (dále jen .smlouva"), ke které jsou připojeny.
1. 2 Práva a povinnosti stran pň plněni závazků vzniklých ze smlouvy se ňdi obsahem smlouvy, OP a dalšidi pňloh a
dokumentů, na které se smlouva nebo OP odvolávali.
1. 3 Strany prohlašuji, že OP v tomto zněni obdržely a s těmito se seznámily před podpisem smlouvy.

2. Práva a povinnosti dodavatele
2. 1 Dodavatel se zavazuje zajistit serois zařízeni specifikovaného ve smlouvě, kterým se rozumí zejména jeho údržba a
opravy včetně dodávky náhradnich dílů a dále služby, kterými se rozumí zejména dodávky spotřebního materiálu v
rozsahu odpovidajicim poctu výtisků dohodnutému ve smlouvě nebo uhrazených pň vyrovnáni. Předmětem smlouvy není
poskytováni rozmnožovacích služeb ve smyslu Autorského zákona.
2.2 Dodavatel je oprávněn urát terminy dodávek materiálu odběrateli v závislosti na dohodnutém minimálnim počtu výtisků
uvedeném vs smlouvě a s ohledem na minimální manipulační množstvi (napr. u papíru A4je 2500 listů). Na dodávky
materiálu se nevztahuji doby reakce a dostupnost servisu specifikované ve smlouvě.
2.3 Dodavatel má právo odmitnout provedení servisnich výkonů, jestliže umístěni zaňzeni specifikované v předmětu
smlouvy provedení těchto výkonů znemožňuje.
2.4 Dodavatel neodpovídá za škodu ani ušlý zisk, která odběrateli nebo jeho právnímu nástupci vznikla zejména
působenim vyšši moci, zvýšením provoznich nákladů, přerusenim provozu, ztrátou výkonu zařizeni specifikovaném v
předmětu smlouvy a dalěich podobných přičiň, které dodavatel nezavinil. Odběratel není oprávněn požadovat od
dodavatele ani náhradu spotřebního materiálu včetně papíru.
2, 5 Dodavatel poskytuje odběrateli záruku na předmět smlouvy v souladu se zákonnými záméními podmínkami, neni-li ve
smlouvě dohodnuto jinak.
2. 6 V případe vráceni zarizeni vcelné pevného disku nebo paměťové karty (HDD/SD) rfocházi k nakládáni s HDD/SD ve
smyslu cl.28 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, a lakové zpracováni se řidl Dodatkem o
nakládáni s osobními údaji, kter/ je dostupný zde: https://www. konicamJnolta. cz/cs/DPAdodatek

3. Práva a povinnosti odběratele
3. 1 Odběratel se zavazuje předem pisemně dodavatele upozornit na změnu v umisténi zařízeni specifikovaného v
předmětu smlouvy. Připadne náklady spojené se změnou stanoviště a novou instalaci hradi odběratel. Dojde-li k závadám
pn přemistěni bez technického zajištěni {součinnosti} pracovnika dodavatele, jdou náklady na odsb-anění těchto závad k
líži odběratele.

3. 2 Odběratel se zavazuje pň provozu zařízeni specifikovaném v předmětu smlouvy používat výhradné dodavatelem
poskytnuté spotřební materiály (napr, tonery, totoválce, apod,) a dodavatelem poskytnutý nebo doporučený papír.
Dodavatelem poskytnutý spotřebni materiál, připadne papir, jehož cena je zahrnuta v celkové ceně za stranu, je odběratel
oprávněn používat pouze na zanzeni, na které sevztahuje tato smlouva. Použitim spotřebniho materiálu v zařízeni
pfecházi jeho vlastnictvi na odběratele. Odběratel se zavazuje zajistit plněni povinnosti vyplývajících ze zákona č .
185/2001 Sb. o odpadech a o změně nékteiych zákonů, ve zněni pozdějších předpisů, pokud neni ve smlouvě výslovně
dohodnuta služba zpětného odběru použitých materiáiů. Malena! dodaný a dosud nepoužitý nad rámec smluveného
množstvi je až do jeho zaplaceni nebo vráceni majetkem dodavatele a podléhá vyúčtováni dále spedfikovaném v části
Cena a platební podmínky těchto OP. Dodávky spotrsbniho materiálu pro finisovaci zafizeni (napr. sponky, lepidlo,... } jsou
nad rámec uzavřené smlouvy a nejsou zahrnuty v ceně uvedené na smlouvě, pokud neni ve smlouvě uvedeno jinak. Tento
spotřebni materiál Je nutno objednat zvlášť a bude fakturován v cenách dle platného ceniku dodavatele,
3. 30dběrate) se zavazuje umožnit pracovnikům dodavatele v rámci pracovni doby spedfikované ve smlouvě přistup k
zařízeni specifikovaném v předmětu smlouvy za účelem servisních zásahů a ověřeni jeho technického staťu.
3.4 Poskytnuti služeb nebo zboži, které nejsou pradmétem této smlouvy nebo jsou nad rámec této smlouvy (napr.
provedeni sewisnich práci mimo dobu uvedenou ve smlouvě), se zavazuje odběratel dohodnout s dodavatelem předem a
uhradit jejich cenu dle platného ceníku dodavatele.
3.5 Odběratel odpovidá za škody na svěřeném zařizsni v m^etku odběratele poskytnutém za účelem plněni smlouvy
(např. modemy vč. SIM karet, čtečky ^>od. }. Po skončeni smiouvy je odběratel povinen vrátit předmět smlouvy ve stavu,
vjakémjej převzal s pňhlédnutim k obvyklému opolfebefii.
3. 6 Obě smiirvni strany se dohodly, že objednávky může odběratel zadávat prostrednictvim internetové aplikace eCON .
Objednávky zadané v ráma táto aplikace mají charakter standardni pisemné objednávky. Přistup do aplikace je
zabezpečen jedinečným uživatelským jménem (login) a heslem. Odběratel je povinen tyto údaje chránit a je odpovědný za
jejich zneužiti.
3. 7 Odběratel se zavazuje předat dodavateli stavy počitadel zařizsni pro potřeby vyúčtováni zhotoveného počtu výtisků
formou intemetové aplikace eCON, připadne jiným dohodnutým způsobem.

4. Cena a platební podmínky
4. 1 Cena

4. 1. 1 Odběratel se zavazuje zaplatit za poskytnuté služby (včetně služeb jednorázových} uvedené ve smlouvě dohodnuté
smluvni ceny. Odběratel se zavazuje zaplatit i za veškeré služby stanovené ve smlouvě, které bude čerpat i po uplynuti
doby trháni smlouvy.
4. 1.2 Dodavatel je oprávněn účtovat k ceně právnimi předpisy stanovené poplatky (napf. poplatek za recyklaci
elektrotechnického odpadu, autorský poplatek) a dane. Dodavatel je následně povinen zajistit těmito předpisy stanovené
povinnosti (napr. recyklaci elektrotechnického odpadu).
4. 1.3 Dodavatel a odběratel se dohodli, že dodavatel je každoročně oprávněn jednostranně bez dohody stran upravit výši
ujednaných cen o procento odpovidajíci kladnému procentu míry inflace vyjádřené přimstkem průměrného ročniho inciexu
ipotřebitslských cen vyhlášené Českým statistickým úřadem za předchozí kalendárii rok, a to vždy s účinnosti od prvniho
měsíce následujícího po měsíci, v němž bude takové vyhlášeni oficiálně učiněno. Ceny zvýšené z důvodu inflace se
považuji za ujednané ceny.
4. 1. 4 Dodavatel a odběratel se dohodli, že dodavatel je oprávněn zvýšit cenu dodávky papíru na základě vývoje trhu s
kancelářským papírem, pňčemž je povinen odběratele upozornit dopisem a emailem v předstihu alespoň 1 měsEce před
splatnosti další již upravené platby dle smlouvy, V této lhůtě je odběratel oprávněn odmítnout dodávky papíru
doporučeným dopisem a dodávka papim končí dnem, od kterého měla nastat změna ceny. Od tohoto dne pláli za jinak
nezměněných podminek, že v pripadě smluv, kde je cena papiru zahrnuta v celkové ceně za stranu, )e cena výtisku
ponížena o cenu dodávky papiru. Dodavatel vystavi a zašle odbératsli nový splátkový kalendář, je-li součástí smlouvy.
Dodavatel může změnit ceny i z jiných, než ve smlouvě specifikovaných důvodů, a v tomto pňpadě je povinen odběratele
upozornit doporučeným dopisem v předstihu alespoň 1 měsíce před splatnosti dalši Již upravené platby dle smlouvy a
odběratel je oprávněn smlouvu do terminu splatnosti dalsi již upravené platby dle smlouvy doporučeným dopisem
vypovědět a smlouva konci dnem, od kterého meta nastat změna ceny. Pokud odběratel smlouvu nevypoví, má se za to,
že změnu ceny akceptuje.
4.2 Platba

4, 2. 1 Strany se dohodly, že minimální počet výtisků provedený odběratelem za mésic, bude činit počet uvedený ve
smiouvě. Poplatek v této výši je minimálním měsičnim poplatkem, klér/ se zavazuje odběratel zaplatit i v pnpadě
nenapínáni minimálního počtu výtísků.
4. 2.2 Zůčtovacim obdobím se rozumí kalendami čtwtieti, neni-li dohodnuto jinak. Ke konci tohoto obdobi má Dodavatel
právo vyúčtovat Odběrateii částku, odpovidajici rozdilu mezi skutečné zhotoveným počtem výtisků a smluvnim objemem
výtisků za zúčtovací obdobi, samostatným daňovým dokladem. Podkladem pro stanoveni rozditu je odečet stavu počitadel
na zařízení ke konci zúčtovaciho období. Prekročí-li v daném zúčtovacim obdobi počet vyhotovených skenů 300 str/měsíc,
)e Dodavatel oprávněn vyúčtovat odběrateli částku odpovidajici počtu skenů provedených odběratelem nad tento limit na
zařizeni v daném zúctovadm obdobi za cenu 0,05 KČ/sken, neni-li ve smlouvě ujednáno jinak. Podkladem pro stanoveni

počtu vyhotovených skenů je odečet stavu počítadla skanu na zaňzeni. Odběratel je povinen nahlásit Dodawafeli
stanovenou formou stavy počitadel na zařízeni v terminech stanovených ve smlouvě. Za datum uskutečněni zdanitelného
plněni je stanoveno datum vystaveni příslušné faktury/daňového dokladu, a to nejpozději 15. pracovni den, následujicí po
provedeni odečtu. Pro pňpad ukončeni smlouvy může být tato částka vyúčtována společně s poplatkem za poslsdni
obdobi. Spotřebu dodaného materiálu nad rámec vyúétovanýcti výtisků dle stavu počitadel na zaňzeni je Dodavatel
oprávněn kdykoliv v pfůběhu smlouvy nebo po jejim skončeni oddělené vyúčtovat za ceny dle platného ceníku, pro
vyúčtováni se předpokládá u kancelářských zafizeni pnjměmé pokryli výtísku tonerem 6%, u produkčnidi zarizeni 10% (v
případě barevných výtisků platí pro každou z barev). V připadá, že cena výtisku zahrnuje papir a Dodavatel dodá v daném
zúčtovacím obdobi množství papíru menši než je počet výtisků, Dodavatel zajisti dodatečné dodáni papíru odpovkfajici
rozdílu mezi smluvním objemem výtisků a skutečně zhotoveným poetem výtisků.

4.2.3 Odběratel je povinen ověřit správnost vyúčtováni bez zbytečného odkladu a uplatnit připadne písemné námitky
k vyúčtováni nejpozději do Změsiců od vystaveni daňového dokladu k vyúčtováni, ke kterému námitky podává.
K pozdějšímu uplatněni námitek se nepňhliži.
4.2.4 Formáty větší než A4se počitaji jako dva výtisky/kopie/skeny A4, formáty menši než A4se počitaji jako jeden
výtisk/kopie/sken A4. Oboustranný výtisk/kopie/sken se počitá jako dva jednostranné uýtisky/kopie/skeny stejného
formátu. Výtisky/kopis/skeny v režimu dlouhý formát se účtuji dle délky jako nejbližší vyšší násobek siň<y formátu A4.
Pro produkční stroje je tento dlouhý formát účtován jako 4x A4. Průjezdem se rozum! jednostranný výtisk bez ohledu
na jeho formát (vyjma nastaveni zařízeni v režimu dlouhý formát, takový výtisk se počitá jako 3 průjezdy). Do počtu
skutečné provedených výtísků se pro účely zúčtováni nezapocitávaji tzv. záseky papíru dle počitadla, pokud je
zaňzeni takovýmto počitadlem vybaveno a výtisky zhotovené pň opravě zarizeni sen/isním technikem dodavatele.
4. 2.5 V případě neposkytnuti aktuátniho stavu počítadla ze strany odběratele je dodavatel oprávněn realizovat smluvni
vyrovnáni za dané období na základě prómémých přirůstků výtisků za uplynulá zůčtovaci obdobi. Případné rozdily
nemohou být ze strany odběratele předmětem reklamace.
4. 2.6 V připadá, že Odběratel platí paušáni částku a není stanovena cena výtisku nad paušál, nevztahují se na tuto
smlouvu body 4.2.1. až 4.2.5 OP.
4. 2.7 Odběratel se v pnpadě smlouvy dle bodu 4. 2. 6 zavazuje uživat zanzeni v souladu s technickým limitem zařízeni
tj. maximálním mesičnim počtem výtisku 10 000 stran. Poskytovatel je oprávněn prověnt objem tisku na zarizeni za
předchozi k^endářni čtvrtletí, a v pňpadé, že bude stanovený limit daly technickou specifikaci překročen, vyúčtovat
Odběrateli částku odpovídající násobku měsičniho paušálu s ohledem na překročení daného limitu. Překročeni limitu
se považuje za závažné porušení smluvních podminek.
4. 3 Platebni podminky
4.3. 1 Odběratel je povinen hradit dohodnuté platby včas a v plné výši. Terminy jednotlivých plateb jsou stanoveny v
daňovém dokladu - splátkovém kalendáři nebo ve faktuře. Odběratel je povinen poukazovat splátky a jiné platby tak
aby v den splatnosti byly k dispozici na účtu dodavatele. Bankovní spojení je uvedeno ve smlouvě. Odběratel je
povinen platby identifikovat vahabiinim symbolem, který je uveden ve splátkovém katendáň nebo ve faktuře. Odběratel
neni oprávněn platby pozastavovat, snižovat a zapocitávat. NeurcMi odběratel při plnění, na který dluh plni, má
dodavatel právo určit dluh, na kteiy se plněni započte.
4. 3. 2 Splatnost faktury je stanovena na 10 dni od datajejiho vystayeni, pokud není pisemně ctohodnuto jinak.
4. 3. 3 Pn uzavřeni smlouvy s ujednánim o inkase plateb přímo z účtu odběratele, je odběratel povinen povolit na tomto
úctu inkaso ve výši peněžité záruky (kauce), min. dvou měsicnich splátek nebo jedné čtvrtlehni. Odběratel je povinen
zajistit dostatek prostředků na úhradu plateb inkasem v den jejich splatnosti. Porušeni této povinnosti se posuzuje jako
prodleni v platbě splátky. V případě existence splatných pohledávek (včetně jejich pnsJušenstvi) dodavatele vůči
odběrateli je dodavatel oprávněn provést inkaso těchto závazků. Dodavatel není oprávněn inkasovat platby před

datem jejich splatnosti.
4.4 Prodleni a jeho důsledky
4. 4. 1 Prodleni s úhradou plateb podle této smlouvy se považuje za závažné pomseni smluvních podmínek,
4. 4. 2 Odběratel je povinen neodkladně dodavateli oznámit každou skutečnost, která by mohla ohrozit jeho schopnost
plnit závazky z této smlouvy (konkurs, vyrovnáni, likvidace atd. }.
4. 4, 3 Pro pripad prodleni s úhradou jakékoli platby sjednávaji strany úroky z prodleni ve výši 0, 5 %o dlužné částky za
každý i započatý den prodleni. Úrok z prodleni je splatný v době do 10 kalendámich dnů od doručeni výzvy k jejich
úhradě.

4.4.4 Dodavatel má právo na náhradu škody způsobené prodlenim odběratele s úhradou jakékoliv platby.
4. 4.5 Dodavatel má pň prodlení odběratele s úhradou jakékoli platby rovněž právo na úhradu minimáini výše nákladu
spojených s uplatněním každé pohledávky ve výši 1200, - Kč za každý úkon. Úkonem se rozumí zejména pisemný
(listinná nebo elekb-onická podoba), telefonický, telegrafický, prostřednictvím veřejné datové šitě nebo jiný kontakt s
odběratelem. Prekroói-li výše nákladů spojených s uplatněním pohledávky částku 1200, - Kč za úkon, má dodavatel
právo na úhradu nákladů v plné výši.
4, 4, 6 Je-li odběratel v prodleni s úhradou plateb, má dodavatel právo zastavit poskytováni služeb a dodávek
náhradních dílů a spotřebního materiáu, a to až do doby vyrovnáni dlužných závazků.

5. Vznik, trváni a zánik smlouvy
5. 1 Smlouvaje uzavřena okamžikem jejího podpisu všemi stranami.
5. 2 Po uplynuti doby, na kterou byla smlouvy uzavřena, platí, že smlouva byla znovu uzawrena za podmínek
ujednaných původně, a to na dobu 1 roku, pokud před uplynutím doby nedala jedna strana druhé najevo, že po
uplynuli doby nemá zájem na další spolupráci.
5. 3 Smlouvu lze ukončit vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran. Výpověd smlouvy nebo odstoupeni od
smlouvy je možné pouze z důvodů uvedených ve smlouvě, OP nebo v zákoně. Smlouvu nelze jednostranně
vypovědět bez udáni důvodů před uplynutím jeji platnosti. Strany timto vylučuji ustanoveni § 2320 cdst. 1 zákona č.
89/2012 Sb.. občanského zákon ku. v platném zněni.
5.4 V případě ukončeni smlouvy výpovědi, ani výpovědni lhůta 6 měsiců a počine běžet prynim dnem měsice
následujiciho po doručeni výpovědi druhé smluvní straně.
5.5 Smlouva zanikne splněním všech závazků, které z ni vzniknou.
5. 6 Kromě zákonem uvedených důvodů má dodavatel právo odstoupit od smlouvy též, pokud odběratel:
a) je v prodleni s úhradou jakékoli platby (včetně splátkových nebo leasingových),
b) závažným způsobem nebo opakovaně porušuje ustanovení smlouvy, OP, připadne dalších příloh nebo dokumentů,
na které se smlouva nebo OP odvolávají,
c) při uzavíráni smlouivy vědomě uvedl nepravdivé údaje o skutečnostech rozhodných pro její uzavřeni,

d} vstoupil do likvidace, bylo u něj zahájeno insotvenčni řizeni nebo by) u něho zahájen výkon rozhodnuti (exekuce),
a v případě, že dojde ke zničeni nebo odcizeni předmětu smkiuvy. Odstoupeni od smlouvy je účinné okamžikem

doručeni pisamného oznámeni o odstoupeni áruhe straně.
5. 7 Odběratel má právo smlouvu zrušit zaplacenim odstupného ve výši odpovidajici součtu vešketych svých
peněžiíých závazků ze smlouvy (pravidelných splátek dle splátkového kalendáře ap&d. }, na jejichž zaplaceni by měl
dodavatel v pripadě dodržení původně sjednané doby trváni smlouvy nárok. V takovém pnpadě se smlouva mši
okamžikem pnpsáni částky odstupného na účet dodavatele,
5. 8 Strany se dohodly, že odstoupi-ti dodavatel od smlouvy nebo poměi-ti odběratel bez zaviněni dodavatele svůj
záva2ek setrvat v závazkovém vztahu po celou sjednanou dobu tn/áni nájmu jednostranným ukoncBnim smlouvy
výjimkou případu uvedeného v bodě 5.7 tohoto článku, vznikne dodavateli právo na zaplaceni smluvní pokuty
odběratelem. Dohodnutá výše smluvní pokuty se rovná součtu všech zbývajicich pravidelných plateb dle splátkového
kalendáře splatných za období od ukončení smlouvy do uplynuti původně sjednané doby trváni smlouvy, Smluvni
pokuta Js splatná do 10 kalendámich dnů od doručeni výzvy k její úhradě. Povinnosti zaplatit smluvní pokutu neni
dotčen nárok dodavatele na náhradu vzniklé újmy.
5. 9 Ukončením smlouvy neni dotčena povinnost odběratele uhradit dodavateli vaškere nároky vzniklé ze smlouvy a
OP (zejména platby, smluvní pokuty, úroky z prodleni, škodu, nemqetkovou újmu apod, ), V takovém pnpade je
dodavatel oprávněn provést nejpozději do 30 dnů od ukončení smlouvy vyúčtováni veškerých svých nároků, pokud se
strany nedohodnou písemně jinak,

6. Závěrečná ustanovení
6. 1 Tato smlouva a právni vztahy ji založené se ndi právním řádem České republiky. Na otázky touto smlouvou
výslovně neupravené se použiji ustanoveni zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6. 2 Případné změny či doplňky smlouvy včetně OP musí mít písemnou formu a být podepsány k tomu pověřeným
zástupcem dodavatele a odběratele.
6.3VpFipadě, že některé ustanovení smlouvy nebo OP je nebo se stane neúčinná, zůstávají ostatní ujednáni účinná.
V takovém případě se strany zavazuji nahradit neúčinné ustanoveni ustanovením jiným, účinným, které svým
obsahem a smyslem bude odpovidat nejlépe obsahu a smyslu ustanoveni původního, neúčinného.
6. 4 Smluvni strany se dohodly, že všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovány s
konečnou platnosti u Rozhodčiho soudu pň Hospodářské komoře České republiky a Agrárni komoře České republiky ,

sudišti v Brně, podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčiho soudu pň Hospodářské
komoře České republiky a Agrárni Itomore České republiky,
6.5 Smluvní strany se dohodly, že pro doručováni pisemnosti jsou rozhodné jejich adresy uvedené ve smlouvě. Strany
si ujednaly, že pisemnost se považuje za doručenou tref! pracovni den po jqim podáni k poětovni přepravě.
6.6 Odběratel dává Dodavateli souhlas k použiti názvu a loga Odběratele k referenčnim účelům. Užití dášich údajů
podléhá samostatnému souhlasu ze strany Odběratele.
6. 7 Strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o obsahu smlouvy, OP a dalších příloh a o důvěrných údajích nebo
sdělenich poskytnutých pň jednáních o uzavření smlouvy nebo po jejim uzavřeni, a to i po zániku smlouvy do doby
než se takové údaje nebo sděleni stanou veřejnými. Porušeni povinnosti mlčenlivosti zakládá právo na náhradu
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Popis služby

Objednáním služby získá odběratel okamžitý přistup k webovému portálu eCON, který umožňuje:
Celkový přehled o všech tiskových zaňzenich včetně jejich vytíženi, nastavení servisních služeb (ŠLA) či umístěni
Informace o zadaných požadavcích včetně statusu jejich řešení a dobách odezev dodavatele
Rychlý a pohodlný způsob nahlášeni požadavku na servis a spotřební materiál
Komfortni způsob zadáni stavu počítadel pro pravidelné vyúčtováni včetně historie
Úsporu času a nákladů na telefon

Dostupnost 24 hodin denně, 7 dni v týdnu

Služba eCON obsahuje:

eCON DISPEČER (zdarma pro všechny smluvní zákazníky Konica Minolta)
Pracuje pouze nad jedním zařízením a otevřenými požadavky

přehled pouze otevřených požadavků jednoho aktuálně vybraného zařízeni ze seznamu
není vidět historie, souhrn, ani vyřešeni zadaných požadavků
objednáváni spotřebniho materiálu a požadavku na servisní zásah, zadáváni počitadel
e-mailová notifikace pro odběratele pouze o zadání stavu počitadel a objednání spotřebního materiálu technikem
dokumentace k jednotlivým strojům

Omezeni služby
K dispozici pouze pro smluvni zákazníky Konica Minolta.

Požadovaná připravenost na straně odběratele

Pro zavedeni služby eCON musí odběratel disponovat pňpojením k internetu a PC s instalovaným internetovým prohližecem.

Příloha smlouvy pro službu:

eCON Dispečer

ÍikONÍCAMINOLTA

(OPTIMIZED
^PRINTSEmnCES ",
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Příloha smlouvy pro službu:

ePRO Comfort
Připojeni přes https

..KONICA MINOLTA

JOPTIMIZED
[PfUmSEBVICES ,"

Popis služby
Objednáním služby ePRO dodavatel zabezpečeně pnpoji zařizení odběratele do databáze zákaznického centra Konica Minolta pomoci https pňpojeni, odběratel
lim získává:

automatické a detailní hlášeni vzniklých závad na zařizenich
pravidelné a včasné dodávky spotřebniho materiálu v požadovaném množství bez jednotlivých objednávek
snadné a přesné odečty počitadel vytištěných stran na zaňzenich pro pravidelné vyúčtováni
delší bezporuchový provoz a méně oprav diky proaktivní podpoře a preventivní výměně opotřebitelných náhradnich dílů před koncem jejich životnosti
proaktivni servis a podporu 24 hodin denně, 7 dni v týdnu

Služba ePRO Comfort obsahuje:

ePRO
Comfort

Automatický odečet stavu počitadel </

Automatické hlášení požadavku na servisní zásah "

Oznámení uživateli o vzniku požadavku na servis *''
Dodávka základnfho spotřebního materiálu (tonery, odp. nádoby) *'
Preventivní' dodávky opotřebitelných náhradních dílů (vývojnice,
fotoválce, zobrazovací jednotky, přenosové pásy, filtry)
Preventivní dodávky ostatních náhradních dílů (fixace, podavači ^
mechanismy)

Omezeni služby
Služba je dostupná pouze pro vybrané typy zařizeni, definované v ceníku služeb Konica Minolta.

Požadovaná připravenost na straně odběratele

Při instalaci služby ePRO musí odběratel zajistit přítomnost osoby odpovědné za zařízeni a přistup servisnímu technikovi k zařízení.
Nejsou nutné žádné dalši zásahy do sítě (firewalu) odběratele, pouze povolený přistup k internetu a automatická komunikace přes https (SSL, port 443). V případě
výpadku sítě nebo výpadku připojeni k internetu dodavatel negarantuje funkčnost služby ePRO.

Sankce

V případě prokazatelného a opakovaného nedodrženi výše uvedených podminek služby, se dodavatel zavazuje k vráceni částky rovnajici se výši jednoho
měsičního paušálu za placenou službu na účet odběratele.
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Příloha smlouvy pro službu:

eSM Servisní a materiálová smlouva

yWMCAMÍNOUA

^fiPTIMIZED
IPRINTSERVICES

Popis služby

Uzavřením eSM navazuje odběratel smluvní vztah s dodavatelem. Na základě této smlouvy dodavatel garantuje kompletni servisni služby pro zařízeni odběratele,
které obsahuji:

práci servisniho technika KM při lokalizaci a odstraněni poruchy zařízeni
pravidelnou údržbu, seřizení a aktualizace firmware zařízení
dodávky a výměny originálních náhradnich dilů
dodávky originálního spotřebniho materiálu - tonery, fotoválce, odpadní nádoby, fixační a přenosové jednotky, apod.

Veškeré poplatky za tyto úkony jsou zahrnuty v ceně výtisku, popřípadě v paušálnim měsíénim poplatku, který je závislý na odběratelem předpokládaném počtu
měsíčně zhotovených výtisků. V pravidelných intervalech (obvykle měsíčně nebo kvartálně) provádí dodavatel porovnáni skutečně vytištěných a předplacených
výtisků a vzniklé rozdíly vyúčtuje.

Standardní doba reakce na vzniklé požadavky je 16 pracovních hodin a vždy se poéitá v rámci pracovnich dnů (ponděli - pátek) od 8:00 do 16:00.

Platby za eSM Servisní materiálové smlouvy provádí dodavatel formou pravidelné fakturace dle dohodnutého objemu a ceny stran paušálu.

Omezeni služby
Služba je dostupná pouze pro smluvní zákazníky a vybrané typy zařízeni, definované v ceníku služeb dodavatele. Služba standardně neobsahuje cestovné
servisního technika, dodávky papíru a sponky do finišeru zařízeni.

Požadovaná připravenost na straně zákazníka

Při poruše zařízeni je nutné nahlásit servisní požadavek na Zákaznické centrum Konica Minolta jedním z následujícich způsobů:
pomoci služby ePRO - automatické nahlášeni samotným zařizenim
pomoci služby eCON - vyplnénim a odesláni webového formuláře
zavoláním na Zákaznické centrum Konica Minolta - tel. 841 777 777S

Odběratel dále musí zajistit přítomnost osoby odpovědné za zaňzeni a přístup servisniho technika k zařízeni pro provedeni servisního zásahu.

Sankce

V připadě prokazatelného a opakovaného nedodrženi výše uvedených podminek služby, se dodavatel zavazuje k vrácení částky rovnající se výši jednoho
měsíčního paušálu za placenou službu na účet odběratele.
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