
OTIS a.s.
OT S j. O,letala3506/45

690 02 Břeclav

V Praze dne 16.3.2020

Věc: Uplatnění inflačního indexu za rok 2019 - úprava paušální ceny servisních služeb
v souladu se servisní smlouvou

Vážený zákazníku,

jsme rádi, že využíváte naše služby. l v tomto roce se budeme maximálně snažit zajišt'ovat kvalitní
služby pro Vás a Vaše zařízeni, proto v tomto roce zavádíme postupnou digitalizaci činností našich
mechaniků, která se v budoucnu komplexně promítne do eServisu, abychom zajistili ještě vyšší
informovanost o vykonaných činnostech oběma stranám při naší spolupráci.
Již nyní můžete prostřednictvím internetové služby e-Service sledovat některé provedené úkony na
webových stránkách http://eservice,otis,com. Dále si můžete aktivovat službu EDE (event driven
email), která Vám zajisti rychlou informaci, do jedné hodiny po provedení zásahu nahlášeného přes
bezplatný dispečink Otisline ( ), rovnou do Vašeho e-mailu.
Věříme, že tyto služby rádi využíváte, a proto je chceme stále zlepšovat.

Přílohou tohoto dopisu Vám zasíláme, v souladu se smlouvou, rozpis nové měsíční paušální ceny
za servis zařízení (výtahů/eskalátorů/plošin) platné od 1. 4. 2020. Tato cena Vám bude fakturována
v pravidelně sjednaných intervalech dle naší smlouvy.

Děkujeme Vám, že využíváte naše služby.

Máte-li zájem o vÍce informaci k našim službám, neváhejte mě kontaktovat.

S pozdravem

Adresa kontaktního střediska: OTIS a.s., Karlova 3, 301 t) Plzeň

Příloha tohoto dopisu:
1. Oznámení o změně sjednané ceny - nový rozpis pro Vás
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OTIS a.s.
Výroba, montáž a servis výtahů

IČO: 42324254
DIČ : CZ42324254

Adresát:
Město Přeštice

Masarykovo nám. 107
334 01 Přeštice

Objednatel: Město Přeštice
Masarykovo nám. 107
334 01 Přeštice

Oznámeni o změně ceny u smlouvy č.: QO886 Platnost od: 1.4.2020

Číslo Typ výtahu Umístěni ( ulice ) ' Cena do 31.03.2020 Cena od 01,04.2020
jednotky za jeden měsíc [KČ] za jeden měsíc [KČ]

podkhajici podléhajíd podléhajkí podkhající podwajIci podléhajici
Typ fakturace DPH 0'% DPH 15% DPH 21% DPH 0% DPH 15% DPH 21%

Q2046 OHF 630 Máchova - penzion 556, Přeštice
čtvrtletně 500,00 200,00 535,00 214.00

Celkem : 500,00 200,00 535,00 214,00

Dodavatel : Odběratel :

Dne : 16.3,2020 Dne :


