
SERVISNÍ SMLOUVA
Číslo Smlouvy: 61001084 IS AVISME: 20/3205/0001

Zahrnuje tyto služby: KONE Care ® Standard   
se uzavírá dle zákona 89/2012 Sb. (Občanský zákoník), ve znění pozdějších předpisů, § 2586 a následující, mezi níže uvedenými 
smluvními stranami.
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Obchodní jméno: Česká republika – Generální finanční ředitelství (dále jen Zákazník)

Sídlo - ulice, číslo: Lazarská 15/7

Sídlo - PSČ, město: 117 22 Praha 1 – Nové Město

Rejstříkový soud: ---

Identifikační číslo: 72080043

Daňové identifikační číslo: CZ72080043

Banka:

Číslo účtu / kód banky:

Zastoupený, ve věci Smlouvy oprávněn jednat: , vedoucím Oddělení hospodářské správy v Ostravě
tel.: + , e-mail: 

Ve věcech technických oprávněn jednat:

a

Obchodní jméno:
KONE, a.s. (dále jen KONE)

Sídlo - ulice, číslo: Evropská 423/178

Sídlo - PSČ, město: 160 00 Praha 6 - Vokovice

Rejstříkový soud: Městský soud v Praze, pracoviště Slezská, oddíl B, vložka 775

Identifikační číslo: 00176842

Daňové identifikační číslo: CZ00176842

Banka:

Číslo účtu / kód banky:

Zastoupený: obchodním manažerem pro region Morava na základě plné moci     

Ve věci Smlouvy oprávněn jednat:

Ve věcech technických oprávněn jednat:

Kontaktní adresa: KONE, a.s., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava 

E-mail:

Telefon:

Čl.1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ
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1.1. KONE se touto Smlouvou zavazuje převzít do servisní péče výtah/y umístěné na adrese viz. Příloha č.3 (dále jen „Zařízení“). 

Čl.2 TRVÁNÍ SMLOUVY

2.1. Doba trvání této Smlouvy je sjednána na dobu neurčitou.

2.2. Výpovědní doba činí: 60 kalendářních dnů a počíná běžet 1. dnem následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi. 

2.3. Smlouva nabývá účinnosti dne 1. 7. 2020, nejdříve však dnem jejího uveřejnění v  registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách  účinnosti  některých  smluv,  uveřejňování  těchto  smluv  a  o  registru  smluv  (zákon  o registru  smluv),  ve  znění  pozdějších
předpisů. Uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Zákazník. Počáteční datum fakturace paušálních služeb dle bodu 3.2 této Smlouvy od
1. 7. 2020 za předpokladu, že Smlouva bude k tomuto dni účinná.

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

Čl.3 PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

3.1 Zákazník se za služby poskytnuté dle této Smlouvy zavazuje zaplatit KONE paušální cenu ve výši uvedené v  Příloze č.3 této Smlouvy. Cena
je stanovena dohodou a v závislosti na režimu provádění servisních činností, resp. rozsahu služeb. Cena je stanovena v  souladu s Krycím
listem (cenovou nabídkou) společnosti KONE, a.s. ze dne 22. 5. 2020, která tvoří přílohu č. 6 této smlouvy.

3.2 KONE vystaví daňový doklad dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (při změně zákona o DPH má KONE
právo a povinnost účtovat a fakturovat DPH v souladu s touto změnou), a to nejpozději do 25. dne příslušného čtvrtletí. Daňový doklad musí
obsahovat všechny náležitosti dle platných právních předpisů, a to zejména náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném
znění, náležitosti uvedené v § 435 Občanského zákoníku a náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném
znění. Daňový doklad musí být vystaven ve prospěch bankovního účtu KONE uvedeného v  záhlaví této Smlouvy. Splatnost daňových
dokladů KONE je 21 dní ode dne jejich doručení Zákazníkovi. Daňový doklad bude Zákazníkovi doručen buď v listinné podobě na adresu
uvedenou  v záhlaví  této  Smlouvy  nebo  na e-mailovou  adresu .  Zákazník  upřednostňuje  elektronické  daňové
doklady vytvářené v IS DOC nebo ve formátu PDF.

3.3 Zákazník má právo daňový doklad před uplynutím lhůty jeho splatnosti  bez zaplacení vrátit,  aniž by došlo k prodlení s jeho úhradou,
nesplňuje-li  požadované  náležitosti.  KONE  je  povinna  podle  povahy  nesprávnosti  daňový  doklad  opravit.  Nová  lhůta  splatnosti  
v délce 21 dnů počne plynout ode dne doručení opraveného daňového dokladu Zákazníkovi.

3.4 Smluvní strany se dohodly, že bude-li KONE v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění vedena v rejstříku nespolehlivých plátců DPH,
anebo nastane některá z jiných skutečností rozhodných pro ručení Zákazníka, je Zákazník oprávněn zaplatit KONE pouze dohodnutou cenu
bez DPH a DPH odvést příslušnému správci daně dle platných právních předpisů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O provedené
úhradě DPH správci daně bude Zákazník KONE informovat kopií oznámení pro správce daně dle §109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, v platném znění, bez zbytečného odkladu.

3.5 Frekvence plateb: čtvrtletně. 

3.6 Zákazník prohlašuje, že objekt/y uvedené v této Smlouvě jsou/nejsou považovány za stavbu dle § 48 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty,  v platném znění.  Současně se Zákazník zavazuje KONE bez zbytečného odkladu informovat  o  případné změně rozhodných
skutečností, k níž by došlo v době účinnosti této Smlouvy. 

Čl.4 SANKCE A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Bude-li  KONE  v  prodlení  s  poskytnutím  služeb  dle  této  Smlouvy,  zavazuje  se  uhradit  Zákazníkovi  smluvní  pokutu  ve  výši   
a) 200 Kč za každý případ porušení jakékoliv povinnosti poskytnout plnění podle této Smlouvy ve lhůtě stanovené touto Smlouvou nebo
příslušnými platnými právními předpisy a technickými normami a dalších 100 Kč za každý započatý den prodlení. Tato uvedená smluvní
pokuta se týká i nesplnění nástupu na servis u nahlášených závad fakturovaných mimo paušální servis.

b) 200 Kč za každý případ porušení povinnosti stanovené v čl. 7, bod 7.4 a 7.5 této Smlouvy a dalších 100  Kč za každých 60 započatých
minut, v němž trvalo prodlení KONE s plněním takové povinnosti.

Zákazník je oprávněn výši smluvní pokuty ponížit nebo zcela prominout. KONE není v prodlení s plněním svého závazku po dobu, po kterou
jej nemohl plnit z důvodů spočívajících na straně Zákazníka.

Zaplacením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčeno právo Zákazníka na náhradu újmy, a to v její plné výši. Zaplacené smluvní pokuty
se do případné náhrady újmy nezapočítávají. 

4.2 Zákazník je povinen KONE zajistit přístup na místo plnění. Zákazník sdělí KONE veškeré informace potřebné k plnění této Smlouvy a k
provedení konkrétního servisního úkonu.

4.3 Stavební úpravy, které by mohly ohrozit  činnost instalace / instalací, oprav a pravidelných činností, musí být  v dostatečném předstihu
oznámeny KONE. Zákazník je dále povinen hlásit veškeré závady, škody a úpravy bezprostředně poté, kdy se o nich dozví. Právní závazky
vzniklé Zákazníkovi z tohoto postavení nejsou touto Smlouvou dotčeny. Osoba oprávněná/Osoby oprávněné jménem Zákazníka ověřovat
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výkazy  pracovníků  KONE  je  uvedena/jsou  uvedeny v příloze  
č. 1 této Smlouvy.

4.4 KONE odpovídá za řádné a včasné plnění závazků, vyplývajících z této Smlouvy.

4.5 Zákazník prohlašuje, že ke každému Zařízení, které je výtahem s možností dopravy osob, vlastní technickou dokumentaci včetně Prohlášení
o shodě (v případě, že bylo uvedeno do provozu po 1.4. 1999). Zákazník je povinen předložit na vyzvání tuto technickou dokumentaci
Zařízení a dokumenty/protokoly o všech provedených změnách do Zařízení (např. výměna rozvaděče za jiný typ, výměna frekvenčního
měniče za jiný typ, výměna pohonné jednotky za jiný typ, výměna zachycovačů za jiný typ) včetně Inspekčních zpráv k nahlédnutí KONE.
Dále pak je povinen při podpisu Smlouvy poskytnout kopii dokumentu Prohlášení o shodě ke každému Zařízení, které je uvedeno v příloze
č.3 této Smlouvy. V případě, že Zákazník nemá technickou dokumentaci, Prohlášení o shodě a Inspekční zprávu, je povinen si na svůj
náklad  zajistit  vyhotovení  nové  technické  dokumentace  a  Prohlášení  o  shodě,  nebo  kopie  u  výrobce/dovozce  a  Inspekční  zprávu  u
Inspekčního orgánu. 

4.6 Smluvní strany se zavazují, že zachovají  jako důvěrné informace týkající se vlastní  spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran  
a předmětu Smlouvy, pokud by jejich uveřejnění nebo zpřístupnění třetí osobě mohlo způsobit újmu druhé smluvní straně. Smluvní strany se
zavazují zachovávat o těchto skutečnostech mlčenlivost. 
Smluvní strany se zavazují, že neuvolní třetí osobě důvěrné informace druhé smluvní strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě a že
podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací. 
Závazek mlčenlivosti není časově omezen. Povinnost zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích trvá i po ukončení účinnosti této
Smlouvy.
Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  informacím, ve znění pozdějších předpisů, není
tímto článkem dotčena.
Za prokázané porušení ustanovení v tomto článku má druhá smluvní strana právo požadovat náhradu takto vzniklé újmy.

4.7 KONE odpovídá v plné výši Zákazníkovi za veškerou újmu, která mu vznikne v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy v důsledku
činnosti KONE nebo v důsledku porušení povinností KONE vyplývajících mu z této Smlouvy nebo příslušných platných právních předpisů 
a technických norem, a to na majetku Zákazníka nebo v důsledku zaplacení sankcí uplatněných vůči  Zákazníkovi  zejména ze strany
státního odborného dozoru. Vzniklou újmu KONE neprodleně odstraní, a pokud to není možné, nahradí v penězích. Majetkové sankce
nahradí KONE Zákazníkovi v penězích. KONE rovněž Zákazníkovi nahradí náklady, které mu vznikly při uplatňování práv z odpovědnosti za
vady.
KONE odpovídá rovněž v plné výši za veškeré újmy (i na zdraví) vzniklé třetím osobám způsobené zařízením, byla-li škoda způsobena v
důsledku porušení povinností KONE vyplývajících mu z této Smlouvy nebo z příslušných platných právních předpisů a technických norem.
KONE se zavazuje mít po dobu trvání této Smlouvy uzavřené pojištění odpovědnosti za  škodu způsobenou třetím osobám jeho činností,
včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to do výše způsobené škody 15 000 000 Eur. Kopii pojistné smlouvy (pojistného
certifikátu) předložila KONE Zákazníkovi před podpisem Smlouvy.
KONE je povinna předat kopii  aktuální  pojistné smlouvy (pojistného certifikátu) Zákazníkovi kdykoliv  na vyžádání Zákazníka, a to bez
zbytečného odkladu, nejpozději však do 10ti pracovních dnů od doručení písemné žádosti Zákazníka. Nepředá-li KONE Zákazníkovi kopii
aktuální pojistné smlouvy (pojistného certifikátu) dle této Smlouvy, má se za to, že KONE není pojištěna ve smyslu tohoto ustanovení  
a Zákazníkovi vzniká právo od Smlouvy odstoupit.
Skončí-li KONE v průběhu trvání této smlouvy platnost pojistné smlouvy, KONE se zavazuje neprodleně uzavřít pojistnou smlouvu novou.
V případě, že tomu tak nebude, bude toto jednání KONE považováno za porušení této smlouvy podstatným způsobem.

4.8 Smluvní  strany  jsou  povinny  se  vzájemně  informovat  o  veškerých  skutečnostech  majících  i potencionálně  vliv  na  plnění  povinností
vyplývajících jí  z této  Smlouvy, a to neprodleně a není-li  to možné,  nejpozději  následující  pracovní  den poté,  kdy příslušná skutečnost
nastane nebo smluvní strana zjistí, že by nastat mohla. KONE je dále povinna upozorňovat Zákazníka na veškeré poruchy, závady či jiné
okolnosti, jež mají nebo mohou mít vliv na provoz zařízení, které zjistí při plnění této Smlouvy a navrhovat příslušná nápravná opatření.
KONE je povinna vést o provádění servisu zařízení záznamy, v nichž budou specifikovány veškeré KONE provedené činnosti, práce, výkony
a další služby, příp. dodané a použité náhradní díly a součástky a tyto bez zbytečného odkladu předat Zákazníkovi. Příslušný úkon se
považuje za provedený předáním záznamu o jeho provedení Zákazníkovi. Vedením záznamů podle tohoto odstavce není dotčena povinnost
KONE zajistit pořízení či vedení dokumentů požadovaných podle právních předpisů a technických norem.
KONE odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých pracovníků. KONE je povinna zajistit při provádění plnění dle této Smlouvy
dodržování interních předpisů Zákazníka, zejm. provozního řádu místa plnění, směrnice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární
ochrany, se kterými byla prokazatelně seznámena.

4.9 Případné reklamace plnění povinností vyplývajících KONE z této Smlouvy a vad drobných součástí, dodaných náhradních dílů a součástek
musí být Zákazníkem provedena písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy nedostatky a vady zjistí, nejpozději však do posledního dne
záruční  doby,  přičemž i  reklamace odeslaná  Zákazníkem v poslední  den záruční  doby se považuje  za  včas uplatněnou.  V písemném
oznámení Zákazník popíše zjištěné nedostatky či vady, příp. uvede, jak se projevují nebo jaké mají důsledky. 
V případě oprávněné reklamace je KONE povinna poskytnout bezplatně nové provedení příslušné činnosti  (prohlídky, zkoušky, opravy
apod.) nebo dodání nové drobné součásti, náhradního dílu nebo součástky, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30  dnů po
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doručení reklamace Zákazníka, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. V případě vad, které brání užívání zařízení a nebo u kterých
hrozí vznik škody na majetku, je KONE povinna tuto vadu odstranit neprodleně po ohlášení nebo učinit opatření nutná k zabránění vzniku
škody. 
Nesplní-li  KONE  povinnost  odstranit  vady  způsobem  a  ve  lhůtě  dohodnuté  se  Zákazníkem,  nese  odpovědnost  za  škodu  vzniklou
Zákazníkovi nezajištěním odstranění vady. Zákazník má v tomto případě právo vadu odstranit na vlastní náklady a tyto náklady uplatňovat
po KONE k úhradě.
Po provedení reklamační opravy sepíší smluvní strany protokol o odstranění reklamované vady. 

4.10 KONE není oprávněna provádět jakékoliv Servisní služby dle této Smlouvy, které nejsou zahrnuty v paušální ceně sjednané v této Smlouvě 
a nebyly  Zákazníkem výslovně objednány. Pokud takové Servisní služby provede, považují  se tyto Servisní služby za Servisní služby
zahrnuté v paušální ceně sjednané v této Smlouvě a KONE není oprávněna za ně fakturovat Zákazníkovi zvýšenou cenu.

Čl.5 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1 Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od Smlouvy, dojde-li druhou smluvní stranou k porušení Smlouvy podstatným způsobem ve
smyslu § 2002 a násl. Občanského zákoníku.

5.2 Za porušení Smlouvy podstatným způsobem ze strany KONE se považuje zejména:

a) opakované (tj. nejméně dvakrát) nesplnění povinnosti poskytnout plnění podle této Smlouvy ve lhůtě, četnosti, rozsahu nebo kvalitě
stanovené touto Smlouvou nebo příslušnými platnými právními předpisy a technickými normami, na které byla Zákazníkem písemně
upozorněna,

b) opakované (tj. nejméně dvakrát) nesplnění povinnosti odstranit vady předmětu Smlouvy ve lhůtách stanovených touto Smlouvou nebo
zákonem, na které byla Zákazníkem písemně upozorněna,

c) porušení povinnosti k ochraně důvěrných informací dle čl. IV. bod 4.6 Smlouvy,

d) porušení povinností povinného pojištění stanovených v čl. IV. bod 4.7 Smlouvy.  

5.3 Za porušení Smlouvy podstatným způsobem ze strany Zákazníka se považuje zejména:

a) opakované prodlení  (tj.  nejméně dvakrát)  s úhradou daňového dokladu trvající  déle  než 30 kalendářních dnů,  na které  byl  KONE
písemně upozorněn,

b) opakované prodlení (tj. nejméně dvakrát) s poskytnutím součinnosti trvající déle než 30 kalendářních dnů, na které byl KONE písemně
upozorněn,

c) porušení povinnosti k ochraně důvěrných informací.

5.4 Zákazník je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v následujících případech:

a) KONE vstoupí do likvidace, 

b) proti KONE je zahájeno insolvenční řízení, pokud nebude insolvenční návrh v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost, 

c)  proti KONE je zahájeno trestní stíhání. 

5.5 KONE je dále oprávněna od Smlouvy odstoupit v případech:

a) změny vlastnických vztahů k zařízení,

b) změny účelu a způsobu používání zařízení.

5.6 Odstoupení od Smlouvy musí obsahovat důvod odstoupení od Smlouvy a musí být učiněno písemně. Odstoupením od Smlouvy se Smlouva
neruší od počátku. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemného odstoupení druhé
smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy nesmí být druhou smluvní stranou sankcionováno.

5.7 Obě smluvní strany se zavazují, že důvody odstoupení od Smlouvy předem projednají. 

Čl.6 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY NOVÝCH ZAŘÍZENÍ KONE

6.1 V případě, že je předmětem Smlouvy nové zařízení KONE, bude záruka poskytována v souladu se Smlouvou na dodávku a instalaci 
zařízení. Během záruky nebudou záruční opravy provedené v pracovní době KONE fakturovány.
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6.2 KONE je vázáno záručními podmínkami tak jak uvedeno v bodě 6.1. této Smlouvy pouze pokud byly uhrazeny všechny pohledávky za
instalaci  zařízení dle  Smlouvy na dodávku a instalaci  zařízení,  v opačném případě budou Zákazníkovi  fakturovány i  záruční opravy a
materiál dle pravidel sjednaných v této Smlouvě.

Čl.7 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

7.1  Běžná pracovní doba KONE: pracovní dny PONDĚLÍ až PÁTEK od 07:00 do 15:30 hod. 

KONE se zavazuje provádět činnosti dle této Smlouvy s výjimkou pohotovostních zásahů a vyprošťování uvíznutých osob v běžné pracovní
době, nedohodnou-li se smluvní strany v jednotlivém případě jinak.

7.2 Pohotovostní doba KONE:

Pohotovostní zásahy v pracovní dny: PONDĚLÍ až PÁTEK od 15:30 do 07:00 hod.

Pohotovostní zásahy v mimo pracovní dny: SVÁTKY, SOBOTA a NEDĚLE–24 hodin denně 

Vyproštění uvízlých osob:  24 hodin denně

 

7.3 Vyproštění  uvízlých  osob  ze  zařízení  KONE poskytuje  v základní  záruční  době  ZDARMA. Základní  záruční  doba  se  rozumí  zárukou
poskytnutou v rámci dodávky nového zařízení KONE na základě samostatné Smlouvy na dodávku a instalaci zařízení a v souladu s  bodem
6.1 této Smlouvy, pokud v příloze č.3 této Smlouvy není uvedeno jinak.

7.4 KONE se zavazuje nastoupit na opravu v odsouhlasené pracovní době nejpozději do 24 hodin od nahlášení provozní poruchy u vyproštění
uvízlých osob pak do 1 hodiny od nahlášení na zákaznické centrum KONE. 

7.5 Pokud bude Zákazník požadovat nástup na opravu v Pohotovostní době KONE, musí to výslovně uvést při nahlášení poruchy. V tomto
případě KONE nastoupí na opravu zpravidla nejpozději  do  4 hodin od nahlášení provozní poruchy Zákazníkem, umožní-li  to kapacity
KONE, nejpozději však se KONE zavazuje nastoupit na opravu do 24 hodin od nahlášení provozní poruchy Zákazníkem. Přesný termín
nástupu bude dohodnut při hlášení pohotovostní opravy. Pokud bude Zákazník požadovat nástup na vyproštění, musí to výslovně uvést při
nahlášení poruchy. 

Čl.8 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1 Smluvní strany se dohodly, že veškerá oznámení, výzvy, notifikace, sdělení apod., která mají vztah k předmětu této Smlouvy, vyjma hlášení

poruch a vyproštění, a vyjma sdělení potřeby oprav včetně jejich předpokládané ceny Zákazníkovi pracovníkem KONE přímo v  místě plnění
v souvislosti  s nahlášenou  poruchou  či  požadavkem na  vyproštění  uvízlé  osoby,  a  odsouhlasení  těchto  oprav  Zákazníkem,  musí  být
písemná a zaslána buď prostřednictvím poštovní přepravy na adresu příslušné Smluvní strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo
prostřednictvím elektronické pošty zaslané na emailovou adresu příslušné Smluvní strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Pokud dojde ke
změně těchto adres u některé ze Smluvních stran, je tato Smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé Smluvní straně tuto změnu, a
to způsobem dle tohoto bodu Smlouvy.

8.2 Tato Smlouva ruší a nahrazuje jakákoliv předchozí smluvní ujednání, týkající se předmětu této Smlouvy.

8.3 Tato Smlouva je podepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž jedno obdrží KONE a druhé Zákazník. Pro vznik Smlouvy se vyžaduje dohoda o
celém jejím obsahu, změny lze provést pouze písemně, formou vzestupně číslovaných dodatků. Smlouva nabývá platnosti dnem doručení
oběma smluvními stranami řádně podepsaného stejnopisu této Smlouvy smluvní straně, která Smlouvu podepsala jako první.

8.4 Obě strany se zavazují navzájem informovat o jakýchkoli změnách majících vztah k této Smlouvě.

8.5 Ke změně bankovního spojení včetně čísla bankovního účtu smluvních stran může dojít pouze písemným dodatkem ke Smlouvě.

8.6 Smluvní strany se dohodly, že veškerá práva smluvních stran plynoucí z této Smlouvy se promlčují v promlčecí lhůtě v trvání 10 let ode dne,
kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

8.7 KONE na sebe nepřebírá změnu okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku a výslovně vylučuje aplikaci poslední věty §
1765 odst. 1 Občanského zákoníku.

8.8 Na KONE přechází vlastnické právo k demontovaným náhradním dílům, použitému oleji a mazivu a na vlastní náklady zajišťuje jejich řádnou
likvidaci. Na přání Zákazníka předem vydá KONE vyměněné náhradní díly, použitý olej, či maziva. V tomto případě je Zákazník odpovědný
za jejich řádnou likvidaci na vlastní náklady.

8.9 KONE nebude od uvízlých pasažérů požadovat sdělení jejich osobních údajů, a to ani v případě zneužití systému z jejich strany.

8.10 KONE je majitelem veškerých práv duševního vlastnictví týkajících se přímo či nepřímo předmětu plnění poskytnutého společností KONE, a
to zejména, ale nikoli pouze softwaru, programového vybavení, návrhů a/nebo plánů,  technické  dokumentace  a/nebo  jakýchkoli  dalších
technických informací. Zákazník není oprávněn užívat či činit kopie návrhů a/nebo plánů, technické dokumentace a/nebo jakýkoliv dalších

30.6.2020      Strana - 6 / 7 - celkem                            61001084 



technických informací s výjimkou jejich užití nebo rozmnožování výlučně v souladu s účelem vyplývajícím z této Smlouvy a/nebo k užívání a
údržbě zařízení. KONE touto Smlouvou uděluje Zákazníkovi nevýhradní a nepřenosnou licenci k užití softwaru a programového vybavení,
jež je součástí díla, a to za účelem užití a údržby zařízení. Zákazník není oprávněn v jakékoli podobě činit kopie, modifikovat či měnit
software a/nebo umožnit třetí straně činit kopie, modifikovat či měnit software.

8.11 Zákazník podpisem Smlouvy dává souhlas KONE k případnému elektronickému zasílání faktur/daňových dokladů (dále jen elektronická
komunikace) KONE prostřednictvím e-mailu. KONE může kdykoliv, bez dalšího avíza, zahájit elektronické komunikace bez dalšího souhlasu
Zákazníka a zároveň ukončit zasílání daňových dokladů v listinné podobě .

8.12 Smluvní strany nejsou oprávněny převést nebo postoupit práva a povinnosti vyplývajících z této smlouvy na třetí osobu bez souhlasu druhé
smluvní strany.

8.13 Za „Vyšší moc“ ve smyslu bodu 11 Podmínek se nepovažuje neplnění ze strany jakéhokoliv dodavatele KONE.

8.14 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: Příloha č.1 - osoby oprávněné jednat
Příloha č.2 - čestné prohlášení Zákazníka
Příloha č.3 - rozsah dohodnutých služeb, seznam zařízení a cena služeb
Příloha č.4 - plná moc oprávněného zástupce KONE
Příloha č.5 - všeobecné servisní podmínky společnosti KONE, a.s.
Příloha č.6 - krycí list nabídky (cenová nabídka) ze dne 22. 5. 2020

ZA ZÁKAZNÍKA: ZA KONE:

 vedoucí Oddělení hospodářské správy v Ostravě    Obchodní manažer pro region Morava 

V Ostravě. 30 / 6   2020 V Ostravě 29 / 6   2020
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