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Dodatek č. 1

Nájemní smlouvy se servisními službami

Číslo: 00475/16/230
(dále jen „Smiouva“j
uzavřené dne 12.07.2010 mezi

Pronajímatel

Nájemce

Obchodní íilma:

RICOH Czech Republic s.r.o.

Sídlo/Místo podnikání:

Jihlavská 1558/21, 140 00 tha 4

tČ/DIČ
Bankovní spojení

a číslo účtu:
Zapsána u:

Zastoupené:

Vysoká škola báňská -—TU, ekonomická fakulta
V
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HSBC Continental Europe, Czech Republic
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i'iedmětem smlouvy je MP C2003SP RICOH, výrobní číslo F206R361027.
Obe smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, ktetým se mění a doplňuje Smlouva následovně:

Čl. 2. Doba nájmu.
Na základě tohoto dodatku se mčnl doba platnosti výše uvedené smlouvy na dobu od 12.7.2021 do 31.7.2022, s možností
písemné měsíťnívýpověduí lhůty.
Čl. 4. Finanční ustanovení.
Paušální platby celkem se od 12.7.2021 sjednávají na částku 465,00 Kč bez DPH měsíčně.
Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměnčna v platnosti :: účinnosti.
Dodatek č. l nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvním stranami.
le vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy.
Smlouva zveřejňována v Registru smluv: NE
(pokud je Smlouva zveřejňována v Reglsttu smluv dle zák. 340/2015 Sb., nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem
zveřejnění)
Písemná íorma tohoto dodatku je zachována I tehdy, pokud si smluvní strany vzájemně vymění dodatek v elektronické
podobě s připojenými naskenovanýml podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Tento dodatek vyhotovil:V Ostravě, dne 9.7.2021

V Ostravi-'e, dne 9.7.7071

..... i.......................................„...........................

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

RICOH Czech Republic s.r.o.
pronajhnatel

Vysoká ško a

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

, e onom ( á íakulta
nájemce

Dodatek č.1 NS 0047516 230 ~ VŠB.doc

121

04.08.2021 14:59

