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Obchodní podmínky SMLOUVA O NAJMU A POSKYTOVANI SLUŽEB 

1. Clb8coáustanoYeni 

LluTil:s ~~~j s::m~n~.o. (dá: =~OP~ro.:':VUJ~J s~oo =~ JC~17=1e ~~~!:; 8 M:.:ne: 
SM..OUW O NAJMU A POSKYTOVANI SLU2EB (dile jen 'smlOtNa1, ke které jsou pr_,o,sny 
~k~~~~tir.~a~::~r::m:: ~ ~:w:.rů vzniklych Zl .smlouvy Ill tid! obsahem lrnbsvy . OP 8 dal6idl pfiloh a 

1.3 Strany prohlašuji, ia OP v Dl'IID zněnl cildrfMy a s těm i to se SflZNmiy pled podplMffl smlowy 
2. Priiva a povinnosti dodlvatela 

t1 r;::\ti poseoe~=~je~á1a8~r:~m~,:.~::~ané za/12eni s p~•l~N•m. aoftw~é aplikaoe b hlieni =i ~~ ::» k 1:91ed:~i ~řadC::ni~~ i : ~~ 1 
_ ; .~~IZE~ ~~KĚ~Č~AR~NTlJta~ 

RADY (EU} 2016~79 ftdi ,e iakOWI z;,ra~inl Dcdalkem o naklíldant a 0.tin1m1 uda,. lta'ý ,a dostl.4)nt zde 

~':i:W:·k~n:=1a·v~:m~lek mr~\,e pf~.! Jt: p:~U-Z sm~lell (~:•\~iie~~: ts~ 
spod ) a plipadně pociltKl'li slav jeho p oči tldel . . . . _ 

~~~:~ ~ii=~ ~~~\r~neni~O:V.~ v=~i :=:m ~:!~~Wf ,aoo prodlooten~m ~ ~ 
2.4 Uiivaci práva k eoftware J90U stanoYena va Standartlnich licenčn í ch podmiMáctl dodavatele a v pripadé dodám 
60ftware ,sou pfilohou 5mlowy . . . . . 

~=v•;:~ f::U,e1 z~ =~. ;>'~tu ~;:~ky ~;1~ P~ru ~~ ~1~:~ie:1u v~ 
rozsahu odpovidajicim počtu výtisků dohodnutému ~e smlouve nebo uhra:zenyct, pn V')'TOYMnl PiBdmel!ll'n SmlOUVJ neru 

=:~~~~sl=v~=eho:.=u ~1e, v ~rslosti. na dohl?dnutem_ mrrumal~iM) poau ~ků 
uvedel"l8ffl ve i;mlo\Ne a s ohledem na m1mm8iln1 manipulaC:ru mnc2ffi1 (napr u ~1ru A•~ 2500 listú) Ne dodáviy 
materiilu se nevztahup doby reakoe a dos:fl4)00S1 9'11VISU speofikované ve 51!1louve 
2 7 Dodava'ltl me privo odmlb'lOUI prowden1 sertlStlich '1)'11:onu, ,es11iže 1,111is1ěn i zaftzeni spedfikavane v predmetu 
smlouvy prcwedein1 tedlt> vykOl"'IU znemotňu,e 
2 8 Dodavalel neoct><,vidi za ikodu ar'll uslý ZIP-. klera cd>erateli nebo jeho pl"aVnimu na5114>d vznikla zejména 
pU90benim V)'"S$1 moo . zvýienim provaznidl . _ Mik.ladů . pieru&enim pl"O'ICIZU. ztrábJ výkonu zaflzeni speáfikCYaném v 
::!v":ie .:'~ ~;:n: ma~~\tJ:inJ ktere dodavatel neza'lf\~ Od>erate1 oenl ~ravněn patadovat od 

2 9 Dodavatel posk_ytur O<l>érale~ z.iruku na pledmět smlouvy v soo1adu se zilkonným zán.Jč:n i m, podminkam1. neni-f1 ve 

i,~6 
:~nuto~i zařízen i vpeD,6 pevného disku nebo pamefCYI!: karty {HDD/SO) dochazi k nekládanl s HOOISO ve 

&fflyslu ~.28 ~ IZENI EVROPSKEHO PARL.A~NTU A _RA~Y (EU) 201~79. a takove zpracováni se fid i Doclalllem o 
;"~~~ == [:l;!,:! je dem~ zde h~Jfwww.konicaminolta WCSl{)PAdodatek 

3 1 OGt,ératel se zavazuje a odpoví~ plně za _za;~éni ~ _idajicich prostor k prcwozu pfedmé!U ~íNOuvy . Pfed instalaci 

~~tu {~ ~ro."'ť': 18 1
daf:éine~8S~yr 1 v = z:r;~~~~t'esNn~ ~'lne p~ft~i 

8 ~r::e1e~fedr~ 
vznllé nesplnénlm léto povnnosti pou plně k IÍZl cd)ératele 

~2ru=telrie: z~~!ostpf~f;oed~~:~wysm~~;a:~~I smkN:ih~~té ~ ~~m~~~~r ~~~~ - p~~u 
dodavat!tli (vyznat.:il do _dod1C1ho 11~. sepsat o n1 zap,s s praoovni~ pfepra_vce ). j~k Je dodávka povaiCY8na ze 
bezvadrou Sa,rotn6 fyzické pfevzet1 pfedmétu smlowy cd>érafelem ma stejné UClnky jako sepsén i takového protokolu . 
Piuvzel!m pledm6tu smlouvy , pf~i na_ ~a.tele ~ovédn_ost za škody vzr:ůklé na pfedmě!U smlouvy vč porušen i 

j 3::1áv ! sof:S;u~v P!f~: ie~;1k~~nenja~~~;ruk~c:t ~8:~~;uda:im r:::nenf ctsluze, s nimž byl 
seznilmen a provádět ~skáně . činnos ti v _ něm :iJ)ecifikovane (~ř . výměna tonerů) Odběrate l neni ~raYnén pfedmét 

~~e1,t'1:~ers~::!i ~:utoprtrC~n::~t ž:rté ll!ú~~ ~ p=tu bezsrn~t:hop~i~~ho pi=~r~ 
souhl8SlJ dodavel81e 

~~=•:~ ~~i '::~ :!oS:t ~ dcxlzm~~ sta~f:1 
e narQ<~~stal~ u~~tn\~~~~:lni ~k°:a~~da~ 

~ =~~!ni bez technického za,Stěn i (součinnosti) pracovrnka dodavat!tle, P:,u náklady na odstraněn i ted'llo závad k 

3 5 Od)ér~tel se ~azu;e . pli provozu zafizeni speclfikCYaném v pfedmé!U smlouvy poll!ival výhradně dodavatelem 
po6kytnuté spotfebni . met~Jy . (napf . IOnery, l~ICY8~ .. apod) a . dodavatelem poskylnuty nebo ~oručený papir 
~vatelem ~kytnuty spotrebni ,material, pripa~ pap1r, ~hož cena ie zahmllta v oelkové ceně za stranu, je oct:iěratel 
~ra'ine~ , použival pouze na ~izenl, na ktere . ~tahuie tato s~~ PoUZltim i;iotřebniho materiálu v zeřizeni ~= r:: /~=~ ~ =:· ž=~I (:~ ~~u1f.~r~. si::~~~ 3

seodstna ~~~~ §1 ť,~~ ; 
lVU2 vztahup (coby . na OSOOO. kteni píOYadi ptiťvu ~dnich .. el8kb-ozafizeni k q,ětovrtému použiti a wadi '!'Yrobek do 
oběhu ) pov~nostl vyrobce elek!azafizeni ~le U2 aJnebo dtslrtlutorem, který má na zikladě § 10 l\lU2 pr!va a 
povtnnosli Yýroboe elekttozaflzeni stanover_ie ZVU . Ooc:ht~\el ,e ~eri výrci>oem pfenosnýd, baterii nebo akumulátorů 

: uca~
51°,so~ ~~e~i~~) p;ot::ie~ř~osnu:ta:;:~m J;,oTT~~ai~~ ~ na vý=; f~=r·1 im 

=':~i=vý=~a:ť°~k:u~•u~~~~1Tzv~t · ZVU2 ak'lebo distrilutorem, klerý me na základě § 10lVU2 
~velel plni své povinnosti ve vztahu k ZVU2 prostfedl"IICN"im kolekbv'niho 5)'SIÉm.l Pf:OYOZCYftho společnosti RE~ 

~!,I. abe~~~ r.!tt~~~:ioruv an~;r/ pz=:'· k~=i: ~~~~~terj ~:~telero~ ~"'~-
reirnu zpělnáho O<héru,. podle §9 b) zvuf naklada! . Po převzeti zpetne odebra_nyd', ~ich elek~em baterii 
nebo_ akumuLito~ kolektivnlm systetnem piedá Dodavatel J'.řipadne Ji~~ kolektivní ~~ ~rateh Potvrzeni o =~ =~~tr!:~i!:1

rvrz!n~r:=~e;:nu "1~ ~ n a~~ vys=tý k ~rm~mei
18:1~en:: 

~~ i :1ai!i ~~ky z=ni_OP~ ~~i~~~~ ~en:~e ~ = ~ari (=~-=~=~lo.~.) ~ 
nad rimec !JZ8Yřene smlowy a nepou zahrnuty v cené wedené na smlowě , pokud neni ve smlowi wedeno plak. Tenlo 
si>olfs)ni materiál ,a mrtno objednatzvlésf a bude fakturovan v c::enach dle platného c:eniku dodavalele. 
3 6 Ocl>ératel_ se z.awzu,e t.m02Jlit praco~-n l kům dodavatele v rama p~i ~y spec:ifikovane ve smlowě přisq, k 
zaftzeni specifikovaném v predmětu smlowy za učelem servisních z.asahu a oveienl jeho lechnideho stavu. 
3 7 Poskytnuti _aluteb nebo _z:baži, které nejsou pfedmétem této srnkxNy nebo jso1J nad rámec lék> smlowr (napf. 
proveden, servrsnich praci mrmo dobu wedenou ve smlowé ). se z.avazuie cd>iiralel dohodnout s dodavalelem predern a 
lilfacil ie;ctt oenu dle p l atně-ho ceníku dodavatele 
3 8 Pievzetnn pfedměfl.J smlowy se Oci>iratel stává odpovědným ze Skody vzniklá na předměb.J smlowy-
- lraoe:t i piedml!:tu sml01.NY nebo jeho časti , 

:=rm,= j~~=~;r:ni_homateriaJ_u, 
- pouiivatlim Jneho než originálmho nebo doporučeného pap1ru nebo médii, 
• ÍJ\IM"IOIJ pcilromou , 
- zp,nobene tfeti osobou . které odbéralel umožnil pfisq, k pfedměb.J smlowy 
Ve-U:eté . nakl&dy IC>O,ane s ~im takto vzniklých skod jdou k ti:ii O<l>eratele1 p~ dlllledky . škodně udalosti 

::~ =fle~~1~hr~~~ p=adě ~~YŤ~~Lá~;s7:~rbl ~ale~Z:!zurze~~ 
piedrné4 smlovvy proti odáz.eru a zničen i. Ocl>éra~I odpovídá obpklivné za škody způsobené zb"álou, .zn16enlm a 
poékolf,nim pfedmětu smlouvy v důsledku prováděni vlastni . činnosti . ~ ohledu ~a zavi~i. Oodavat~ J8 opriv~ 
k.oy\.ol! p ň Zf"rr&rn poskozeoi piedmétu _ smlowy, snite~i _jeho Láibiýc:h vlasln06\i nad,. ~mec . ~kleho provazmho 

~~ ~~=tu=~~~ ::::o ~ch dodavatelem, v . nejě1ho ~sill apod :· požadovat 
3 9 ~ ociovidá u ~~ wóřenem zalizeni v ma,elku cxf>ěratele poskylnutem z.a ůc:elern plnenl smlouvy 
~n;:'6m~eJ..~épr::..~~~u~~- skon6eni smlouvy je odběratel povinen vfatil . předmět srn~ ve stavu, 

31C Obe imul'rl l 5tJWly se dohodly. že ob,iednávky může O<l>éral81 zadavat prostřednictvim nterryetová aplikace eCO~ 

~JIO;acr, ;:::t,;mv 1::ttj"mto :(log":/ a i::::: =~lnlje p:r:n n:· c:h~~~ :o od=~y [! 
,a,chlfWIU!ru 
3 11 Odiéralal "8 ~az.uie pted,al dodava1811 rnavy počitadel z.afíz8rlí pro poL'eby vyůétovéni zhotoveného pootu vytisků '°'"""' •-é ll)likaoe .CON. p/ipadné jným dohodnUlým zpúsobem 
: 

1
~ ple'8tlm podm1nky 

~j~~~ai:1 ~i:::: =:~ z:prr: v~ ~s:6 ,~«:né~:~~~ ~ti~:e a,;1e~f6 
podo~y:

1
~ 

dobjt1'1,nl 811l\owy 

!~1!};:~~r~ ~ dalé~a~~ed~ a:.~ (k v o/~~8 :. odb~:~,J ,:ho:~~ ~:ri111~nu (deli::a«:JLufled"t: 
pll!lnlr~ c:enlku dodavatel6. oeni.fi ve &mlouvé dohodnuto ~ 
4 1 3 Dodavel8 1_ ,o ~ilvribn í.M81 k oene p,avnlrru pl:';ťl•y etanovené poplatky (napf ~opl11M! za raoykl&a 
=~ť!~fi~cyk~~~"~lawk ) u) a dane Dodavat )O nialedn6 povinen zajl1tit t6m1 pfedpl1y 1tanoven6 

4 1 4 Oodavale1 I odbefaltl _WI dcilodli , ~ dodaveie:1 ,e Ol)fbvnén ~vanne bez dohody 11/an 14>r1~11 vr•i u)BdnanYch 

te:ky~ ~=:Y:~:o k ~~~WJ,;ia~•ryvy~= i~:~ ~~~~f'D~'h1~~;''~=!,~ho 
00~,,t1

Hp•,~ 
pfeckllozJmu. mollci Dodavatel múie pro'INI up,evy cen formou kumulaoe m6elt.nlch ptlru1lku kdykoli v J.ribihu IIVirll 
rvnlouvy . n:111Xlmaln6 vlak pd~u li ,011; , a lo z, wdob! od data uz.avtenl 1mlowy, nebo od data po ednl lodexaoe 
::,~a ~ ceny na~ne M • úbnt'Klltl od prvniho mNloe nuladujlciho po me,1a. v Mmt bude lakově vyhlHenl oíiclilni 
IJU'i'f:nou ~v~/~:n.~~ 1 u;;ťiod~n1 4 ~ WI P0'11ilÍUJ1 ZJi u,ednanli r.eny T olo uutanovenl m1pl11U, pokud rni Odbir11tel 

~ 1.5 ~!alel a . oi:Wratof N dohodli, te dodavatel JO oprivnin zvý$1t 011nu dodávky papJ,u na zillladi vyvole lihu & 
kanoelaiůym fil()11en1. plic::em! 1J povinen oci>er11118le upozarrul dop1&em ta ctmeilem v pfed,~hu &181pot'l 1 m,1101 plvd 
aplatnostl dal I p.. "". aVftfle pU,tby dle ~W'IY V leLo lhúl6 ,e odb6íatel q,1ivnin odmltnoul oodavkr PE'" 
doporui:~mym ck)piNm a Godílvki, pap1ru kort1 driom . od kltllOho měla nutit zmeria ceny Od tohoto dna plaU za 
nozménenyal podmmek , te v plipadé lffiluv, kdo ~ oona paplru z..alunula v ctlkD'li ceně za ellw. Je otn ■ Yj 11ku 
ponltena o .cenu dodávky paphu Dodavalol vy&ta~1 a z.dle ~•1111 n<NY 11plilllový kalendil , .IB·M iOUWli ,mlouvr 
Dodava~I muí:e nn~n11 011ny I z 1111ydl. n.-t ve 11rr~ow6 optcif1kovanyci1 důvodů , a v tomLo pl i paoě ~ povmen <dlWalile 

::.rr:e~ ~~V:n ~~n=u v J'od;,~~u ~;~u~ fl'~:= tod up~"!e~
11 p::1 ť~ ~;,~~ ~:,ut!~1mMn~~rr; 

~:'r!y~~~~JtlkonC1 dnem. od klt1reho mil• naalll zrněna c:.n~ Poli:ud odb61oWI ~nlouY u nwypovl. má u Zl 10 , 

: ~ ~~~y ae ddv:xty te minimilni poOet vytiskli provedeny oct:iěrale~ za mési~. bude Cinil poče) ~edenj ve 
amloUYě P~la18'1 v tétO ~ je minimfllnlm mtsiál!m ~atlu,m. klery se zavazure oct:i«atel zaplatit , v piipadé 

Z9iii,:'~.::~~n= ~ůrozum 1 kalflndafni ctvrtleti. nem-li dohodnulo ;tak. Ke konca tohoto ~~i . má 
Dodavatel prtvo vyuttcN-al Od:,6,a18fi CQlku. ~ldapcr razd llu mezi P\Jteénil zhotoveným počtem vytisku . a 

:"~1 ~=m~= :: ::ii-:,~lke~ =;: ~~Pf~: v p~~.:~tan~i ~:I 
vyholovenych ů:enů 20% počtu vyl"w)tCMW'lých vytiu ů _. ,e Dodavatel Ol)m'r19"\ vy~al ~~li aislk~ 
odpOYldaJ10 celkcrimu illutetnemu poetu Penů ,,,r:-:;t_c:t, od:lérabtleni na zaiizenl v danem ~ac1m ~1 

:ece10.,~tav~05~6::· 9 r.! ◄ nave u'frz:::' O:::atel IN ~cdr= ~'::'':~ =~ ~~ 
na zaňza, 1 V terminech stanovenycti ve smlouvě r. dafu'n usku19álén• zdln~ pnéni J!I st,noveno datum 

~~~~s~~R 1~11-:· e:s.: ~~ 1Wso?~ den, ~!° ~~icdettLJ~ 
dodaneho malenalu nad rámec . ~w,ycti Y'jtlsků de ~ poéitadlll na =• J!1 Dodrlstel oprt..-"9"\ ~~ v 
průbinJ sml~o P? ,a;m skonl:a,1 odófJler.!I vyůčb,at Zl ;8'l de pla(n6ho ceníku, pro ~.,r se 
~~~~ ů plabpro~;: 1 pn:rim6 pokryb tjtlsku bie,em 'lit. u proó.Altrnch za'izani 10 (v pfipad6 

4.2 3 Od>eratel ,e povinen ověirl sprivnosl vyůéSov inl beZ ~ cdlladu a uplall'w1 pfipredné píMmně námtti;y 
k vyuctovani nepazděj do 2 més,cii od vystirveni dafotet'o ~ladu k ~ h , ke kllrimu nimlff(y i,odivi 
K pazc1eJ51mu 141latniru naJTlltett se nepiíhliž:J 
4 2 4 Fc:.rmáty véts1 net A4 se poč i ta p ,Ilko ava ~ A4. bTMty menl1 net A4 aa pocta; ,ako ,adari výtillc. _ A4 
ObOIJs~ vytisk se p0C1ta ,eko árw'a ~ ~ ~ ~ Vjtst;y v r9MIJ dl0ohy formát • idl~ 

~,:!\ ~o :e~ ~~~~ ~A na Pr;:: (~;, ,an.:!r;i~ ::ai ~ ~ -
\ako,j vyos> se poctá """' J p,ú,azdy) Do p«0, s>uteáió pro,,-.;<:,, výlisku „ p,o -, lidwini 
nezapoč i tilve ri tzv ziseky papiru de počita<la , poicud Je za'i:zen1 lakowymt) počitadem vybaoteno a v;tislty 

~~~r:a:ravné~~~.:.=~ ~~ z_e snny odbhlele ie ~• ~~ reaiztwat smlNn1 
::;:: 1 try~e:ra~=~le~fe<i=~ďl pň ~U vjt,sk ů za ~ lá n.tbtaci .eodobt ~ n:rzdity 
4 2 6 V přrpade . že Od)ételel plat1 paus.ari i eas11<u a neru stanoYena cena 'íýti:sk\l nad pauiál. nevztah.111 se na ~to 
smlouvubody421 ai4250P 

~-2 =~f~ •~:a~,:~jůle ~~za~~~~J!I ~· =1 s00~~: ~~:Z~ 
pfedchozi kalendáfnl čtvrtle _ ti, a v pfipad6, . že bude sla"lovený im1t dany l9<:tlnictou specifik~ piwt.ro6an. vyúčt,v-al 
Ol!)éf!lte~. častl(u ~ldaJici násooku ~1tniho pauš.alu s ohledem na pfekro6anl dM8ho ~rntu Pl'ekro6en1 lm~ 
se povaiuie za závatné porušeni smlwnich podmll"lelc. 
4 3 Platební podmínky 
• .3 t Od>ératel /u povin&n hradil dohodnuté plat,y včes a v plně výSI T ei-miny jednollivýcti plal8b f&OU s~ny v 

~~:m ~k~l~hJs?~ovt_ :~:ň ~~e ~~~e~:nr :i ;t°'!:l :aa~~ne='9! ~· 
povinen plalby Identifikovat variabilmm syrrt,olem: ktery _.18 weden v:e splelkovfJITI kalencWi nebo \l'9 ~tl.w'e ~ let 

~~a'i:!:V~ ur~~:~h. ~oz;;~v=~~én~nz~~-~ . započitival . Neurči-i . ~Ml p.'I p~nl. na kttwy dllJl P"li, rra 
4 3 2 Splatnost faktury ,e stanovena na 10 dni od data pJiho vystaven,. pokud nen1 p1sen'VM& dohodnuk> ,nak . 

~3 ~:ka:ev~:n iJ;1o~Jte u~~im ~~~mfe':o.f'i~i~:U sp~!:o ,a~~te~~1~ ~ na ~~ 
za jstit dostatek prostředků na úhradu plateb . inkasem v d_en iejch splatnosti P~I .. teto pcMMOsll. sie poauzu19 ..-o 

~~~~l i v jeplad~av!ťe~~~ě~fip:r'!és~XlS:: ~~c:hz~rave~~tr,~~~~~J:Wa~t ;;: 

ťjf ~ j~i~:mlowy je spla'!18 .dohodnulá kauoe, jejž vyše je stanovena ve smlowě T altl kauce 68 vyuctuie 
odběrateli po ukončeni smlowy a po vracen, zalizeni či jeho zaplaceni v připadé odk1.4>u 

: ·: ~rťC:~~ ~~~leb podle tělo smlouvy se považuje z~ závažne porušeni smk.Nnich podmínek 
4.4_2 ~lel_ je povinen neodkladni ~v~feli aznatTNI každou skulea'IOst. ktera by mohla ohrozil Jeho sct-qmosl 
plnit zavazky_z teto srn~ (kon_kurs, vyroynám, !ikvidac:e a~i.) 

::ť~Pr i o :~lýpr~~n~~~~~kja~ék~!ryje s:i:r v~ ':ky10\.:=~e dn'Ti od ~1~ ~,: 
úhradě 

4.4 4 Oodavalel ma právo na nihradu škody zpúsoben_é prodleni_m od~tele s úhradou jakě!<oliv plat>~. 
4.4.5 Dodavatel ma pfi prodlení oct,ěf!ltele s úlY_aC:1ou jalu;koll platby rovněž pravo_ na uhradu mmimalnl vjše nilllacru_ 
~ojenych s 141latnénim každé _ pohledav!fc ve _ vyši 1200,- Kč za k~dý úkon. Ukonem _se razuml zet~a p1semny 

=i:1eie:.0 p:=a~r=Jdu ~ spo~ ~~~ri1rf°6~m ~;ire 12:t~e K/
1
~a ":!,, '"~a k=~,: 

~t6°J':1iutir:;::ť\v pl;~t; s úhradou plateb, má dodavatel prévo zastavil poskytcváni služeb a dodavak 
nétvadnich dilú a spoltllb~i~ rrateriálu, a to 51 do doby vyrCYnáni dlu;žnj'ch závllZXU. 
4.4.7 Pro pfipad odebram zetizeni v důsledku porušeni podm1nek smlowy se oct:iéntlel zavazuje uhradit náklady na 
odvaz z.afizani, které se stanCYi pausalné ve výši 5.000,· Kč 
5. Vznik, trvání a zánik smlowy 
5.1 Smlowa je uzavřena okami:ikem jepho poq:lisu všemi stranami. Doba, na kleroo je smlouva u:zavfena. z.aéina 
běžel dnem akceptace lnstalacniho protokolu 
5.2 Smlow~ lze ukončit vziljemnou písemnou_ dohodou smlwnich stran. VypcNěd smlouvy nebo odstCJl4)8ni od 
smlouvy ie možně pouze z dúvodú wedenych ve ~ow6. OP nebo ~ zakoni. Smlouvu nelze jednos trann ě 

vypoveděl bez udani d~odú pfed uplynutim jep platnosti. Slnlny timlo vylučuji ustanoveni § 2320 odst 1 zakona é 
89f20t2 Sb .. obcanskěho zákoníku, v platném znění 
5._3 V př)p~de ukončeni smlowy vj'povedi. cini výpoYedni llůta 6 měsic:ů a počinii bfli:el prvnim dnem rMS1oa 
nasledu11c:1ho po doručeni ~edi druhě smluvni straně _ 

5.~ K r omě zákonem uv~y~ dLNodú má dodavatel pravo odstoopil od srnlowy taž, patud oct:iěrate l: 
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~'1chu~~ . OP, pfipadné dalš i ďl přiloh nebo dokumenlll. 

na která se smlol.Na nebo OP odvotavaj, 

~~t:t:n~k~~~:u~~~~~=r r::r=~ ~~~~~~Ůti (exelua) 
a v pfipadě, že dojde ke zničen, nebo odcizeni předmét!J sniowy. Odst,upeni od smlouvy je uanne okamiikam 
do ru čeni piserměho oznilmenl o odst01.4)eni d ru hě sir.ně 

5.5 ~ratel . má praYO smlouvu zrušil zaplaoenim odsq,ného ve vys cq>CNidajici souctu veslc.erjch svya, 
peněblýc:h zavazků ze smlowy (pravldel~c:h ~látek dle splitkoveho kalermle apod .), ne jejdtt z~i t,y rněi =~i:n ;'11~~:~~~:ne:i~t ~r:eele.dcby lrvini smlowy r.arok. V lakověm pfipadě s,e smlowa Mi 

5:6 Strany se dohod~. že _odsto141lii Dodavatel ~ smlowy nebo poruši~ od:,efatet bez zavin6ni dod!Naleie SY\IJ 
~~azek sel!""al v zavazk_ovem vztahu po celou sjednanou dobu trvánl na,nu jectloshM'fm ukončen i m smou~ s 
:u pf1padu uve_~ho v bodě 5.5 tohoto člá~ku. vznikne dodavall~ privo na ZBplacen1 smllrm1 pokuty 

kalend:~SJ)la~nu! t~1sml~nluk= :i~ do~~~~~r!:v-dei«Z,ch ir::c $m~sp.a=• 
::~ J:ok =at:: n~~:=~~~lé g.nů . od doručeni 'ffrt'/ k jaji úhradě . PO'limosti zaplatil smllwru ~u!IJ n.tn1 

5.7 Od>ěratel . je povinen v piipadě ~časného ukončen i smlowy doplatil dodavalell rovnriai ri,staa,.O'l<IU hOaloaJ 

ra~~~~oo:~; ~!r~ ~~~tel=~u~~u=rdod~a1- veškete ~ V?Nkle ?11 smb.'f? ~ 
~av~:r6~~~YPro!:~v~~:r· ~r,a ci:,ů p~:oo!ťusrn1=~~ 1 ,n~ ) w v ~~=:ů. ~ s! 
strany nedohodnou plsemné ;nak 

: ·~~~~
69

~otf:
0
enr~6f:iel ~':~ pc:nen ~~: ~":~!~~tav~::,~ :~~~ve s r~~°:1 

pledmét smlouvy instalován za účelem umožněni jeho odvozu. V pňpadé ~ozem ~ méOJ smk>..-vy 1• ~ 
~a~~ ~~r~~~fe1~ Nlklad'f nulne na jeho uvedeni do ~ldaiici sl:B\lu (na~ b1.1<!oo 'f}CtSle1iy 1k 

5 1 O Oct,ěralel . Je v plip a dě, že do 30 Mů . ~ ukonóenl smlouvy ~ri~ JB1i ptedmdl p<W1nen zaplao.t \Jl..'"'(!.Nfl(II] ~ 

=~at!i~Jenl::1~J~~!~,~~t~~:J.~8~ 1 plalbi uvedeni vt splai).oYdfT\ klló008h, a to ookud b,.'-1e 

5. t 1 Od>ěra1al a Poakytovatel majl mo!nost :vl11 dohodu o octlu4)u pi'ednldtu M,nu 
6 ZévěreOná ustanoveni 

~~1!:~o, 0::::na 'se :~ij\ u:=!,nÍ1z~:r.t9:12 ti: .. ::r z~:'k Caska ~Ilky Na ow~y ~tu smb.w.. 

:.~~~:!n6dod!~~ra 8 č~<I>~~~ smlouvy YOBIM OP musl mil pl&etl\flCMJ lom1u a byl ~ ~ (Umu ~cnt1ym 

6 3 Za podmlnek stanovenycti vrul!oalilnim, l)fivnimi pledp1sy a naf1Zdll\1m EU, roohou smlu't'n1 stnlíl) pil umw1'" 

r~ivy p~1~:va~:::~citlb~tl.Pr~~~~ sn1e;e a
1
~:yl r:~=e ~nťnr ~ ~=,i1tej~= 

smlouve poviliovana za plaemnou lormu právnlho Jodl\8ni a mi p10 000 li ffihJ'fnl slrilíly tuM.! závazn06t 
6 ◄ V pllpadě . h někhHi uatanOYonl 11rnloovy nebo OP )O nebo S& lill:lnd noo;.i111rld. ZU11t1M1iJt ,Jlilal111 I.IJC!ÓlllOl ů01VW 
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6 5 Smluvnl ,lrany M dohOd~ . ta pro do11,IOOltl/\l plidlnnosll piOU rQlhodoe ~ jlCh adl'Oiy uv~ va S11-b.l\i Snow 
11 u)Bdnaly, Žil p1wmr10il H povil:u,a Zil ůon.1 0 on oo ltl,ll p1800Y'ni doo po )BJ!m poóan! ~ poéto-.ni p/lll)rll'lf . . , 
6 6 O<lliratel dt\va Dodavate~ 11ouhlas: k pouliti ~"u a loga o.Jbéralllle k N,-.. .. n,.'lfl 1111 u,.,''ltlú,n. ltt:1n ~..ti UOBJU 
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DocuSign Envelope ID: F2EE99DF-5F5-4-'46DE-9E89-5A13E210081 B 

S1andardni hcentn, poom,nky 
Tyto Standardní icenčni podmlnky jsou závazné pro wechny u!lvatele vell<erého eollwar• (SW) vyvljeného čl /nok dodóvaného gpoločn01tl Konlca Minola Bu~n .. , Sokltlon• Czech, spol. s r. o .. (dále jen 
,Společnost") bez ohk,du na způsob dodáni SW. 

CL. I. DEFINICE 2.7 Změny Poskytnuloho SW 
Nabyvatel Licence ne,ml prOYádét reverznl lntenýrstvl, dekompilovat nebo provNI del<ompozici 
Poskytnutého SW ani jiného SW Společnosti a n..,,,I rekomdruovat zdrojový klld Poskytnutého SW 
ani jiného SW Společnosti , vy;mkou pllpadú. kdy takové omezeni nepllpooitl rozhodné právo. 

1.1 Nabyvatel Licence: osoba, kin vzniká, na základe objednáni 1Kčll6 Uoonoe ke stanoveným moduúm, 
aplikaclm čl programům z SW Spolo/:nosti a utvazenl Lioončnlch poplatků . próvo k u!lvánl SW 
Společnosti v roZSll!u a po dobu, je! je uroena smlouvou mezi Nabyvatek,m Ucenoo a Spolo/:nostl, ke 
které jsou Stand"11nl ioončnl podmlnky plipojeny. 
1.2 SW Společnosti : veš<or/ SW, klor/ je vyvljený, dodávaný čl poskytovaný Společnosti, pllpadné kdo ja 
Společnost na základě j ného titulu oprávněna poskytovat Ucenoo k takovému SW potendálnlm 
Nabyvatoúm Ucenoe. 
1.3 Poskytnutý SW: SW, jeho! u!lvánl bylo objednáno Nabyvatelem Licence a jeho! u!lvánl 
Nabyvatelem Ucenoo poslllzo Spoletnost udélila povoleni (licenci) v rozsahu dk, smlouvy mezi 
Společnost i a Nabyvatelem Uoonoe. 
1.4Au1oizova,ý pa1nor Společnosti : osoba , která má se Společnosti uza>ienou nlmcovou smlouvu, 
která zajšt'uja pro!l<olenl lochnlckého personálu takového Autorizovaného partnera Společnosti k 
pn,,ádéni implementaoo a ůdrtby SW Společnosti . 

1.5 Llcončn l poplatky: poplatky, je! je Nabyvatel Licence povinen pllmo či nepllmo (prosl'ednlctvlm 
Au1oizovaneho pa1nora) utradlt Společnosti za u!ivánl Poskytnutého SW. Uoončnl poplatky sa platl ve 
výš zákaznlckoho cenlku Licenci plmeho v době uzavleni smlouvy na Poskytnutý SW, nenl-lí sjednána s 
daným Nabyvat91em Uoonoe plsomné potvrzena jná výše Licenčního poplatl<u. 

Ci. li. utlvM,11 SW 

2.1 Pleánét lalnoe 

Nabyvatel Licence je na základě uzavfené smlouvy uděleno nevýtradnl právo na užiti Poskytnutého SW, 
a to pouze k vlastni činnosti Nabyvatele Licenoo a (a) v rozsahu <Kčeném uzavřenou smlowou, (b) po 
dobu l'Váni smlouvou a (c) za podmlnek stanovených v aktuálně platných Standardnlch lcenčnlch 

podmlnkách. V případě Licence poskytované Nabyvateli Lioonce pro po~eby poskytováni služeb lfellm 
osobám s vyuiilim Poskytnutého SW (outsourcingu) lze vyu!lvat Poskytnutý SW jen pro poskytováni 
služeb ve pl1>Spěch osoby UV9dené v závazné objednávce, v lcenčnlch soub«ech a kllčlch a ve smlowě 

uza>iené mezi slranani, v tomto případě je Autorizovaný partner oprávněn a povinen zamezit nelegálnlmu 
šířen i SW Společnosti . 

2.2 Uiivaci P'áva k Poskytnutému SW 
Společnost P'Ohlašuje, ie je oprávněna poskytoval pronajlmat či prodávat Licenci k Poskytnutému SW. 
Obě smkNni strany timlD berou na vědomi, ie Nabyvateli Licence nenl a nebude pliznáno vlastnictvl 
Poskytnutého SW a Nabyvatel Licence bude mít jen ta práva k Poskytnutému SW, která určuji akluálnl 
Standa"1ln l lalnčnl podmlnky . 

2.3 OmOZBná platnost Licence 
Do doby, nei bude Společnosti utrazen v plné výši popláek za poskytnuti licenčních práv (Ucenčnl 

popláek) Nabyvatl!lem Ucence, bude mlt Nabyvatel Licence jen dočasné právo pouilvanl Poskytnutého 
SW a Společnost si podle vlastního uváženi můto vynutit dočasnost fungováni Poskytnulilho SW tim, to 
zavede vhodná technická opwenl včetně aktivace zablokováni plisl!Jpového kódu zabudovaného v 
Poskytnutém SW 'l>()d. Společnost je rovněž oprávněna odejmout Licenci v plipadě, to nebude z 
jaké!'okoiv důvodu uhrazen Licenční poplatek za utiváni Poskytnutého SW na účet Společnos1i ve t,ůtě 

Sl)la!nosll a v plné výši - v takovém plipadě je Nabyvatel Licence povinen vrátit veškerou dokumentaci k 
PoskytnulénaJ SW, média s 11stalačnlmi soub«y, prokázat zničen i záloh instalaci nebo instalačnlch 

soutmj Posl<ytnulilho SW, neuiivat jakkoliv Poskytnutý SW a umoinlt zástupd Společnosti konrolu 
Sl)llě m ti!dttD povinnosti . 

2.8 POMenl práv ve vztahu k Polkytnu14roo SW 
Nabyvatel Licence se zavazuje neprodlené lnformoYat Společnool o jalcériolv plíplrl<J poruteni práv 
Spoločnos1i ve vztálu k SW Spolel;nos1I, zo,nena pak Poskytnu!Amu SW, o kler'"1 • dozV1, a 
poskytnout Společnosti odpovldajlcl ponnoc pll uplměn l nlrokú Spo- ve vlló ponMní práv k 
SW Společnosti . 

2.9 ZánJky 
Společnost zaručuje , ie Poskytnutý SW bude pracovat podle specffl<aci weder1jcl\ v tild1nicM 
dokumentaci, která je součásti dodMy (dále jen "dok"'19f11ace"), • to za pledpokla<il, to • prOYOZam 
SW nekoiduji jiné aplikace provozovaně Nabyvalolom Licenoo, poo!iti vhod""'1o HW a lA!clnd<óho 
vybaveni, pro které je Poskytr<Jtý SW <Kčen , ládné 11stalace Poskytnuliho SW provedené k 11ml 
proškolenou osobou (tj. technikem Spo1el;nos1I nebo Autorizovaného patnera Společncoti) a ládného 
uilvánl v souladu s určením a účelem Poskytr,.rtého SW. Jeikot Poolcytr<rtý SW je poslední ~ 
produkt počitačové technologie svěho druhu a v současné době není mo!né t.stovat a owlit všed1ny 
moinosti poubtl tohoto SW, Nabyvatel Licence bere na vědomi , te vzhlodom k va1abilité proslfedi , 
neustálému vývoji technického vybaveni, na kterém je SW Společnosti J>'OWZDVlrlo a se kt.or/m v 
různých systémech koexistuje, nemůže Společnost zaručit naprostou bezchybnool Poskytnutého SW. 
Přesto se Společnost zavazuje, te po dobu dvou (2) let od data dodáni Pookytr>Jti6ho SW vyvine 
nejvy!šl úsill k opravě jakýchkoliv zjštěných chyb, anomáil nebo opakovaných chyb oznámených 
Nabyvatelem Licence Společnosti a ty1D odsvani podle svého wáženi a ma:tnos11 buď formou tzv 
hotfixu (jednorázově opravy) nebo plošné opravy (opravného baličku) dano k dispozici všem 
uiivalelům dané varu SW Společnosti. Společnost si roVMt vyhrazuje P'ávo vyleteni reklamace 
poskytnutím licence k novější verzi SW Společnosti s danou funkcionalit>u. Po dobu poskytnulil zánJ,y 
bude rovněž k dispozici prostfednictvim Autorizovaných par1neni Spoločnostl podpora k d.Y1é vern 
Poskytnutého SW. 
Spok,čnost si vyhrazuje právo průběžně vydávat opravné baličky k jakémukoiv SW Společnosti , Iran 
lešl nedostatl<y, anomále či omezenou funkcionalitu jakéhokoliv SW Společnosti s tim, to polil.<l 
nebudou takovéto opravné baličky bezodklaJně Nabyvatelem Licence instalovany, zlrácl IBntD veškera 
práva z poskytnuté zánJky. 
Nabyvatel Licence rovnéi nepřislušeji 

Autorizovanéroo partneru Společnosti nebo 
zjištěni p/lčiny reklamované mady a jejích 
odsvaněnl. 

práva ze zlr\Jky, pollud neposkytne př i sWn ..,., 

zástupci Společnosti veškerou součimost pofebnou '" 
projevů, jakot i pliměienou součimost pofebnou pro ;e1i 

S výjmkou pllpadů, kdy si Nabyvalol Licenoo zai<oupi dop~kové licenční skllby či další Licenoo poale 
platného cenlku Společnosti, na základě kterých získá Nabyvalol Licence právo na utiváli dalšiai 
vyvljených verzi Poskytnutého SW, není Nabyvatel Llconoo oprávněn užívat na základě udéB1e 
Licence jiné verze Poskytnutého SW (to neomezuje matnost Nabyvatele Licena, využit updalů 

utivaně verze wolněných Společnosti nebo opravných ballčků apod.). 
Nabyvatel Licence je povinen práva zo zánJky (q. potadavky odslralěni vad Posiy1nJ1liho SW) 
uplatňovat pr~ednictvim Autorizovaného partnera Společnosti, P'Qsndnictvím kteniho byt 
Poskytnutý SW dodán, plipadně implementován. 

2.10 Závazkj vyplývajlcl z provozováni Poskytnutého SW 
Poskytnutý SW smí provozoval a využíval ke své činnosti po.,ze Nabyváll Ucanoo pod svym 
dohk,dem a kontrolou a na svoj odpovědnost Nabyvalol Llconce nese výtnli,i odpovědnost (a) ,:i 

2.4 No;iwodilenost udilené Ucance posouzeni a vyhodnoceni využitelnosti Poskytnutého SW ke své potfebě , (b) za za;šlěn i pal'ičneno 
u::era k uiiváni Poskytnutáho SW sa uděluje Nabyvatel Licence výklčné pro jeho lnlernl užiti (s vyuiiti Poskytnutého SW s ohk,dem na své personální Z<rOje a počitačollé vybaveni, (c) za za,š!s,1 
výj,mi.ou Uoenoe umožňujici poskytováni slutob pomoci Poskytnutého SW třetim osobám, kdy můto bezvadné provozuschopnosti všech počitačových pr01Jamú a h-e ve spojen, s PClSkynJrim SN 
hat,yva,,,I Licenoe postupovat v souladu s obsálem takové Licence). Nabyvatel Ucence nesml oprávněni p/edevšlm z hlediska matných závad, které by mohly záporně ovivnit fur&álost a d,od p~ 
!YOř ici součás! llconce zcela nebo ztásti poskytnout třeli osobě (podlicence). Nabyvatel Licence nesml, ať SW, (d) za zavedeni odpovidajlci operallvnl kontroly a metodiky praco,mlch posa,poj v rima 
já ~ nebo za jakoú<olv odměnu , protislužbu nebo finančnl útradu, jakýmkoiv lj)ŮSDbem dále organizace Nabyvalele Licence a (o) za plipravu nebo z.-.,i krizovýd, planli za -
w.;u,opn P'áva a povionoá z poskytnuté Licence, půpt. prona;nout, poskytnout podlicenci nebo jakkoliv nátv-adnlch a bezpečnostnlch opatřeni (včetně pravidelného a jejich význanu -•aon;t,c -•ni 
p1ev,,,; Posl<ymutý sw nebo jaj pootit jako jstinu, ruat Jim za závazek Nabyvatele Licence nebo za dat a redundance kritických systému). 
zavazl:r i'oti ..-.-,y V plipadech lcenci umalňujlc lch poskyt>vánl sluiob s využitím Poskytnu1Bho sw ncrn 0S0bam a 
v ;t,paóó uoonco poskyto,ane pro poroby poskytováni sluioll fetim osobám s vyutitlm Poskytnutého nasazeni Poskyb>Jlitho SW u třetích osob Nabyv-m L"""'°" (~ ...._lob) n-.lžo ~ 
SW (o\JliOUl~u) nolz.6 využívat Potkytnulý SW pro poskytováni skJteb ve prospěch jiné osoby, not Licence užit Poskytnutý SW i pro po~eby \'etich osob , souladu s oosat>om plisl.šno t.anco. a,,šai 
OSOby pfodem oznamoné ~ a posléze potvrzené Společnost i. v litchto plipadech nese Nabyvatel Licence plnou oopowdnost (a) ?a ~ a vy~ 

2 5 Znv,ny , uóélonó LJa;no 

Nac,yva,,,J uc,,ry..o neliml u!ivat SW Spoleénoeli v rozsálu plesa'lujlclm jemu poskytnumu Licenci (napl. 
pro ,é,;, po'.Mt uil, illtilv """""· apod.), u!iwal Ucena pným zp/Jsobem, net k Jakému je Licence určena , 
ill1il by obórisl plodchozl pllitiíílný oouhlae (rozt~Jlcl icenčn l kilt a icenčnl soubor) od Společnosti a 
;;a! bf ut,adli oocliltoéroé LJcor,čn l popláky na základ6 platného cenlku Společnosti . Společnost a 
tlallyva!BI l.Jcooce .,.Onil,aJI p-o pllpad, t, Nabyv,..I Uoonce porull Staldwdnl icenčnl podmlnky a 
v1utJ,i J'li<~kv SW Sf,OločnootJ pným Zj>Ú«Jb6m, not jaký jo motný v liOUladu • Standwdnlml 
"""""'"' podm1-.i1 nebo v pnom 1pzsa,u, not p/lpouit6JI Slindwdnl bnčnl podmlnky bez 
pfodchozmo p, .. mnoho &ouhlasu Spoioloosti, 0111iuvnl pokutu vo vý&I dvopAIObku ct11y Llconca SW 
Spoioén~ , kurou by Nii>yvallil wnca mu"'I zlskat k utíti SW Spoločnoati v roz.Hilu a k úe.klm. ke 
kli<ym SW S poibčti061J skulbb-ol, uživil Takto lijOdnanou s,nluvnl pokutu jo NIÍlyvalil Uc•nce povinill 
utriodn Spo161,~ do 10 (do,...b) dnú c.d dc,ru/.ónl vy,vy k Ji'JI úit..U Ůluda uninw,i pol.uty n•bude mil 
'11• na pravo S~•Ollll u;.ont,1 pla~10"1 Jak""°" wnca poaytnUli Nii>yvatoh Ucenca, a to ~z n„oku 
Nac,yv..,., l.-ic. ooar!at J-olv vyrovná111 b v,iocenl dl1v• uivilbné cony Uc.nce 

2.6 Kop•oviltl l Po,l;yir,IJll,l,o SW 

Nabyvalol Uormce ma (1'avné111 vytvcill )"(lnu zů>ln l ,op11 111>taliltl1ktl 01,l;ů l -ú Poáytnutiho SW 
Zlk>inl ,op„ Poskr,,w16i,o BW ,,.,ml Nlllyvalil Llc4'nce použil v 1i1100 "i ~l,1• éomoa, ke i1.ol<l111 , 
.,. domonmatnim w.i:.m Nabyvalol I.Ja,1,co wuhlul , lim. !• ákll,1i kuple ol.lllČ I p/liluillym eJ51ím 
Lance, pozniml.im/ o illAorc.yot, P,IVIICI\ 8po~10,u • o 10111, te JÓII " " o úlo1nl kopli, ldonU11kiCl1u1w 
ltilky • ..OOJI o Ootl6 111 kto,,ou I' UIMllOO p()ll<ytr,ul• ~ Yy)ltnkou t~IJ1ld1 kop, I 1"111111 Nli>yvaCr;I llcorlOli 
za Udným úllolllm po/llDVat >opii Po>1<r,,1utt1,o OW 

vyuiitelnosti Poskytnutého SW k pledpokládanó poa'obé, (b) ,a za,štén, o.iiicne,'lo vyul!n 
Poskytnutého SW s ohledem na dostupné pononlllnl zd!Ojll • poč i ta..""" vyb<Non, 1c\ ,a Z'fŠIIÍ" 

bezvadné provozuschopnosti vsech poč l tačových pr19amu • h-• ve 'P'l""" • f'o.A)INtjm sw 
pledevilm z hledisl;a mo!ných závod, které by mohly záporné ovivn,t l 1111i. čooot • cnoo Posl-i"'"'""'
SW, (d) Zl zavedeni odpovldaJlcl ope,at1v,1I konloly a motoo,k) prllCOVnldl ~pů , " ""
organlzaoo, kde jo Poskytnutý sw vyutivlln, • (•) ?a pllj)<IIVU 00W Z:l\/~ I MlZO>ych ~ •• 
účelem nátvadnlch a bezpit,1011tnlch opahnl ( vč,,ir.l pravkl<la1'1ho a ji,c!l •'YZflJITlll >Jo.; ;111\A 

zilohovinl dat a 1tdundance kJ1ticlych sy&liimu). 

2. 11 Oápovlono,t 
Spoličnost 111111 oopov~ná za n"l)llma ~, na:iilld11o1 s.o.ti (111»b1'\, ale ,,._,.,, _,.,h zul. 
danových Htlkcl n•bo JIIY<)h dvill.~ VUČI Sj)llWnlm org~un, Llatj na ll>ku, ,,......," _,.,"" 
vdallu a llatu 11•bo narutonl dat) , zn1,lé no sllari.l NOD)'lrCQlil L"-"""' ~ h ti<h JiOll. \ IW)m 

Nabyvatol l.lco.-.:o • vyut,u111 SW l)OskY1"i" ov• •1"it>y , :wullOJu • _,, ~°""'""'' ,.,.,,._.. • 
vypijvajlcl Z poullv.itl l Poiloyb1ullho sw, • lil I V p/ lj).-H, N ~ '""' Dyw p/woln 1n11>11.,..-,.. O 
11\0lnoao Vllij>U léohlo S.od. C•lkova odpové<J11"•l Spolo Č! luliU vila Nlli>y,at•k L,,....... ~ jl»,ynlllot. 
'•"" OiObám vyplyvai rcl I u!ivaru SW Spoloé11""b • ,yw n<ll'<IOJy lk.i.r, • !- 11 prll)áM 
11"1)/ovýll éá.il.u l i<>inónlho j)ijpiatku uhl ilL"'1fi1<l Nllb)'lroliioln L"""'-" ta uliv-"11 Pooáy111<,lllho $W 
a 1-.i odpoo1~,.,,1 p/od:ilillluló '"""'• """'Y Naby,llllilo l~..,.,. 114 n<llva.iu 11..i.r, • uólOll.l Ml.u 
viltl SµoloČl!OiQ , QllJIU l)<lskyú1ull l >:•n<l,I , Pú.i.y11u111<11u SW a jOh< u!IV"ll N<111y,olaio<11 lan...., 
Sj>UloC11""t 1uv11•! 11fu<ij)oV1<IA ,a 1••••0Uv !,o.ly t jl\)..,b<llii 11.W tllj)l~11>11,. (1) ._.,,..,,u INll<h 
owb, '"' du<Jw,yoh alul•b, (li) u!lvQ,11111 ,nGh< sw IIOW (") , .. ,oJb<lnln, u.rtby PoáyQ1u1111<J sw 
(nap/ lu.J ,..,,.WMl., 11111 ú..,.;tu~ny.:11 llj)f .VIIY,.I\ bOll~U .,..i.i ), a IU ~ u,, lli"1 q,u:illb,o,yd\ jnym 
SW 1Jii<Jo,1y111 c, 1lul!i.,,11 l'<'"'Yb1uty11u Au11M1tu,w1y11111)<1Q1"'y Sj)Oi..luú<Q. 
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~ ., 
l<ONICA MINOLTA 

Pffloha smlouvy pro sluibu: 

Dopravné 

Popis služby 
Po porizenl MFZ s Vámi Zákaznické centrum Konica Minolta dohodne vhodný termln dodani MFZ. V dohodnutý termin Vam smluvní plepravce doručí MFZ. Služba 

obsahuje: 
prepravu do místa instalace 
pfesun MFZ na místo instalace v rámci budovy - v případě, že budova má nákladnl výtah 

odborné vybaleni a sestaveni MFZ 
odvoz a ekologickou likvidaci obalového materialu 

Za pfiplatek dále zajistíme 
vynešení stroje do pater po schodišti - pokud není k dispozici nákladní výtah 

Omezení služby 
Služba je dostupná pouze pro vybrané typy MFZ, definované v ceníku služeb Konica Minolta. Cena služby je zavislá na konkrétním podmínkach a prostorech 

odběratele (patro, výtah, nákladová rampa, povrchy podlah atd.) Služba neobsahuje samotnou instalaci MFZ. 

Požadovaná připravenost na straně zákazníka 
Odběratel musí zajistit přítomnost osoby odpovědné za převzetl MFZ, a pfístup smluvního prepravce do prostor určených k instalaci k MFZ. Odběratel musí vyplnit 
a podepsat Analýzu připravenosti . 

Službu Dopravné je nutné doplnit službou Instalace MFZ. 

SM.OUVA O NAJMV A ~OSK YfOVANI SLU[ EB, č i s lu ~11iuu,y 14didl7Q ,1 , Pf1klfl• smiou,,y . 0opr..,,,., llrlN 5A1 
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l<ONICA MINOLTA 

Pflloh1 1mlouvy pro 1lutbu: 

Instalace Multifunkčn í ho zař í zen í 

• (;;=~ 
~r fi!,ifjr,<.S •~ 

Popis služby 
Po poflzení zafizeni odběratelem s nim Zákaznické centrum Konica Minolta dohodne vhodný termín instalace zafizeni. Vzniká tzv. instalačn í zakázka, která je 

ihned automaticky pfidělena pfislušnému seivisnimu technikovi . Servisnl technik kontaktuje odběratele ve stanoveném termínu a zahájí práci a úkony nutné k 

instalaci zalizenl odběratele . Instalace obsahuje: 
cestovné servisního technika KM do místa instalace 

rozbalen i a mechanické sestaveni zafizeni 
inicializace, nastaveni a prověleni funkcionalit zarizeni 

instalace na jedno PC/server (OS Windows) za asistence osoby odpovědné za instalaci zaflzeni 

školeni obsluhy (trvání max. 2 hodiny pro max. 6 osob) - použiti základnlch funkci zafizení 

o seznámeni s návodem k použiti zarizeni 
o kopírován i - vložen i originálů , potfebná nastaveni pro kopírování {papír, reprofaktor, sytost kopií , počet kopii , nulováni počtu kopii, oboustranné 

kopírován i, děrováni , sešíváni) 

o tisk - popis ovladače tiskárny (druh paplru, počet výtisků, oboustranný tisk, děrování , sešlváni) 

o skenováni - v případě pfipravenosti datových prostfedků zákazníka dle specifikace (dle Analýzy připravenosti zákazníka) 

o faxováni - pokud je součásti stroje faxový modul a v případě pfipravenosti datových prostředků odběratele dle specifikace {dle Analýzy plipravenosti 

zákazníka) 

o seznámeni se zarizenim - prvotní doplněni spotřebních materiálů, seznámeni s odstraněním záseků paplru a resetováni chybových hlášeni 

Omezeni služby 
Služba je dostupná pouze pro vybrané typy zař í zeni , definované v ceníku služeb dodavatele. Služba neobsahuje dopravné instalovaného zařízen i. Dále 

neobsahuje školeni na doplňkové funkce/aplikace kopírováni (např . vkládáni listů , archivační okraj, opakováni obrazu, atd.) a tisku (nastaveni ovladače tiskárny, 

konfigurace stroje, tisk pod kódem, tisk zamčených úloh) pro instalované zařízeni. 

Požadovaná při pravenost na straně zákazníka 

Odb ě rate l musí zajistit přítomnost správce sítě nebo osoby odpovědné za instalaci zařízeni, a přistup servisního technika k zařízeni. V pfípadě připojeni za řízen i 

do datové sítě musí odběratel vyplnit a podepsat Analýzu pfipravenosti. Veškeré výše uvedené komponenty služby je možno uplatnit pouze v dohodnutém terminu 

instalace zalizeni. 
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