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l. nájem zařízení * kopírovacího stroje 
L Předmět smlouvY
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V základním nájmu je obsaŽen servis kopírovacího přístroje, včetně dodávek veškerého spotřebního materiálu
(toner, uivojka, OPC válec) a papíru tak, aby bylo možné ;ej raana užívat ve smyslu této smlouvy a k účelu, Ře
lderému je určen,
2, Pronajímatel přenechává nájemci kopírovací siroj (dále jen ,,zařízenť) uvedený v č1.I/1 této smlouvy k
dočasnému užívání na dobu a za podmínek v této smlóuvě uvedených.

II. Cena a způsob její úhrady:

1, Nájemce se zavazuje platit pronajímateli základnínájemné uvedené včl. L této sm|ouvy měsí,čně na základě
faktury nájemci doručené.

SHARP PlX J06l U digitální barevný kopírovací přístroj
Včetně 500GB +5 GB pamět'
ELEKTllON ICKErIO DUPLIXU-obraceče kopii
DVOU KAZET na 2 x 550listů a stolku
BoČ,NÍHo PC,DAVAČE na l00 listri (256 g papír)
Včetně plné sítoové konektivity, wifi, airprint, doxxn OCR,
čtení všech ťomrátů PDF i la,lb
Nájem systému SAFE-Q pro t zařízení

2, Kopie, které budou zhotoveny se budou ú&ovat zpětně za každý měsíc,
3, Nájemce se zavazuje, Že_!9z Ja,kéhokoliv vyzuáni ňŇásGta,,, počtadla pronajímateli ooslední pracovní den y

III. Srnluvní podmínky:

1. Pronajímatelje povinen.předat nájemci pronajaté zařízení ve stavu způsobilém smluvenómu užívání.
2, Pronajímatel seznámí nájemce s technic}qim stavem zařízení, způsob'em obsluhy a údržbou, zá insiataci zařízení
u nájemce, doPravu a vyŠkolení pověřeného pracovníka nájemce se ú&uje jednorázový poptatek uveoáný u et, 

-
Ťít,l.
3, Pronajímatel se zavazuje, na telefonickou nebo e-mailovou výzvu uživatele, dostavit se k odstranění případné
závadY zaiízení v termínech; technická závada, která způsobúa zastavení iaiízení u n"uróiŮu;" jeho'řádné

SHARP CENTRUM Ostrava §. r. o.
obchodní spoleČnost zapsaná v obchodním rejstříku vedenérn Krajsloim soudem v ostravě oddíl C, vložka 13604

se sídlem Chocholouškova g,702 00 ostrava, rč:-o+ó 86 925, DIC:CZ-640 86 925
zastouPená jednatelem společnosti, Milošem Vólkíem, na straně;Óané 1oete ;en pronalimateí;
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smluvené užívánÍ: do 2 hodin; technická závada nebo údňba, jež zaiízení nevyřazuje z provozu a umožňuje
jeho uŽÍvání v omezeném rozsahu: do 24 hodin; nebo v jiné lhůtě dohodnuté při nahlášení poruchy; v přrpadě
nepracovních dnů pak následují,:í pracovní den.
4. Spotřební materiál bude nositelem servisu dodáván uživateli na místo umístění zaYízení nejméně jedenkrát
měsíČně vŽdy nejpozději do pátého dne v měsíci, nebo do 48 hodin po telefonické objednávce.
5. Pronajímatel je oprávněn požadovat přístup k zařízení, za účelem kontroly, zda nájemce užívá stro] řádným
způsobem, Nájemce je povinen k součinnosti,
6. Nájemce je povinen užívat zařízení způsobem a v místě určeném touto smlouvou.
7. Nájemce není oprávněn dát zařízení do podnájmu nebo jakéhokoliv užívání jinému uživateli.
8. Nájemce je povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu potřeby oprav, Keré má provést
pronajímatel. V rozsahu nutném pro provedení oprav a udržování zařízení, je nájemce povinen snášet omezení
uŽÍvání pronajatého zařízení. Pro provedeníoprav nájemci musí poslrytnout součinnost.
9, Nájemce je povinen pečovat o to. aby na pronajatém zařízení nevznikala škoda, nakládat s ním s odbornou
péČÍa pouŽÍvat spotřební materiál a papír určený pro xerografické účely dodávaný pouze pronajímatelem.
l0. Veškerou odpovědnost za bezpečný provoz pronajatého zařízení nese nájemce.
11. VeŠkeré Škody nebo nadměrné opotřebení pronajatého zaYízení v důsledku jeho zneužití, nesprávného
pouŽÍvánÍ, nedbalosti, či v důsledku porušení této smlouvy, hradí nájemce. Týká se to zejména mechanického
poŠkození OPC válce, či jiných komponentů vinou používání papíru, kteni nedodal pronajímatel, nebo vlivem
poškození kovornými předměty např, kancelářskou sponkou atd.
12. Jakákoliv manipulace se zařízením, zkreslující počet vyrobených kopií, bude považována za hrubé porušení
podmínek této smlouvy,
13. Pronajímatel je povinen pojístit zařízení proti krádeži, živelným pohromám a jiným poškozením či ztrátám na
stroji.
14. Nájemce je povinen zabezpečit místo, kde je zařízení umístěno proti vloupání dvěma způsoby, Jinak je
nájemce povinen nahradit pronajímateli veškerou škodu, Kerá pronajímateli vznikne v souvislosti s nesplněním
tohoto závazku,

Iv, závěrečná ustanoveníl

1, Smlouva je uzavřena podpisem této smlouvy oběma stranami.
2. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s možnoďívýpovědi s výpovědnílhůťou 3 měsíce, která začírrá běžet
prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po podánívýpovědi,
3, Nájemce mŮže od smlouvy odstoupit, prokáže-li existenci vážných důvodů, Keré mu brání v užívání
pronajatého zařizenÍ, např, ztráta podnikatelské způsobilosti, nebo při hrubém neplnění povinností ze strany
pronajímatele.
4. Při zániku smlouvy je nájemce povinen vrátit pronajaté zařízení pronajímateli nepoškozené, s přihlédnutím k
obvyklému opotřebení a doplatit dlužné částlcy nájemného ke dni zániku smlouvy,
5. O odevzdání a převzetí pronajatého zařízení sepíší obě strany předávací protokol,
6.Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nich vždy jeden obdrží každá ze zúčastněných stran,
7. Zvláštní ujednání:
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8, Případné změny či dodatky k této smlouvě jsou možné jen po písemném souhlasu obou smluvních stran,
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OíjTRAVA-VÍTKOV|CÉ i

Miloš Vólkl
jednatel

pronajímatel

Mgr, Tomáš Řežáb
Ředitel školy

nájemce


