
SMLOUVA
o provádění prohlídek a oprav vozidel a přípojné techniky

I.
Smluvní strany

Zhotovitel:
Jméno firmy:

Sídlo firmy:

Zastoupena

ve věcech smluvních:

PTN-VESTRA s.r.o.

Prchalov 78, 742 58 Příbor

Petr Sváček - jednatel společnosti
ve věcech technických:

IČ:
Radek Váňa - vedoucí servisu 

25393901
DIČ: CZ25393901

Objednatel:
Jméno firmy: 

Sídlo firmy: 

IČ:

SLUMEKO, s.r.o.

Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice 

25376021
DIČ: CZ25376021

Zastoupena

ve věcech smluvních: - Ing. Vladimír Pustka - jednatel společnosti
ve věcech technických: - Pavel Drápal, Ing. Nikol Prokopová

II.



Předmět plnění

Předmětem smlouvy je provádění záručních, pozáručních prohlídek, běžných oprav a oprav po 

dopravních nehodách na vozidlech MAN na servisním středisku v Sedlnici 530, 742 56 Sedlnice. 

Dále je předmětem plnění provádění oprav na přípojné technice.

III.
Termíny oprav a dodací podmínky

Při předání vozidla do opravy pracovník zhotovitele ve spolupráci se zástupcem objednatele tj. řidič 

sepíše zakázkový list.

Každá oprava bude telefonicky upřesněna s p. Ing. Vladimírem Pustkou nebo osobou zastoupenou 

ve věcech technických

Pracovníci objednatele oprávněni k objednání oprav a jejich rozsahu:

• p. Ing. Vladimír Pustka, Pavel Drápal, Ing. Nikol Prokopová

Doba plnění jednotlivých zakázek bude stanovena individuálně při přejímání vozidla do opravy 

podle rozsahu a složitosti opravy. Zhotovitel vyvine maximální součinnost při opravách tak, aby 

byla jejich doba zkrácena na minimum.

IV.
Cena

Cena za servisní hodinu vozidel MAN je ............ . . ... ......... ............

Cena za použití diagnostiky vozidel je

Cena za servisní hodinu přípojné techniky je ......... . . . . . ......... ............

Cena za použití návěsové diagnostiky / WABCO,HALDEX, KNORR / je

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

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

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

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

ceně bude účtována DPH podle platného znění zákona.



Platební podmínky
v.

Objednatel je povinen zaplatit za provedené služby nejpozději do 30-ti dnů ode dne vystavení 

faktury.

VI.

Záruční podmínky

Na provedené služby a materiál poskytuje zhotovitel záruku ve smyslu obecně platných právních 
předpisů. Reklamace se řídí podle ustanovení všeobecných podmínek viz. příloha.

VII.

Závěrečná ustanovení

Smlouvu je možno doplňovat a měnit pouze písemnými, vzájemně odsouhlasenými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami. Veškeré změny, jež mají vliv na plnění závazků z této 
Smlouvy (zejména změna obchodního jména, sídla aj.), budou oznámeny druhé smluvní straně 
nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy ke změně došlo.
Kupní smlouva vzniká dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá obligaěně právní 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu kupní smlouvy, včetně podpisů, v 
informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
Každá smluvní strana je oprávněna vypovědět Smlouvu, a to písemnou výpovědí doručenou druhé 
smluvní straně. Výpovědní lhůta je jeden měsíc a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po 
měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Smlouva lze vypovědět i bez uvedení 
důvodu.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel 
a jedno vyhotovení zhotovitel.

Ing. Vladimír Pustka - jednatel 

Objednatel

Petr Sváček - jednatel 

Zhotovitel


