
Dodatek č.l k Servisním smlouvám - Easy To Care (E2C),
4051804

uzavřená na základě § 1746 odst.2 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

mezi

I. Smluvní strany

Dodavatel: OFFICE-CENTRUM s.r.o.
Českobrodská 53, Praha 9
zastoupená jednatelem společnosti panem Tomášem liškou 
IČ: 27143562 DIČ: CZ27143562
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 99565 
Bankovní spojení:      

Odběratel: MĚSTO NERATOVICE
Kojetická 1028, 277 11, Neratovice 
zastoupená starostou Ing. Romanem Kroužeckým 
IČ: 00237108 DIČ: CZ00237108

Smluvní strany se dohodly na prodloužení Servisní smlouvy — Easy To Care číslo 4051804, 
uzavřené mezi smluvními stranami dne 17.10. 2018, ve znění pozdějších dodatků, na dobu určitou. 
Smlouva se tedy uzavírá na dobu určitou do 01. 08. 2025 a v tomto smyslu se mění článek V odst.l 
Smlouvy.

Smluvní strany se dále dohodly, že v případě nefunkčnosti zařízení z důvodu dosažení.
nebo překročení životnosti podle garance výrobce, bude jakákoli z výše uvedených
servisních smluv ve znění pozdějších dodatků ukončena. O ukončení smlouvy zpracuje
dodavatel písemnou zprávu a doručí druhé smluvní straně. Písemná zpráva je považována
za doručenou dle § 573 občanského zákoníku.

Ostatní body Smlouvy zůstávají beze změn.
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Dodatek č.l k Servisním smlouvám - Easy To Care (E2C),
4051804

uzavřená na základě § 1746 odst.2 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

mezi

I. Smluvní strany

Dodavatel: OFFICE-CENTRUM s.r.o.
Českobrodská 53, Praha 9
zastoupená jednatelem společnosti panem Tomášem Liškou 
IČ: 27143562 DIČ: CZ27143562
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 99565 
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. č.ú.:182435020/0600

Odběratel: MĚSTO NERATOVICE
Kojetická 1028, 277 11, Neratovice 
zastoupená starostou Ing. Romanem Kroužeckým 
IČ: 00237108 DIČ: CZ00237108

Smluvní strany se dohodly na prodloužení Servisní smlouvy — Easy To Care číslo 4051804, 
uzavřené mezi smluvními stranami dne 17. 10. 2018, ve znění pozdějších dodatků, na dobu určitou. 
Smlouva se tedy uzavírá na dobu určitou do 01. 08. 2025 a v tomto smyslu se mění článek V odst.l 
Smlouvy.

Smluvili strany se dále dohodly, že v případě nefunkčnosti zařízení z důvodu dosažení,
nebo překročení životnosti podle garance výrobce, bude jakákoli z výše uvedených
servisních smluv ve znění pozdějších dodatků ukončena. O ukončení smlouvy zpracuje
dodavatel písemnou zprávu a doručí druhé smluvní straně. Písemná zpráva je považována
za doručenou dle § 573 občanského zákoníku.

Ostatní body Smlouvy zůstávají beze změn.


