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(,,Zákazník")

Servisní smlouva č. done01/2019 ze dne 29.11.2019 - dodatek o navýšeni ceny o procento inflace

Vážení,

vyzýváme Vás k uzavření dodatku o navýšení ceny o míru inflace, na jehož uzavření jsme se dohodli v ČI. lV odst. 9 shora uvedené

smlouvy (,,Smlouva"). Podle tohoto ustanovení musí být dodatek uzavřen do 30. 11. příslušného roku, tj. do 30. 11. 2022.

Předmětem tohoto dodatku je navýšení ceny za plnění od 1. 1. 2023 o procento inflace odpovkjajícňndexu růstu spotřebitelských
cen (,,míra inflace") podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu (,,ČSU"), přičemž rozhodným údaje m je údaj uvedený Csu

ke dni 30. 9. 2022, tj. 12,7%.

Míra inflace je vyjádřena přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, který vyjadřuje procentuální změnu

průměrné cenové hladiny za posledních 12 měsíců oproti průměru za 12 předchozích měsíců.

Konkrétní výše smluvní ceny navýšené o míru inflace, popř. výše jejích dIlčích splátek navýšených o míru inflace Činí:

Smluvní cena - paušální částka ve výši KČ 87 283,- (slovy: osmdesátsedmtislcdvěstěosmdesáttři korun) ročně bez DPH.

Z této roční Částky Činí:

87 283,-KČ za prováděni PBTK

Smluvní strany se dohodly, že shora uvedenou paušální Částku bude objednatel hradit čtvrtletními splátkami ve výši
KČ 21 820,- (slovy: dvacetjednatislcosmsetdvacet korun ) bez DPH. Tato výše uvedená celková čtvrt/etnlsp/átka se skládá z:

21 820,- KČ za prováděni PBTK

V paušální částce není obsažena práce a doprava související s mimozáručnlmi a pozáručními opravami výrobků. Pro mimozáručnl a
pozáruční opravy výrobků platl tyto podmínky:

Za mimozáručnl a pozáruční opravy za 30 minut práce každého technika provádějícího opravu :

372,- KČ bez DPH u lůžek řady Mírni, čalma, Tom, Terra, Sprint
458,- KČ bez DPH u lůžek řady Novos, Terno, Eleganza De Luxe, Eleganza Standard, lmage
731,- KČ bez DPH u lůžek řady Eleganza ICU, Multicare, ProDerm3, A VE

Cestovní výdaje zhotovitele :

V případě mimozáručnlch a pozáručních oprav je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli kromě ceny za servisní služby i dohodnutou
cenu za servisní výjezd 1 729,- kč bez dph.

DPH bude k fakturovaným Částkám připočteno v zákonné výši platné v době vystaveni daňového dokladu.
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Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek ke smlouvě je uzavřen v okamžiku Vašeho podpisu tohoto přípisu, a účinnosti nabývá k 1. 1. 2023.

Jedno vyhotovení prosím zašlete zpět na naši adresu uvedenou v zápatí.

S pozdravem,


