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SERVISNÍ SMLOUVA WELLNESS

Dodavatel:

Název Společnosti: Aquamarine Spa s.r.o.

Adresa: Vrchotovy Janovice 266, 257 53 Vrchotovy Janovice

Kontakty:

Odběratel:

1. P edmět smlouvy

P edmětem této Smlouvy je poskytování pravidelného Servisu nerezového bazénu na

adrese Psychosomatické centrum pro rodinu a dítě, Žalanského 68/54, Praha 6 - epy

v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvu.

Pravidelný servis obsahuje:

0 Nerezový bazén Imaginox včetně technologie
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2. Servisní interval

Na všechna Za ízení byl touto Smlouvou dohodnutý tento Servisní interval:

1x měsíčně
Tento interval bude dále p izpůsobený pot ebám odběratele.

Servis bude p edstavovat úplnou údržbu akontrolu bazénové technologie adodávku

pot ebných chemikálií podle požadavků a pot eb odběratele.

Takto dohodnuté termíny vycházejí ze Zkušenosti a doporučení dodavatele a jsou platné

a pro obě smluvní Strany závazné, do doby dohodnutí jejich změn.

3. Cena

Cena za servis byla dohodnutá následovně:

Paušální cena za Servis/ návštěvu: _

Vtéto paušální ceně za servisní návštěvu jsou obsažené následující položky vcenách

platných pro rok 2016:

Paušál za práci na místě Zahrnuto v ceně

Cena za chemikálie nenív ceně

Dopravní náklady zahrnuto v ceně

Mimo toho odběratel dále hradí výměnu opot ebovaných dílů, na které Se nevztahuje

záruka, ať už z důvodu, že jejich záruční doba je kratší nebo vzhledem ktomu, že jde o

spot ební materiál. Dále hradí dop edu dohodnuté a vzájemně odsouhlasené opravy, které

nejsou součástí údržby, p ípadně jsou realizované mimo rámec dohodnutých termínů údržby.

S cenou za tyto práce bude odběratel obeznámený vždy p ed jejich Započetím a cena bude

vždy odběratelem dop edu Odsouhlasená.

K cenám uvedeným výše se p ipočítává DPH v Zákonné výši.
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4. Rozsah práce

Aquamarine Spa s.r.o. nebo její autorizovaný partner zajišťují údržbu během servisního

období. V kompletním servisu jsou zahrnuté následující práce a výkony dodavatele:

Nerezový plavecký, ví ivý a ochlazovącí bazén lmaginox včetně technologie
0 Vizuální kontrola kvality vody a technologie úpravy vody

0 Kontrola funkce trysek, čerpadel, zakrytí, osvětlení

0 Vizuální kontrola těsnění, nerezového povrchu (obroušení a vyleštění
povrchových škrábanců je-Ii t eba)

0 Kontrola chodu automatiky dávkování chemikálií, kalibrace za ízení (je-li

t eba), doplnění chemikálií
0 Test nastavení a ovládání, p ípadná aktualizace

0 Se ízení mechanických komponentů - dle pot eby

5. Místo a čas vykonání servisu

Servis bude vykonaný podle pot eb a na základě telefonického vyzvání Odběratelem

minimálně 5 dní p ed uvažovaným datem Servisu.

Servis bude vykonávaný na adrese: Žalanského 68/54, Praha 6 - epy

6. Všeobecné obchodní podmínky pro provádění servisních prací

6.1. Doba platnosti

Tato Smlouva začíná platit dnem jejího podpisu oběma Smluvními Stranami a bude trvat

po dobu 60 měsíců.
Obě Strany mohou tuto Smlouvu vypovědět nejd íve 3 měsíce p ed koncem Smluveného

trvání.
Všechna Oznámení musí být v psané podobě. Důvod vypovězení nemusí být uveden.
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6.2. Vyúčtování Servisních prací

Servisní práce budou odběrateli účtovány po uskutečnění Servisu a budou Splatné fakturou,

která bude zákazníkovi vystavena.

Náhradní díly a Spot ební Zboží, které nejsou zahrnuty v této Smlouvě, budou účtovány dle

platného ceníku společnosti Aquamarine Spa S.r.o.
Pracovní náklady, cestovní náklady, opravy a údržby, které nejsou zahrnuty v této smlouvě,

budou účtovány samostatně dle platného ceníku Společnosti Aquamarine Spa, S.r.o.

Během jednoho výjezdu technika vždy proběhne údržba celé Sestavy. Pokud je údržba

provedena během více než jednoho výjezdu, což není chyba Společnosti Aquamarine Spa s.r.O

(chyba odběratele), každý nadstandardnívýjezd a pracovní doba budou účtovány Samostatně.

Faktura je splatná do 10 dnů od data vystavení. Všechny cenyjsou bez DPH.
Faktura bude považována Za splacenou v momentě, kdy bude částka p ipsána na účet

dodavatele.

6.3. Změna poplatků

Aquamarine Spa S.r.o Si vyhrazuje právo kdykoli Změnit Sazbu poplatků. V p ípadě Změny

Sazby poplatků muSí být Odběratel vyrozuměn písemně. V reakci na Změnu Sazeb poplatků má

Odběratel právo odstoupit od Smlouvy v době účinnosti S 1 měsíční výpovědní lhůtou.
Změna umístění za ízení vyžaduje včasné vyrozumění Společnosti Aquamarine Spa s.r.o. ze

Strany Odběratele.
V p ípadě změny způsobu Za ízení, jenž může vyvolat Změnu poplatků, musí Odběratel

písemně vyrozumět Společnost Aquamarine Spa s.r.o.

6.4. Samostatná kalkulace pro Servisní údržbu

Opravy nebo další servisní služby Zap íčiněné ohněm, vodou, bleskem, krádeží, zkratem,

p epětím, podpětím, konstrukčním nedostatkem p i instalaci a vyšší mocí, které nebyly

způsobeny Společnosti Aquamarine Spa S.r.o.
Opravy nebo další Servisní Služby, které by nebyly zapot ebí. Dodatečná instalace nebo

výměna komponentů, jenž nebyla provedena Společnosti Aquamarine Spa s.r.o.

Údržba Způsobena nedostatečným čištěním.

6.5. Vyžádání Služby

O termínu údržby rozhoduje Společnost Aquamarine Spa s.r.o po p edchozí domluvě

s Odběratelem.
Neplánovaná údržba a oprava bude provedena Společnosti Aquamarine Spa s.r.o po

p edchozím písemném vyrozumění.
Smyslem této smlouvy je údržba Za ízení vypsaných v odstavci 4.

Pokud nespecifikováno jinak, termín „Za ízení“ Zahrnuje také pomocné vybavení a

Systémové Součástky.
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Údržba nebo oprava závad Se provádí od pondělí do pátku od 8h do 17h.

6.6. Povinnosti Zákazníka

Na Žádost Společnosti Aquamarine Spa S.r.o. Odběratel ustanoví Zodpovědnou osobu, která
bude Schopna objasnit nevy ešené záležitosti.
Odběratel povolí společnosti Aquamarine Spa S.r.o p ístup k závadnému za ízení.

Odběratel poskytne zaměstnancům Společnosti Aquamarine Spa S.r.o adekvátní podmínky pro
práci a bude S nimi Spolupracovat na odhalení problému závady.

Odběratel povolí společnosti Aquamarine Spa s.r.o užívání jakýchkoliv p ístrojů, které
budou pot eba k ádnému vykonání údržby.

6.7. Odpovědnost za škodu

P i výkonu údržby Smí Společnost Aquamarine Spa S.r.o vyměnit jednotlivé komponenty a
provést technické změny.
Společnost Aquamarine Spa s.r.o není zodpovědná za ušlý zisk, úspory, škodu způsobenou

jakýmkoliv narušením provozu wellness.

6.8. Dodatek

P evod práv a povinností plynoucích Z této Smlouvy není možný bez p edešlého písemného

souhlasu od Společnosti Aquamarine Spa S.r.o.
Změny nebo dodatky ktéto smlouvě nabývají platnosti po písemné konfirmaci mezi

Společnosti Aquamarine Spa S.r.o. a Odběratelem.
V p ípadě, že Se jakékoliv ustanovení vtéto Smlouvě stane neplatným, Smlouva zůstává

nadále účinná.
Odběratel je zodpovědný za pově ení autorizované osoby, jenž bude provádět „malé“

údržby dle uživatelského manuálu.

Aquamarine Spa S.r.o

Vrchotovy Janovice 266
257 53 Vrchotovy Janovice
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