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Kupní smlouva 

 Smluvní strany: 

Lefeen, s.r.o.  

se sídlem: Rybná 716/24, 11000, Praha 1 Staré Město 

IČO: 24759325 DIČ: CZ 24759325 

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl C, vložka 171981  

Číslo účtu pro platby v KČ: 991991991 / 0600 

Zastoupená: Mgr.Ladislavem Fenclem,MBA; jednatelem 

E-mail pro komunikaci: info@lefeen.com 

(dále jen "prodávající") 

 

a 

 

Nemocnice Rudofla a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje 
se sídlem Máchova 400, 256 01 Benešov 

IČO: 27253236    DIČ: CZ27253236  

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 

9996  

Číslo účtu pro platby: 2014310033/6000 

Zastoupená: MUDr. Romanem Mrvou, předsedou představenstva, ředitelem 

E-mail pro komunikaci: reditel@hospital-bn.cz 

dále jen ("kupující") 

 uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto 

kupní smlouvu 

I. 

Předmět smlouvy  

Předmětem koupě dle této kupní smlouvy je přístroj Imoove 600 Medical bílé barvy, 

včetně příslušenství (dále jen „Předmět smlouvy“ či jen „přístroj“), který je 

kupujícím pořizován v rámci investiční akce „Rehabilitační přístroje“. Prodávající se 

zavazuje odevzdat Kupujícímu níže vymezený přístroj a umožnit mu nabýt vlastnické 

právo k tomuto přístroji.  Kupující se zavazuje za přístroj zaplatit kupní cenu 

sjednanou v článku II. této smlouvy. 

Označení  Množství Jednotková cena 

bez 21% DPH  

Celková cena s  DPH 21 % 

Imoove 600 Med 

 

1ks     807 000 Kč 976 470 Kč 

 

Přístroj Imoove 600 je pohybový přístroj k počítačem řízenému  Elisferickému 

pohybu určeného pro funkční rehabilitaci, mobilizaci a muskuloposturální 3D cvičení, 

sportovní a fitness trénink.  Prodávající prohlašuje, že Předmět smlouvy je plně 
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funkční v originálním  a nepoškozeném obalu a není jakkoliv zatížen jakýmikoliv 

právy třetích osob. Prodávající svým podpisem potvrzuje, že předmět smlouvy splňuje 

veškeré bezpečnostní a právní podmínky plynoucí z příslušných právních předpisů a 

že žádná skutečnost nebrání jeho užívání na území Evropské Unie. Kupující je 

povinen užívat Předmět smlouvy v souladu s uživatelským manuálem, který se 

Prodávající zavazuje předat Kupujícímu společně s Předmětem smlouvy. Po 

předchozím schválení ze strany Prodávajícího je Kupující oprávněn pro vlastní 

prezentaci užívat i loga, fotky, videa, texty a obsah webových stránek propagující 

Předmět smlouvy, a to zejména webových stránek. 

II. 

Platební podmínky 

Smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena za předmět smlouvy vymezený 

v čl. I. této smlouvy činí    976 470 Kč četně 21% DPH. Slovy: 

devětsetsedmdesátšettisícčtyřistasedumdesátkorunčeských  

 

Kupující se zavazuje tuto cenu zcela uhradit Prodávajícímu do 30 dnů po 

protokolárním předání předmětu této kupní smlouvy a doručení daňového 

dokladu, spolu s kopií předávacího protokolu, potvrzeného pověřeným 

zaměstnancem objednatele. Kupující provede platbu převodem na bankovní účet 

Prodávajícího číslo: 991991991/0600 v Kč, účet je vedený u Moneta Bank. Platba 

bude provedena na základě zúčtovací faktury – daňového dokladu s obsahem všech 

náležitostí, které jsou stanoveny obecně právními předpisy, který Prodávající 

Kupujícímu předá spolu s předávacím protokolem v den předání předmětu kupní 

smlouvy. 

 

Kupní cena již zahrnuje náklady prodávajícího na dopravu předmětu kupní smlouvy 

do místa dodání, kterým je provozovna kupujícího: Nemocnice Rudolfa a Stefanie 

Benešov, a.s. Adresa: Máchova 400, 256 30 Benešov, (dále jen „místo dodání“). 

 

Prodávající prohlašuje, že v kupní ceně je zahrnuta i cena školení obsluhy pro 3 

osoby. Školení proběhne nejpozději do 21. prosince 2018. Dále bude Kupujícímu ze 

strany Prodávajícího po dobu provozování přístroje IMOOVE 600, poskytována 

bezplatná telefonická konzultace v rozsahu pracovní doby Prodávajícího (Po-Pá od 

10:00 do 17:00), a marketingová podpora v podobě tiskovin a online prezentací, které 

Prodávající průběžně vydává pro podporu prodeje přístrojů. 

 

V případě prodlení s platbou kupní ceny a nebo její části je Prodávající oprávněn 

účtovat Kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,1% denně za každý započatý den 

prodlení. Prodávající je dále v případě nezaplacení zálohové platby do předání 

přístroje či doplatku kupní ceny ve stanovené lhůtě oprávněn vyzvat Kupujícího k 

okamžité úhradě dlužné částky, a pokud tato částka nebude Kupujícím uhrazena do 10 

dnů od doručení písemné výzvy Prodávajícího, je prodávající oprávněn od této 

smlouvy odstoupit s tím, že nárok na náhradu škody tím není dotčen. 

 

Kupující se zavazuje udržovat cenu Předmětu smlouvy a veškeré ceny příslušenství 

Předmětu smlouvy kupovaných na základě této smlouvy od Prodávajícího v tajnosti  

a bere na vědomí, že cena a obsah této kupní smlouvy, tvoří součást obchodního 

tajemství Prodávajícího. Omezením dle tohoto odstavce není Kupující vázán 
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v případě požadavku příslušných orgánů státní správy (např. správce daně), v případě 

sporu o plnění práv a povinností plynoucí stranám z této smlouvy. 

III. 

Dodání a převzetí zboží   

Prodávající se zavazuje dodat předmět kupní smlouvy do místa dodání do 21. 

prosince  2018, nejpozději však do 90 dnů ode dne uzavření smlouvy, a to v průběhu 

pracovního dne mezi 08:00 hod – 17:00 hod. Dodané zboží předá Prodávající 

Kupujícímu nebo jím pověřené osobě. Přesný datum předání si strany dohodnou 

v uvedeném časovém intervalu písemně, elektronicky e-mailem. 

 

Spolu s předmětem smlouvy je Prodávající povinen dodat Kupujícímu tyto doklady: 

1.dodacílist  

2. fakturu na objednané zboží 

3. Technický/uživatelský manuál 

4. prohlášení o shodě 

Kupující se zavazuje si při převzetí předmět smlouvy prohlédnout, 

překontrolovat.  Předmět smlouvy dodaný řádně a včas v souladu s touto smlouvou je 

Kupující povinen převzít a převzetí Prodávajícímu potvrdit na dodacím listě. 

IV. 

Všeobecné dodací podmínky 

Vlastnické právo k předmětu smlouvy nabývá Kupující po zaplacení celé kupní ceny 

předmětu smlouvy, tedy za dodaný přístroj. Převzetí předmětu smlouvy bude 

prokázáno datovaným podpisem na dodacím listu. 

Nebezpečí škody na přístroji přechází na Kupujícího převzetím předmětu smlouvy, 

nebo (jestliže tak neučiní včas) v době, kdy mu Prodávající předmět smlouvy 

v souladu s touto smlouvou dodá a kupující poruší svou povinnost předmět smlouvy 

převzít.  

V. 

Práva z vadného plnění  

Předmět smlouvy má vady, nebyl-li odevzdaný Kupujícímu v ujednaném množství, 

zcela funkční a bez vad či poškození.  Prodávající prohlašuje, že předmět smlouvy 

není zatížen právem třetí osoby či osob, tedy, že zboží je bez právních vad.  

Kupující prohlašuje, že se se stavem Předmětu smlouvy seznámí v rámci jeho 

dodávky a přebere jej potvrzením předávacího protokolu (dále jen „Předávací 

protokol). Převzetí Předmětu smlouvy bude v den předání Předmětu smlouvy písemně 

potvrzen oběma smluvními stranami podpisem na Předávacím protokolu a dodacím 

listu. V případě, že v den fyzického předání budou na místě předání zjištěny zjevné 

vady bránící užívání Předmětu smlouvy, je Prodávající povinen tyto vady odstranit, 

nebo nahradit tento přístroj tvořící Předmět smlouvy novým, bezvadným, přístrojem a 

to do 30ti pracovních dnů ode dne fyzického předání přístroje. Pakliže tak neučiní, má 

Kupující právo od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny. Prodávající má 
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pak povinnost tyto finanční prostředky zaslat na účet Kupujícího a to s desetidenní 

splatností od data doručení písemného odstoupení od smlouvy. 

 

Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel 

s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí předmětu smlouvy.  

Má-li zboží při předání vady a způsobuje-li toto vadné plnění porušení smlouvy 

podstatným způsobem, má kupující právo: 

a)požadovat odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící 

věci, 

b)požadovat odstranění vady opravou věci, 

c)na přiměřenou slevu kupní ceny, 

d)odstoupit od smlouvy, 

Volba mezi těmito nároky Kupujícímu náleží, jen jestliže ji oznámí Prodávajícímu 

v den převzetí předmětu smlouvy. Neoznámí-li Kupující volbu svého nároku včas, má 

nároky z vadného plnění jako při nepodstatném porušení smlouvy. 

V případě prodlení s dodávkou Předmětu smlouvy je Kupující oprávněn účtovat 

Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení. V případě, že 

Prodávající nedodá Předmět smlouvy ani do třiceti dnů po marném uplynutí 

sjednaného termínu dodání, má právo Kupující odstoupit od smlouvy a Prodávající je 

povinen do pěti dnů od písemného odstoupení od smlouvy vrátit uhrazenou kupní 

cenu. Splatnost pěti dnů se sjednává i pro případ povinnosti úhrady smluvní pokuty. 

V případě prodlení z vrácením již zaplacené kupní ceny se sjednává úrok z prodlení 

ve výši 0,05% denně za každý započatý den prodlení z dlužné částky. 

VI. 

Záruka 

Smluvní strany se dohodly, že Prodávající poskytne záruku za jakost a vlastnosti 

zboží, jež odpovídají předmětu a účelu této smlouvy a to po dobu 24 měsíců od data 

předání Předmětu smlouvy Kupujícímu vyznačeného v Předávacím protokolu a 

dodacím listu. 

 

Na přístroj Imoove 600 Medical a jeho příslušenství se poskytuje záruka, že nebudou 

obsahovat vady materiálu a výrobní vady, a bude způsobilé pro použití ke svému 

obvyklému účelu, a to po dobu 24 měsíců od data uvedeného na Předávacím 

protokolu. Záruka se nevztahuje na podpůrné součásti běžného opotřebení, jakými 

jsou expandery, kryt desky, matrace a protiskluzová podložka, které podléhají 

běžnému opotřebení. Pro uznání záruky nesmí být reklamovaná část prokazatelně, 

nebo pouze viditelně mechanicky poškozena, nebo poškozena neodborným 

používáním a zacházením.  

 

Prodávající a Kupující se dohodli, že záruční servis bude Prodávajícím poskytován v 

záruční době zdarma včetně nákladů na dopravu a náhradní díly za předpokladu, že 

závada nebude způsobena nesprávnou obsluhou či zanedbáním běžné údržby tak, jak 

to předpokládá a ukládá uživatelský manuál, který je nedílnou součástí dodávky 

přístroje. Prodávající se zavazuje po nahlášení záruční poruchy kontaktovat 

Kupujícího nejpozději do 24 hodin a analyzovat příčinu závady telefonicky. 

V případě, že se nepodaří závadu odstranit telefonicky, Prodávající vyšle servisního 
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technika nejpozději do 48 hodin po nahlášení závady ke Kupujícímu. Odstranění 

závady provede Prodávající do 10 pracovních dní po zjištění příčiny závady.     

O typu závady rozhodne technik prodávajícího. Kupující se v případě zjištění 

jakýchkoli vad zavazuje tyto vady oznámit Prodávajícímu nejpozději do 3 dnů od 

jejich zjištění, jinak nemá právo volby mezi nároky z vad. V případě, že vady 

vzniknou prokazatelně v důsledku užívání přístroje v rozporu s uživatelským 

manuálem a instrukcemi Prodávajícího, uhradí kupující cenu opravy včetně vedlejších 

nákladů v plném rozsahu, na což se zavazuje Prodávající Kupujícího před zahájením 

opravy neprodleně upozornit, s tím, že se zavazuje jej dopředu informovat i o ceně 

této opravy a před jejím zahájením si vyžádat písemný souhlas Kupujícího s 

provedením této opravy za uvedených podmínek.  Smluvní strany se dále dohodly, že 

pozáruční servis, bude-li sjednán, případně servis v záruce, na který se záruka 

nevztahuje provedený na výslovné vyžádání Kupujícího, bude zpoplatněn částkou 890 

Kč na hodinu práce mechanika plus příslušné cestovní náhrady, případně nové 

náhradní díly, náklady vzniklé manipulací s předmětem smlouvy a převozem 

případných náhradních dílů. Smluvní strany se dále dohodly, že: Po dobu záruční 

lhůty stanovené pro Předmět smlouvy a splnění daných podmínek, bude Prodávající 

společnost Lefeen s.r.o. Kupujícímu poskytovat servisní služby za podmínek: Po 

písemném (e-mailem: info@lefeen.com i telefonickém ( tel.: 777084988, tel.: 

739270674) nahlášení poruchy s její přesnou specifikací a případnou 

fotodokumentací, dodavatel do 24 hodin telefonicky s uživatelem analyzuje možnou 

příčinu poruchy a pokusí se jí odstranit telefonicky. V případě, že poruchu nebude 

možné odstranit telefonicky a situace tak bude vyžadovat osobní přítomnost technika 

Prodávajícího, přijede technik k odstranění závady ke Kupujícímu. 

 

VII. 

Přechodná a závěrečná ujednání  

Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí ustanovením zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník v platném znění.  

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 obsahující seznam příslušenství 

Předmětu smlouvy. 

Prodávající bere na vědomí povinnost kupujícího zveřejnit tuto smlouvu v Registru 

smluv a zavazuje se mu poskytnout součinnost při této činnosti. 

Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen v písemné formě. Tato smlouva 

je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdržela 1 

vyhotovení. 

V Praze dne     V Benešově dne  

 

Za Prodávajícího:                        Za Kupujícího: 

Lefeen s.r.o.       Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. 

 

Mgr. Ladislav Fencl, MBA     MUDr. Roman Mrva 
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Příloha číslo 1 kupní smlouvy smlouvy: 
 

Seznam příslušenství přístroje Imoove 600, v.č.: IMM 

 

1) Přístroj Imoove včetně cvičební desky, 2ks ramen a ovládacího LCD monitoru 

2) 2ks elastické posilovací lanko s kladkami (černé) 

3) 2ks elastické posilovací lanko (žluté krátké) 

4) 2ks elastické posilovací lanko (červené dlouhé) 

5) 2ks DLC testovací gumy s úchyty (červené krátké) 

6) 1ks matrace na terapie v sedě a leže 850mm 

7) 1ks podsedák na terapie v sedu 450mm 

8) 1ks nástupní můstek 

9) 1ks USB Imoove klíč pro ukládání DLC testů a uzamčení přístroje 

10) 1ks přívodní elektrický kabel 

11) Dálkové ovládání Apple iPod Touch 

12) Přídavné rameno Imoove Rehab 
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Příloha - Specifikace předmětu kupní smlouvy 

1. Technické parametry Imoove 600 

Rozměry (vxšxd)  240cm x 125cm x 174cm 

Váha 150cm 

Nosnost 200kg 

Průměr cvičební plochy 90cm 

Příkon 500W 

Specifikace Zdravotnický prostředek 

 

2. Funkce přístroje Imoove 

 Přístroj na funkční rehabilitaci, mobilizace a dynamické stabilizace elisferického 3D pohybu. 

 Možnost cvičení ve STOJE, SEDU, LEHU, KLEKU 

 Cvičební plocha o průměru 90cm 

 Obvodová bezpečnostní ramena (zábradlí) 

 Tlakový senzor v desce na posturální analýzu dolních končetin  

 Silové senzory na zpětnovazební cvičení horní poloviny trupu 

 Integrované programy: funkční rehabilitace, rekondice, sportovní rehabilitace 

 Funkce asymetrického cvičení +/- 15° pro korekční terapie 

 Volné menu s libovolným nastavením rychlosti a amplitudy 

 Programy cvičení se zpětnou vazbou vizuální, zvukovou a silovou 

 Integrovaný test rovnováhy a koordinace, součástí dodávky (posturální analýza v otevřeném 

kinematickém řetězci) 

 Možnost exportu protokolu s výsledky posturální analýzy pacienta na USB. 

 Dálkové ovládání pomocí Apple iPod  

 Funkce asymetrie pro korekci přednostního využívání jedné z dolních končetin  

 Funkce snadného nástupu, plošina se pro nástup pacienta sníží. 

 Funkce My Imoove s možností programování cvičebních protokolů přes internet 

 Přídavná horní ramena pro zajištění nestabilního pacienta, nebo k rozšíření cviků 

 Zdravotnický prostředek, Notifikace SUKL 00503628 

 

3. Součást dodávky systému Imoove 600 

 Přístroj, nestabilní plošina 

 Závěsná ramena včetně příslušenství pro zajištění nestabilních 

pacientů při terapeutických cvičeních ve stoje a sedu. 

 Sada expanderů na funkční cvičení,  

 Nástupní můstek, pro snadné nastoupení pacientů 

 Dálkové ovládání Apple iPod 

 Podložka pro cvičení v sedu 

 Podložka pro cvičení v lehu 

 Školení a další 2 doškolení podle potřeb objednatele 

 Záruka 24 měsíců 

 Záruční a pozáruční servis 

 


