
všeobecne záväzných právnych predpisov. Dodávateľ je teda oprávnený účtovať Nájomcovi vo
faktúre DPH, ako aj akúkoľvek inú daň, či platbu podľa vyššie uvedeného v zmysle platných
všeobecne záväzných právnych predpisov.

ČlánokV.
Povinnosti Dodávatel'a

5.1 Dodávať na vlastné náklady renovovaný spotrebný materiál výhradne zn. ABEL a dodať
reprografické zariadenie do miesta plnenia dohodnutého v tejto zmluve (čl. III. bod 3.1 tejto zmluvy).

5.2 Odovzdať Nájomcovi reprografické zariadenie a spotrebný materiál v stave spôsobilom na riadne
užívanie.

5.3 Oboznámiť Nájomcu s obsluhou prevádzkovaných reprografických zariadení, čo Nájomca po oboznámení
písomne potvrdí.

5.4 Na požiadanie oznamovať hodnotu dodaného spotrebného materiálu Nájomcovi.
5.5 Počas trvania zmluvy zabezpečiť na svoje náklady do 48 hod. odstránenie vád a porúch na

spravovanom reprografickom zariadení, poskytnúť nájomcovi 1 ks servisného reprografického
zariadenia slúžiaceho na preklenutie času nevyhnutného na opravu zariadenia alebo zabezpečiť
náhradu za nefunkčné reprografické zariadenie, keď vady a poruchy, resp. nefunkčnosť vznikli bežným
používaním prevádzkovaných reprografických zariadení a zároveň neboli spôsobené zanedbaním
predpísanej údržby alebo obsluhou, resp. iným nakladaním, ktoré je v rozpore s návodom na obsluhu.
Nahlasovanie závad a porúch u tlačiarní sa realizuje vypísaním formulára, ktorý tvorí prílohu Č. 2
a jeho zaslaním v elektronickej forme na adresu elektronickej pošty: abel@abel.sk a v listinnej podobe
na faxové číslo: +421414332120.

5.6 Po ukončení účinnosti tejto zmluvy uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná, ponúknuť
poskytnuté reprografické zariadenia Nájomcovi, a to za zvýhodnenú a vopred dohodnutú cenu uvedenú
v prílohe č.3.

5.7 Dodávateľ poskytuje Nájomcovi 24 mesačnú záruku na dodaný spotrebný materiál, a to jednak
na kvalitu tlače, ako aj na výťažnosť udávanú výrobcom tlačiarní. V prípade nespokojnosti s
kvalitouzícdaného spotrebného materiálu sa Dodávateľ zaväzuje odstrániť tieto vady najneskôr
do 7 dní od oznámenia (s ďalej uvedenými náležitosťami) a preukázania týchto vád
spotrebného materiálu Nájomcom (v oznámení popíšu a zdokladujú vady - nekvalitu za účelom
zlepšovania poskytovaných služieb a tovaru).

5.8 V prípade preukázateľného poškodenia reprografického zariadenia spotrebným materiálom
Dodávateľa, sa zaväzuje Dodávateľ na vlastné náklady reprografické zariadenie opraviť. Oprava
bude vždy zabezpečovaná Dodávateľom cez autorizovaného servisného partnera výrobcu
reprografické ho zariadenia, aby nedošlo k porušeniu záručných podmienok a tým k prípadnej
strate záruky.

Článok VI.
Povinnosti Nájomcu

6.1 Užívať poskytnuté reprografické zeriadenia-len pre potrebu spoločnosti a len podľa pokynov
uvedených v návode na obsluhu.

6.2 Uhradiť náklady spojené s inštaláciou poskytnutých reprografických zariadení, ak o inštaláciu požiada
Nájomca.

6.3 Užívať poskytnuté reprografické zariadenia riadne a chrániť ich pred poškodením, stratou, urobením
neupotrebitel'nými alebo zničením, za takto spôsobenú škodu na poskytnutých a spravovaných
reprografických zariadeniach zodpovedajú Nájomca v plnom rozsahu Dodávatel'ovi.

6.4 Nahradiť Dodávateľovi škodu, ktorá vznikne na poskytnutých reprografických zariadeniach ich:
odcudzením, stratou, mechanickým alebo iným poškodením, zničením, urobením ich neupotrebitel'nými,
poškodením alebo neodbornou manipuláciou, ktorá je v rozpore s návodom na obsluhu, resp. iným
konaním, za ktoré Nájomca zodpovedá v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

Výška škody pri strate, odcudzení, neopravitel'nom poškodení a urobení neupotrebitel'nými poskytnutých
reprografických zariadení sa určí podľa nasledovného vzorca: Nákupná cena reprografického zariadenia
delene počet mesiacov trvania výpožičky podľa tejto zmluvy - trvania tejto zmluvy, krát počet mesiacov
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