Pľíloha c.2 - obchodné podmienky poskytovatel'a

Obchodné podmien ky pre seľvisnúzmluvu spoločnosti Schindler

1. Vykonávanieseľvisu/služieb
SpoločnosťscHlNDLER vykoná sluŽby pouŽitím štandaľdných metód ridrŽby. Pri vykonávaní sluŽieb
spoločnosť scHlNDLER dodrŽiava právne predpisy vrátane bezpeÖnosti a iných predpisov prĺsluŠných
národných a medzinárodných normalizačných organizácií a hlavne vyhlášky MPSVaR ě. 508/2009 Z. z. a
sTN EN 13015 na údrŽbu výt'ahov a pohyblivých schodov.
Pokial' nie je inak dohodnuté v popise sluŽieb, spoločnost'ScHlNDLER vykoná sluŽby v pracovných dňoch
pondelok aż piatok medzi 7 .00 a 15'00.
Dodatočnépoplatky zaslužby vykonané mimo týchto pracovných hodín budrj fakturované oddelene'
Spoloěnosť scHlNDLER zamestnáva vyškolených servisných pracovníkov, disponuje nástrojmi
a meracímizariadeniami, ktoré sÚ nevyhnutné na výkon dohodnutých sluŽieb.
2.

Vylúčeniezo zmluvného plnenia
ÚdrŽba, ktorÚ je nutné vykonat' kvÔli Živelným pohromám, zneuŽĺtiu alebo nesprávnemu pouŽitiu
zariadenia, preťaŽením, vandalizmom, ohňom' vodou, vlhkosťou, alebo výkyvom dodávky elektrickej
energie, nie je predmetom tejto zmluvy. Zo zmluvy o sluŽbách spoloěnosti ScHlNDLER sÚ tieŽ vylÚčené
technické zlepŠenia, opravy porúch a modifikácie, aj v prípade, Že sa vyŽadujú na základe nových
nariadení alebo odporuÖení alebo sú nariadené zo strany zodpovedných autorizovaných osÔb.
Predmetom tejto zmluvy nie sú ani údrŽbárske práce na kábloch e|ektrického vedenia alebo na teleflnnych
a spojovacích kábloch pre e-alarm alebo e-monitoring. Ak sa vyskytnÚ poruchy v telefÓnnom spojení,
spoločnost' scHlNDLER nie je povinná poskytnút' prísluŠnésluŽby počas trvanĺa poruchy.

3.

Práva duševnéhovIastníctva
Všetky práva duŠevnéhovlastníctva, vrátane riadiaceho softvéru, ktorý umoŽňuje beŽnÚ prevádzku'
údrŽbu a opravy na zariadení, sÚ vlastníctvom spoloÖnosti scHlNDLER.
SpoloÖnost' scHlNDLER je oprávnená inŠtalovat' dodatočnézariadenie a/alebo softvér na zlepŠenie
funkčnosti riadiaceho softvéru, ktoný je v zariadení (''riadenie''), ak je to vhodné, aby sa spojil so servisným
zariadením spoločnosti Schindler, ktorého dodatočné zariadenie a/alebo softvér bude stále jeho
vlastníctvom a ktoré mÔŽe spoločnost' SCHlNDLER odinŠtalovaťpri ukončenítejto zmluvy. Zákaznik
udel'uje spoločnosti Schindĺer právo spojiť svoje servisné zariadenie elektronicky so zariadením a tieŽ
udel'uje spoločnosti Schindler plný vstup na čítanie,pouŽívanie a aktualizáciu údajov, ktoré vytvorí
riadenie.

4.

Majetkové práva týkajúce sa vzdiaIeného monitorovacieho systému
Ak spoločnosťSCHlNDLER inštalovala Servitel@ Remote Monitoring System (vzdialený monitorovací
systém), je tento poskytnutý zákazn'lkovi len počas trvania zmluvy, zostáva jej vlastníctvom a slúŽi Účelu
dočasne. Prĺ ukončení platnosti zmluvy spoločnosť scHlNDLER odinštaluje vzdialený monitorovací
systém.

5.

Povinnostizákazníka

Aby bolo moŽné vykonávat'sluŽby, zákazník umoŽníspoloČnosti ScHlNDLER vstup ku vŠetkýmčastiam
zariadenia v l'ubovol'nom čase. Úpravy budovy, ktoré by mohli naruŠiťfungovanie zariadenia musia byt'
oznámené spoločnostiScHlNDLER v dostatoÖnom časovom predstihu. Zákazníkje tieŽ povinný upozornit'
na chyby, poškodenia úpravy okamŽite potom' ako sa nich dozvie. Zäkazníkzostáva
prevádzkovatel'om zariadenia. Právna povĺnnosťspočívajÚca na ňom v tejto funkcii nie je touto zmluvou

a

o

dotknutá.

6.

Úprava ceny

Na základe percentuálneho medziročnéhonárastu nominálnych miezd, ktoý vydáva Štatisticry Úrad SR,
spoloÖnost' Schindler má právo upravit'cenu o príslušnépercento medziročného nárastu nominálnych
miezd k 1. aprílu najbliŽšiemu po uzavretí tejto zmluvy a k tomuto dňu aj v każdom nasledujúcom roku
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potom bez písomnéhododatku k tejto zmluve o zmene ceny. Úpravu ceny je však spoločnosť SCHlNDLER
povin ná p ísom ne ozn ám it' zákazníkovi.

7.

Právo pozastavit'služby
SpoločnosťScHlNDLER je oprávnená pozastaviť výkon servisných sluŽieb ak zákazník nezaplatil
dohodnutú paušálnu cenu alebo aj cenu iných dohodnutých a vykonaných prác v dobe ich splatnosti, alebo
ak zákazník neu moŽn il prístup k zariaden u(a m).
Majitel'zariadenia je plne zodpovedný za akékol'vek jeho zlyhanie počas pozastavenia servisných sĺuŽieb
a jpoločnosť sclilNDLER sa tým zbavuje svojej zodpovednosti za reklamácie ktoré mÔŽu byť znesené
voÖi nej v dÔsledku pozastavenia. Pred opätovným spustením servisných sluŽieb po pozastavení,
spoločn-osť scHlNDLER vykoná osobitný audit na náklady zäkaznika a zákazník umoŽní tento audit
i

vykonať.

8.

Zodpovednost'zavady

9.

Vyššiamoc

SpoloČnosťscHlNDLER zodpovedá iba za tie ŠkodyspÔsobené na majetku zákaznika, ktoré boli
spÔsobené jej neoprávneným zásahom alebo hrubou nedbanlivost'ou'.
SpoločnosťscHlNDLER nezodpovedá za škody spÔsobené na majetku zákaznÍka zásahom iného
subjektu alebo zanedbaním jeho povĺnností a v tom prípade spoločnosť SOH|NDLER nezodpovedá
za uŠlýzisk, za priame alebo nepriame škody
Nič v tomto ods. nie je povaŽované zo strany spoločnosti scHlNDLER za úmysel vylÚÖiť alebo odstrániť
zodpovednosť za ujmy na zdraví alebo smrt'.

Spoločnosť scHlNDLER nezodpovedá za nesplnenie záväzkov vyplývajÚcich zo zmluvy ak je takéto

nesplnenie dÔsledkom okolností, ktoré nebolo moŽné predvĺdat' a ktoré nemoŽno kontrolovat'
spoiočnosťou SGHlNDLER, ako sú dÔsledky vyššejmoci, konania vlády, vojny, prírodnej katastrofy a pod.

ĺ0. Ukoněenie

zmIuvy
obidve strany sa zaväzujÚ postÚpiť všetky práva a povinnosti podl'a tejto zmluvy na svojich právnych
nástupcov.

Ak nastane zmena vlastníka budovy,

v

ktoĘ spoločnosťscHlNDLER vykonáva servisnú činnosť,

servisná zmluva mÔŽe byť ukončená písomnou výpoved'ou doručenou najneskÔr 60 dní pred dátumom

zmeny v|astníctva.

Ak sa tak nestane, zmluvný vzt'ah pokračuje d'alej V nezmenenom rozsahu.

V

prípade váŽneho porušenia zmluvy (napríklad nezaplatenie dohodnutej ceny touto zmluvou,
nevykonanie servisných sluŽieb), mÔŽe ktorákol'vek strana tÚto zmluvu okamŽite vypovedať..
Ktorákoľvek zmluvná strana mÔŽe zruŠiťtÚto zmluvu kedykolVek bez právneho dÔvodu. V prĺpade, Že je
táto dohodnutá na dobu určitÚ azákazniksa rozhodne ukonöiť tÚto zmluvu pred dňom skončenia platnosti
bez právneho dÔvodu, zmluvné strany sa dohodli, Že zákazníkzaplatÍ spoloÖnosti scHlNDLER odstupné
vo výške 50% sumy, ktorá má bý' faktuľovaná za zostávajúce obdobie platnosti zmluvy.

1í. Sídlo súdu

V prípade sÚdneho sporu z tohoto zmluvného vzt'ahuje je príslušným súdom súd, podl'a právneho ponadku
Slovenskej republiky.

12. ostatné

Uzatvorením Ęto zmluvy sa

rušĺavŠetkypredchádzajúce zmluvy

uzatvorené medzĺ zákaznikom

a spoločnosťou SCHlNDLER na vykonávanie servisnej činnosti na zariadeniach uvedených v tejto zmluve'

V prípade akýchkolVek rozporov medzi týmito obchodnými podmienkami a predchádzajúcimi časťami
zmluvy' tieto časti majú prednosť pred týmito podmĺenkami.
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