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Nájomná zmluva

Prenajimateľ (,‚Xerox“)

Č. NZ 20151078

XEROX LIMITED
So sidlom Bridge House, Oxford Road, Uxbridge, Middlesex U88 1HS. Spojené krárovstvo Verkej Británie a Severného Írska
podnikajúc V SlovenskeJ repubiike prostrednictvom
XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnoj osoby
Zapisaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Po, vložka: 313/B
Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
ičo: 30814677
DIČ: 2020344194
iČ DPH: SK2020344194

ČIslo účtu: 12903012/0200
IBAN: SK2002000000000012903012
Swift Code: SUBASKBX
Kontaktná osoba pre fakturačné záležitosti:Veronika Púčiková

Firma/Názov/Meno:

51db spoiočnosti:

Adresa miesta dodania:
Adresa pre fakturáciu:
(pokiaľ sa uši od sidla spoločnosti)

ičo: 00329274
Dič: 2021331477

Obec Kluknava

Kbuknava 177, Kluknava 05351

Kiuknava 177, Kluknava 05351

Bankové spojenie: 3411984001/5600
Kontaktná osoba pra fakturaČné záležitosli:ing. Štefan Kováč

Kontaktná osoba: ing. Štefan Kováč
Tel. člsbo:0903637796

Autorizovaný Xerox partner:DD21

J
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Zarladenie — prodmet nájmu
Typ: Xerox WC 7855V_F Termln dodania zariadenia: 6/2015

ĎalŠia identifikácia: 3914017636 Dodaný softvér:áno- základný

Papier: nie Farebný toner:nie

Doba trvania nájmu (mesiace): 60 mesiacov
Celkový počet splátok nájomného: 60 spbátok, mesaČne popredu

Nájomné - výška mesačnej splátky (EUR): 71,16 €‚ mesačne popredu
Popialok za údržbu a servis Zariadenia — výška mesačného poplatku (EUR): 0€

Ďalšie zmluvné podmienky sú uvedené na nasbedujúcich stranách.
%—



Prodmet lejte zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvyje:

a. prenájom Zariadenia Xeroxem akc prenajlmaterom Klientovi akc nájomccvi;
b. závazok Xeroxu prostrednlctvom autorizovaného Xerox partnera Zariadenie dodať,
c, závazek Klienta riadne užlvať Zariadenie a nepreťažovai ho (ani krátkodobo);
d. závázok Klienta uhrádzať nájemné a mé úhrady vyplývajúce z tejto zmluuy a právnych predpisov:e. závazek Klienta na svoje náklady poskytnút Xeroxu súčinnost pri plnenl povinnosti Xeroxu.2. Uzatvorenlm tejlo zmluvy Klient výslovne potvrdzuje, že sa pred jej podpisom zoznámil se všetkými informáciaminevyhnutnými pre uživanie Zariadenia, najmá s popisem vlastnosti a charakteristIk Zariadenia, návodom na použitie,
ďalej tzv. Akceptačným protokoiom a popisem Zariadenia a jeho tunkcil na internetových stránkach www.xerox.sk awww.xerox.com (v pripade rozporu majú prednosť stránky www.XeroX.sk).

3. Klient je povinný upovedomif akúkol‘vek tretiu osobu o vlastnlctve Xeroxu k Zariadeniu a je povinný bez zbytečnéhoodkladu informovar Xerox o akýchkoívek skutočnostiach. ktoré by mohli narušii, obmedzif alebo ohrozii vlastnlcke právoXeroxu.

Lehota a mlesto dodanla Zarladenla
1, Zariadenie bude dodané! nainštalované a uvedené do obvyklej prevádzky (d‘alej ako dodaná alebo ‚dodat‘“ abbododávka“ alebo „dodanbe“ a pod. podia kontextu) v lehote iwedenej v tejto zmluve. Dohodnutá lehota je uvedená aiwpredpokladaná, pričom odchýlka v dodanl neprekračujúca tri týždne nie je považovaná za neskoré dodanie zapredpokladu, že Xerox dočasne poskytne Klientovi náhradné zariadenie, které bude po stránke funkcionalit na rovnakejalebo vyššej úrovni akc Zariadenie.
2. Xerox je oprávnený Zariadenie dodať i pred termlnom dohodnutým v tejto zmluve. Klient sa takto dodané zariadeniezavazuje prevziai. Ak má Xerox dcdať viac Zariadenl naraz! pripúšta Sa čiastočné plnenie.
3. Pracovnou hodinou Sa rozume hodina od 09:00 — 16:00 cez pracovně dni, okrem štátnych sviatkov a dni pracovnéhopokoja (Pracovná hodina).
4. Klient Sa do troch pracovných dní odo dňa podpisu lejte zmluvy a po celú dobu trvania lejte zmluvy zavazuje vPracovných hodinách sprlstupniV Xeroxu priestory, do kterých má byť Zariadenie dodané. Tieto priestory sa Klient po celúdobu trvania tejto zmluvy zavazuje udržiavat v stave podia požiadaviek pre prevádzku Zariadenia uvedených v popiseZariadenia a v návode na použitie (najma aby priestory splřiali požiadavky nosnosti podláh, prašnosti, vlhkosti, teploty.elektroinštatácie, rozmerov niiestnosh apod.) a ďatej podia upresňujúcich pokynov Xeroxu.
5. Zariadenie bude dodané v pracovných dňoch v Pracovných hodinách uvedených vyššie.
6. Klient poskytne Xeroxu všetku súčinnost v súvislosti s dodanlm, vrálane zaistenia pristupu k internetu, do svojhointranelu, dátových sieti, serveru a pod. v rozsahu nevyhnutnom pre riadne dodanie Zariadenia.
7. Ak bude dodanie Zariadenia vyžadovať rozšlrenie atebo zmenu vstupných abebo priechodných miest alebo iný neobvyklýspčsob dodania, resp. Zariadenie nebude můcf byť prepravované výťahom a pod., všetky náklady s tým spojené znáša vplnom rozsahu Klient a doba dodania sa primerane predlžuje.
B. Vykládkou Zariadenia v mieste dodania prechádza na Klienta nebezpečenstvo Škody na Zariadenl a to až do odvozuZariadenia Xeroxom z priestorov Klienta v prlpade ukončenia tejto zmluvy. Klient nie je zodpovedný za Škodu naZariadenl výlučne v pripade, ak bota Škoda spČsobená preukázaným zavinenim Xeroxu.
9. Zaškolenie obsluhy Zariadenia bude uskutočnené v rámci dodania Zariadenia, respektive po dodanl Zariadenia.10. Zaškolenie bude uskutočnené v základnom užlvatel‘skom štandarde, zaŠkolenie v oblasti servisu, výmeny atebo oprávdielev Zariadenia a pod. je považované za nadŠtandardné. NadŠtandardné školenie. ak bude dohodnuté v lejte zmluve,bude uskutočnené vždy až po dodanl a prevzati Zariadenia.
11. Školenie bude uskutočnené v mieste dodania Zariadenia, pokiar nebude zmbuvnými stranami dohodnuté inak. Zmluvnéstrany Sa dohodli, že všetky náklady spojené So Školenim máša v pInem rozsahu Klient.
12. Školeni budú vždy najviac dvaja pracovnici Klienta pre každé Zariadenie.
13. Klient je povinný zaistiť prltomnosl školených pracovnikov pre účely škotenia podIa predchádzajúcich pokynov Xeroxu,14. Ak bude dohodnuté dodávanie papiera, bude miestom dodania papiera adresa umiestenia Zariadenia.15. Klient móže premiestniť Zariadenie výhradne 5 predchádzajúcim plsomným povolenim Xeroxu, v opačnom pripade budetoto konanie považované za podstatné poruŠenie tejto zmbuvy, v dósledku kterého je Xerox oprávnený od lejte zmluvyodstúpiť. Za premiestnenie bude účtovaný poplatek podia platného cennika Xeroxu.
16. Klient je povinný zabezpečil Xeroxu prlstup k Zariadeniu na základe predchádzajúcej žiadosti Xeroxu za účelomvykonania seMsného zásahu, kontroly stavu Zariadenia alebo zistenia stavu počltadiel Zariadenia, a to po celú dobutrvania tejlo zmluvy a až do prlpadného odvozu Zariadenia Xeroxom.

III.
Odovzdanie a prevzatie Zariadenla

1. Klient prevezme Zariadenie bezprostredne po jeho dodani.
2. Prevzatie Zariadenia bude plsomne potvrdené ve forme odevzdávacieho/inštalačného protokolu, ktorého vzor je PrilohouČ. 1 tejto Zmluvy. Klient podplše protokol bezprostredne po dodanl Zariadenia.
3. V prlpade, že Klient nepodplše protokol beztoho, aby sa na Zariadenl vyskytla podstatná chyba brániaca jeho riadnemuužlvaniu. za deň odovzdania Zadadenia sa považuje deň jeho dodania.
4. Klient nie je oprávnený Zariadenie prenajal ani umežniľ jeho uživanie mému Zákaznbikovi bez predchádzajúcehoplsomného súhbasu Xeroxu, v opačnom prlpade je Xerox oprávnený od tejlo zmluvy odstúpil.

Iv.
Doba trvanta lejte zmluvy, doba trvanla nájmu

1. Tálo zmbuva nadobúda účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Doba trvania nájmu začina prvým dňom kalendámehe mesiaca nasbedujúceho po dni dodania Zariadenia a bude lrvai podobu dohodnutú V tejto zmluve.
3. Táto zmluva Sa uzatvára na dobu uvedenú v súhrnnom formulári, a bude automaticky predlžovaná o 12 kalendárnychmesiacov pokial‘ každá za zmluvných strán nepodá plsomnú výpoveď druhej strane minimálne 3 mesiace pred skončenlmpóvednejJpredženej doby nájmu. Pokial‘ Klient plsomne v lehete omnárni Xeroxu svoj záujem nepredižit dobu nájmu, dobanájmu sa skonči k poslednému dňu póvodnejf predlženej doby nájmu a Klient Zariadenie Xeroxu vráti abebo Sa s Xeroxemdohodne na podmienkach odkúpenia Zariadenia. Tieto pravidbá platia aj pre prlklad predíženia už predíženej doby nájmu.
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Nájomné a piatobně podmienky
1. Výška nájomného je dohodnutá wššie v tejto Nájomnej zmluve. K splátko nájomného bude ďalej Klient hradíť poplatky

podľa počtu vykonaných Výtlačkov vo výške twedenej v tejto Nájomnej zmluve (spoločne ďalej ako “nájomné“).
2. Ak bude k Zanadeniu dodaný soflvér. bude Klient uhrádzat Xeroxu cenu za uživanie softvéru vo výŠke dohodnutej v tejto

zmluve.
3. Klient je povinný uhrádzaf nájomné (a prlpadne cenu za uživanie softvéru) bez ohradu na to, či Zariadenie, resp. softvér.

ktoré mu je dodaně užlva alebo nie.

4. Ak bude Zariadenie dodané v iný deň, ako prvý deň kalendárneho mesiaca, Klient uhradí Xeroxu odplatu aj za obdobie od
dodania Zariadenia do začatia nájmu (“úvodné obdobie“) a to vo výške zodpovedajúcej 1! 30 základnej mesačnej splátky
nájomného za každý deň úvodného obdobia plus úhradu za vykonané llače.

5. Fakturácia nájmu bude prebiehať mesačne popredu.
6. Nájomné bude uhrádzané na účet Xeroxu uvedený v tejto zmluve, poprlpade na faktúrach Xeroxu.
7. Nájomné a poplatky uvedené v tejto zmluve sú bez DPH. K nájomnému a poplatkom uvedeným v tejto zmluve bude

účtovaná DPH, dane a mé poplatky a odmeny vo výške vyplývajúcej z právnych predpisov (okrem dani z prljmu a mých
obdobných daní).

8. Všetky faktúry vystavené Xeroxom sú splatné v lehote 14 dni od dátumu ich vystavenia.
9. Poplatky uvedené v tejto zmluve mčžu byť Xeroxom menené v nadvaznosti na medziročnú iniláciu v SR (spotrebiterské

ceny) v predchádzajúcom kalendámom roku tak, ako je publikovaná Slovenským štatistickým úradom alebo mým úradom,
ktorý ho prlpadne nahradl alebo v prlpade, ±e důjde k zvýšeniu maloobchodných cien spotrebného materiálu.

10. Ak budú v tejto zmluve dohodnuté dodávky papiera, je Xerox oprávnený meniť cenu papiera podra jej vývoja na
maloobchodnom trhu.

11. V pripade omeškania Klienta S akoukol‘vek platbou podľa ustanoveni tejto zmluvy je Klient povinný zaplatiť Xeroxu úrok
z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Povinnosť platit úroky z omeškania trvá aj po
ukončenie tejto Nájomnej zmluy.

12. Ak je Klient v omeškanl s platbou podra ustanoveni tejto zmluvy, respektive ak Klient Zariadenie dá do podnájmu alebo
prenechá mému na uživanie, je Xerox oprávnený:
a. zastavil‘ všetky dalšie dodávky a služby Klientovi — a to aj podIa mých zmlúv uzatvorených medzi Xeroxom a

nájomcom,

b. dočasne odobrat Zariadenie,
C. dočasne uviest Zariadenie mimo prevádzky.
Zároveň sa stávajú okamžite splatné všetky faklúry. ktoré holi aj budú vydané a kloré ešte nie sú splatně. a to až do
odstránenia omeškania Klienta so splácanim.

13. Uprava cien v súlade s Nájomnou zmluvou, nebude dčvodom ukončenia tejto zmluvy.

Vl.
lnštalácia, údržba a servis Zariadenia, zaškolenie obsluhy

1. Klient na vlastné náklady hradi údržbu a servis Zariadenia a zaškolenie obsluhy.
2. Do Zariadenia smú byť použivané iba originálne spotrebné materiály a dlely Xerox®. Zariadenie smie byť predmetom

servisu iba prostrednictvom oprávnených cedifikovaných servisných technikov schválených Xeroxom. V pripade porušeni
povinnosti uvedených v tomto článku zmluvy je Xerox oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.

3. Poskytovanie služieb a seMsných zásahov bude zahájené na základe ohlásenia Zákaznlkom prostrednlctvom webovej
aplikácíe Chester na adrese .chester.xerox.sk alebo telefonicky na tel.člsle 00421 2 43635594 alebo mailom na
svk.service(xerox.com s príhliadnutlm k ich aktuálnej skutočnej potrebe. Xerox sa zavšzuje zahájit servisný zásah
priemerne do 8 Pracovných hodin potom, čo mu je jeho potreba nahiáscná Zákaznikom. Priemer sa bude zisťovat
polročne. Oznámenie musí obsahovat skutočný aktuálny stav počitadla Zariadenia, v opačnom prípade nemusí Xerox
servisný zásah urobit.

VII.
Softvór

1. Klient je oprávnený užívat‘ softvér dodaný spolu so Zariadenlm výhradne spósobom vyplývajúcim z povahy Zariadenia a
výhradne za účelom uživania Zariadenia.

2. Porušenie povinnosti Klienta podľa tohto článku je považované za podstatné porušenie tejto zmluvy, v dósledku ktorého
je Xerox oprávnený od tejto zmluvy odstúpif.

3. Definicia:
- Aplikačný 5W je špeciflcký mndividuálny softvér, ktorý umožňuje hnkcionatity Xerox zariadenia nad rámec funkcionalit
umožnených Základným 3W a v pripade zariadeni, ktoré nie sú značky Xerox. funkcionality nad rámec funkcionalit
umožnených operačným systémovým softvérom takéhoto zariadenia.

- Deaktivačný kód znamená počitačový kód, klorý je schopný automaticky deaktivovat správne fungovanie zariadenia Xerox
alebo softvér.

- Diagnostický 5W znamená softvér, používaný na diagnostiku problémov a vyhodnotenie prevádzky zariadenia Xerox.
- Základný 5W znamená softvér Xeroxu alebo softvér tretej strany vložený. inštalovaný či inak sa nachádzajúci v Xerox
zariadenl a potrebný pre fungovanie zariadenia Xerox podľa zverejnených špecirikáól. Za užívanie tohoto softvéw klient
neplati žiadne poplatky.

- Koncový uživatel‘ znamená Zákaznik Í Klient.
- 5W zahtňa Aplikačný aj Základný 3W.
Výrazy lýkajúce Sa 3W sa týkajú aj dokumentácie k danému 5W.

4. Ak je výrobok 5W alebo zahřňa 5W, licenčný vztah k takémuto 3W existuje medzi koncovým užlvatel‘om a Xeroxom.
5. Licenčný softvér znamená Základný 3W abbo Aplikačný 3W ale nie Diagnostický 5W. Diagnostický soflvér nie je

licencovaný pre koncových uživateLov. Koncový užlvater sa zavazuje spolupracovat s Xeroxom pri prijimaní opatrení na
zabránenie neoprávneného použitia alebo koplrovania Diagnostického 5W, v rozsahu odóvodnene požadovanom
Xeroxom.

6. Licenčné podmienky k 5W sú stanovené a priebežne aktualizované Xeroxom,
7. Licencia k Základnému SW sa udel‘uje ako nevýhradná a neprevoditel‘ná na jednotlivé zariadenia na užívanie v mieste

inštalácie Zariadenia. Ak je Zariadenie dodané v konfigurácii s mými zariadeniami, smie byť Základný 5W používaný len v
tejto konfigurácii.
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8. Ucencia k Aplikačnému SW sa udetuje ako nevýhradná a neprevoditeíná na jednotlivé zariadenia na užlvanie v mieste,
kde sa v čase inštalácie Aplikačného 5W zaňadenie nachádza a to na dobu, po ktorú má koncový uživater uhradené
všetky poplatky týkajúce sa daného Aplikačného SW.

9. Každá jazyková verzia Základného a Aplikačného SW je samostatné autorské dielo. Ak jazyková verzia 5W nic je
aktivovaná, je potrebné wžiadat si súhlas Xeroxu a uhradif prislušné poplatky určené Xeroxom.

10. Najmá nic je prlpustné: (i) distribuovat, rozmnožovat (vrátane vytvorenia záložných kópil), upravovat, ‘tvárat deriváty.
dekompilovat, ani spatne analyzovať Základný SW ani Aplikaéný 5W s výnimkou prlpadov povolených prlslušným
právnym predpisom. (ii) aktivovat soflvér dodávaný s alebo v zaňadenl Xerox v neaktivovanom siave, abbo (iii) umožnit
ostatným, aby tak robili.

11. Majetkové práva k Základnému 5W a Aplikačnému 5W a všetky autorské práva a práva duševného vlastnictva k nim
patria vždy lha Xeroxu a / alebo jeho poskytovatel‘om icencil (tito sú považovanl za tretie osoby oprávnené Z týchto
hcenčných podmienok a Z obmedzenia zodpovednosti v rozsahu týkajúcom sa takéhoto softvéru).

12. Základný 5W a Aplikačný 5W obsahuje dóverné informácie, a koncový použivatel‘ zabezpečl, že, on. jeho zamestnanci a
ostatnl, ktorl potrebujú použit takýto softvér pre držitel‘a licencie, udržlavali tieto informácie v tajnosti.

13. Nic je prlpustné odstraňovat označenie o dóvernosti obsiahnuté v Základnom 5W alebo Aplikačnom 5W a je potrebné
zahrnút takéto označenie do všetkých úplných alebo čiastočných rozmnoženin.

14. Koncový uživatel‘ nesmie previest ani postúpit žiadne Zo svojich práv abebo povinnostI k 5W.
15. Licencia pre Základný 5W bude ukončená (i) okamžite, k ukončeniu užlvania daného zariadenia. respektive ukončeniu

držby zariadenia alebo (ii) po ukončeni akejkol‘vek dohody, podra ktorej má koncový užlvateľ v prenájme zariadenie
(ibaže si koncový užlvatef zariadenie zakúpil).

16. Po ukončeni licencie na použitie Základného 5W a ‚ alebo Aplikačného SW. je koncový užlvater povinný sa ihneď zdržat
použlvania takéhoto 5W a musl vydat Xeroxu taký 5W vrátane všetkých jeho kópil alebo umožnit Xeroxu respektive
Partnerovi jeho odstránenie.

17. Ak koncový užlvater vlastni Zadadenie a chce ho predat alebo previest na tretiu osobu. móže požiadat, aby Xerox
prislušnej tretej osobe udelil licendu na použlvanie takéhoto Základného 5W alebo Aplikačného 5W. Licenciu na užlvanie
prislušného Základného 5W alebo Aplikačného 5W Xerox ponúkne tak, aby bol 5W použlvaný v Xerox zariadeni či pre
prevádzku Xerox zariadenia. a to za aktuálne platných podmienok Xeroxu a poplatkov s tým predpokladom, že zariadenie
Xerox bude musiet aj naďalej zostat v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru a že Xerox takýmto postupom
neporuši žiadny svoj závazok či práva inej osoby.

18. Zariadenie móže obsahovat Diagnostický 5W. Diagnostický 5W a prlstup k nemu predstavujú dóverné informácie
spotočnosti Xerox. Práva na diagnostický 5W patria vždy iba Xeroxu a / atebo prlslušným poskytovaterom licencil pre
spoločnost Xerox. Qbstaranim alebo uživanim Xerox zariadenia nevzniká žiadne právo na použitie Diagnostického 5W a
koncový uživatel‘ ho nesmie použivat, reprodukovat, distribuovat alebo zverejĎovat na akýkotvek účel (ani toto nesmie
umožnit tretej strane). Ak je zariadenie Xerox udržiavané osobou neautorizovanou spobočnostou Xerox. musia byt
prlpadné oprávnenia použitia Diagnostického 5W riešené samostatnou licenčnou zmluvou a bude závisiet na zaplatení
licenčných poplatkov s tým spojených.

19. Základné SW a Aplikačné 5W móžu obsahovať, alebo méžu byť upravené tak, aby obsahovali Deaktivačný kód.
Deaktivačný kód móže byť aktivovaný, ak: (i) je spoločnosti Xerox odopretý primeraný pristup k Základnému 5W alebo
aplikačnému 5W potrebný k pravidelnému znovu nastaveniu kódu, (ii) porušenie niektorého ustanovenia tejto zmiuvy
alebo inej dohody, podia ktorej uživate Základný 5W atebo Aplikačný 5W . alebo (Ui), licencia na použlvanie Základného
5W alebo Aplikačného 5W hola ukončená. Deaktivačný kód nesmie byt menený či inak do neho zasahované ani
obchádzaný a ani to nesmie byť umožnené mým.

20. Xerox a I alebo jeho zástupcovia sú oprávneni, aby po predchádzajúcej výzve vykonali audit použlvania Základného 5W
a Aplikačného 5W. najmá z pohtadu dodržiavania týchto licenčných podmienok a zabezpečenie integrity Diagnostického
5W. Koncový uživateí zabezpeči pomoc. ktorú spoločnost Xerox móže oprávnene požadovat pri vykonávani auditov.

21. Xerox je oprávnený znovu nastaviť a I alebo modifikovat Základný 5W a ‚ abebo Diagnostický 5W uložený v Xerox
zariadeni.

22. Koncový uživatet je povinný dodržiavat všetky prislušné zákony o kontrole vývozu a predpisy Spojených štátov,
Európskej únie a Sbovenskej republiky a zabezpeči, že Základný 5W a Aplikačný 5W sa nevyváža, priamo aleb
nepriamo, v rozpore s týmito zákonmi a predpismi.
Licenčné podmienky móžu byť Xeroxom alebo nim poverenou osobou priebežne aktualizované.

VIII.
Ukončenie tejto zmluvy

1. Klient je oprávnený ukončit túto zmluvu výlučne takto:
a. odstúpenim, v prlpade opakovaného podstatného porušenia povinnosti Xeroxu, ktoré nebolo napravené ani v lehote

30 dni ptynúcej odo dňa, kedy bol Xerox plsomne upovedomený Klientom o porušeni a o možnosti ukončenia tejto
zmluvy odstúpenim. ak nebude porušenie odstránené.

b. odstúpenlm v pripade nemožnosti plnenia definovaného príslušnými právnymi predpismi.
2. Xerox je oprávnený ukončit túto zmluvu výlučne takto

a. odstúpenim, v pripade omeškania Klienta s úhradou nájomného abebo mých úhrad.
b. odstúpenim, v pripade opakovaného podstatného porušenia povinnosti Ktenta, ktoré neboto napravené ani v tehote

30 dni plynúcsj odo dĎa. kedy bol Klient plsomne upovedomený Xeroxom o porušeni a o možnosti ukončenia tejto
zmluvy. ak nebude powšenie odstránené.

c. odstúpenlm. pokiaí je u Klienta inštalované zahadenie zhodného typu ako Zariadenie. pdčom k niektorému z nich
Klient nemá s Xeroxom (abebo autorizovaným padnerom Xeroxu) uzatvorenú nájomnú zmluvu alebo zmluvu O plnom
servisnom zabezpečeni a údržbe alebo takáto zmtuva hola ukončená.

d. odstúpenlm v prlpade nemožnosti plnenia definovaného prislušnými právnymi predpismi.
e. odstúpenlm v prlpade začatia konkurzného alebo reštniktumlizačnéhc konania vo ved Klienta ako dlžnlka.
f. odstúpenim, podra mých ustanovenI tejto zmluvy.

3. Nájomná zmluva dohodnutá na dobu určitú nemóže byt ukončená výpoved‘ou.
4, V prlpade ukončenia tejto zmluvy zo strany Xeroxu odóvodneným odstúpenlm. zánikom Zariadenia, zničenlm Zariadenia,

krádežou abebo odcudzenlm Zariadenia, za ktoré nenesie zodpovednost Xerox:
a. zaplatl Xeroxu všetky splátky základnej mesačnej sadzby nájomného. ktoré by bol Klient povinný hradit Xeroxu,

pokiar by Nájomná zmluva riadne trvala po celú dobu určilú trvania tejto zmluvy.
5. Ustanovenlm ods. 4 nic sú dotknuté mé práva vyplývajúce z právnych predpisov. Ustanovenia ods. 4 a 5 pretrvávajú i po

ukončeni tejto zmiuvy.
6. Po ukončeni nájmu, v pripade ak nedčjde k prevodu vlasinickeho práva k Zariadeniu v prospech Klienta, je Klient povinný
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vrátit Zadadenie Xeroxu v stave v akom Zariadenie prevzal s pnhliadnutim na Qbwklé opotrebenie. Za týmto účelom je
Klient povinný najmenej 10 dní pred diom skončenia doby nájmu plsomne informovať Xerox o termine odovzdania

Zariadenia, V prlpade ak termln odovzdania Zariadenia bude Khentom stanovený na viac ako 3 dni po uplynuti doby
nájmu je Klient povinný zaplatiť Xeroxu alikvótnu čast nájomného pňpadajúcu na počet dni od uplynutia doby nájmu až do
odovzdania Zariadenia Xeroxu, okrem prlpadu ak k neskoršiemu odovzdaniu dčjde omeškanim Xeroxu. Klient je však
povinný Zariadenie vrátiť najneskčr do 15 dni od ukončenia nájmu, aR sa zmiuvné strany nedohodnú maR.

7. Táto zmluva mčže byť d‘alej ukončená nasledovnými spósobmi:
a) prevodom vlastnlctva k Zariadeniu na Klienta,
b) trvalým vyradenlm Zariadenia z prevádzky,
c) dohodou zmluvných strán.
K ukončeniu tejto zmluvy trvalým vyradenlm Zariadenia z prevádzky dójde Wlučne v pripade odcudzenia alebo úplného
zničenia Zariadenia.

IX.
Zodpovednosť

1. Xerox zodpovedá za Škodu maximálne za všetky Škodové udalosti súvisiace So zmluvou do celkovej súhrnnej výšky 9
násobku základnej mesačnej splátky nájomného dohodnutého v tejto zmluve bez DPH.

2. Xerox nezodpovedá za stratu obchodu alebo zisku, ani za akúkorvek nepriamu alebo následnů Škodu, ani za možnú
stratu uložených informácil.

3. K okolnostiam vylučujúcim zodpovednost ( 374 ods. 1 Obchodného zákonnlka) se prihliada bez ohradu na to, kedy
nastanú.

X.
Poistenio

1. Xerox odporúča klientovi na svoje náklady uzavriet poistenie k Zariadeniu v renomovanej poistovni proti všetkým
obvyklým rizikám a to najneskÓr k dátumu dodania Zaňadenia a svojim nákladom udržiavat toto poistenie platné po ceiú
dobu trvania tejto zmluvy.

2. Zariadenie bude poistené na sumu uvedenú v úvode tejto zmluvy.

Xl.
Závorečnó ustanovonia

1. Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Právne vztahy touto zmluvou výslovne neupravené sa
nadia prislušnými ustanoveniami Občianskeho zákonnlka, Obchodného zákonnika a mých prlslušných právnych
predpisov platných v Slovenskej republike.

2. Bez predchádzajúceho plsomného súhlasu druhej zmluvnej strany nie je možné previesť ani postúpit práva a povinnosti z
tejto zmluvy na tretie osoby.

3. Všetky spory týkajúce sa a vyplývajúce z Nájomnej zmluvy sa budú s konečnou platnostou riešené pred Rozhodcovským
súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave podIa jeho základných vnůtorných právnych predpisov

tromi rozhodcamm. Miestom konania bude Bratislava. Rozhodcovské konanie bude vedené v slovenskom jazyku.
4. V prIpade doručovania poštou platl, pokiaT nedůjde R doručeniu skör, že pisomnost boia doručená Klientovi piatym dňom

odo dňa jej riadneho zaslania na poslednú Xeroxu Klientom oznámenú adresu v Slovenskej republike. V prlpade

pochybnosti je touto adresou adresa sldla Klienta zaplsaná v obchodnom resp. mom podobnom verejnom registri. ak sa
Klient do obchodného registra nezapisuje.

5. Vpripade, že niektoré z ustanoveni tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným a/alebo neŮčinným, platnost a účinnosť
ostatných ustanoveni tejto zmluvy tým nie je dotknutá. Strany sa týmto zavazujú, že nahradia neplatné (neúčinné)
ustanovenie zmluvy mým platným a účinným ustanovením, ktoré svojim obsahom a zmyslom najlepšie zodpovedá
obsahu a zmyslu póvodného neplatného (neúčinného) ustanovenia.

6. Táto zmluva móže byť menená výhradne plsomnou formou, podpisanou zmluvnými stranami alebo ich menom.
7. V pripade, že sa zmenl identifikácia účtu alebo má dójst ku zmene kontaktnej osoby, prlslušná zmluvná strana je povinná

túto zmenu oznámit druhej strane bez zbytočného odkladu a to prostrednictvom e-mailu s elektronickým podpisom
oznamujúcej zmluvnej strany aíebo prostrednlctvom originálneho listu, ktorý bude obsahovat úradne overený podpis
osoby oprávnenej konat menom oznamujúcej zmluvnej strany.

Prilohy:

1) Vzor odovzdávacieho / inštalačného protokolu

2) Zmluva o plnom servise a údržbe

V Bratislave dňa I.d..6.0 V dňa

fl

_______

-

_______________

XEROX LIMITED -
Obec Kluknava

Marian Hlasný, na základ lnej moci Ing. Štefan Kováč, stará
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