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ZMLUVA "COM PLETE" O POSKYTOVANí SLUŽIEB ELEKTRONICKÉHO
MONITORING Č. 276 2012

uzavretá podlá § 262 ods. 1 z. Č. 513/1991 Zb. z. v zneni neskorších predpisov (d'alej len .Obcbcdný zákonník" alebo
"ObZ") medzi:

Spoločnost'ou:
So sídlom:
IČO
DIČ:
Zapisanou:
Zastúpenou

Commander Systems, s.r.o.
Rožňavská 7, 831 04 Bratislava
35938617
SK2022012058
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. odd. Sro, vložka č.36294/B
Ing. Natália Balážová, na základe plnej moci za dňa 10.10.2011

d'alej len "poskytovatel"

a

Spoločnosťou:
So sídlom:
IČO:
DIČ:
Zastúpenou:

Obec Donovaly
Donovaly 3, 976 39 Donovaly
00313386
SK2021115800
Miroslav Daňo, starosta

d'alej len" uživatel'

s nasledovným obsahom:

I. Predmet Zmluvy

Zmluvou COM PLETE o poskytovaní služieb elektronického monitoringu (d'alej len "Zmluva") sa poskytovatel' zavazuje
poskytovat' užívatel'ovi služby elektronického monitoringu objektu a užívatel' sa zavazuje poskytovatel'ovi uhradit'

dohodnutú cenu za poskytované služby.

II. Objekt monitoringu

Objekt monitoringu je zmluvnými stranami dohodnutý v prílohe A Zmluvy, ktorá je jej neoddelitel'nou súčast'ou Ak je
zmluvnými stranami dohodnutých objektov monitoringu viac, v prílohe A Zmluvy ho zmluvné strany označia vzostupne

číslami.

tu. Technológia a hardware

Poskytovatel' sa zavazuje užívatel'ovi dodat' a vykonat' montáž technológie (systém, mapy, prístupy a heslá)
a hardwaru (jednotky, antény a pod.). Typ technológie a hardware, ktorý sa poskytovatel' zavazuje dodat' užívatel'ovi
a vykonat' ich montáž, je špecifikovaný v prílohe A Zmluvy.

IV. Cena

Cenu za poskytnuté služby elektronického monitoringu objektu za strany poskytovatel'a užívateřovl si zmluvné strany
dohodli dohodou v prílohe A Zmluvy. Ak je objektov monitoringu viac, cena predstavuje súhrn všetkých dohodnutých
cien platených za každý jednotlivý objekt monitoringu jednotlivo

Užívatel' sa zavazuje uhrádzat' poskytovatel'ovi cenu za poskytnuté služby mesačne. V prípade omeškania uživateřa
s úhradou ceny za poskytnuté služby, je toto považované za podstatné porušenie Zmluvy.

Na základe vystavenia daňového dokladu - faktúru zo strany poskytovatel'a užívatel'ovi, ktorú poskytovatel' zašle
užívatel'ovi ním zvolenou komunikačnou cestou, uvedenou v prílohe A Zmluvy, uhradí uživatel' cenu za poskytnuté
služby bezhotovostne na účet poskytovatel'a, vedeného v Tatra banke, a. s. číslo účtu: 2626712658/1100, kde uvedie
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ako variabilný symbol číslo faktúry. Cena je uvedená bez dane z pridanej hodnoty a je splatná v 15. deň oda dňa
vystavenia daňového dokladu - faktúry zo strany poskytovatel'a užívatel'ovi za poskytnuté služby.

V. Komunikácia a heslo

Tam kde sa pri komunikácii používa telefón, bez ohl'adu na kontakty uvedené v záhlaví Zmluvy, platí ako kontakt ten,
ktorý je uvedený v prílohe A Zmluvy.
Užívatel', prípadne osoba uvedená v kontaktných údajoch, je povinná uviest' poskytovatel'ovi heslo alebo jeho čast',
kedykol'vek o to poskytovatel' užívatel'a požiada, to platí pri akomkol'vek spósobe komunikácie. Heslo pre komunikáciu
je uvedené v prílohe A Zmluvy.

VI. Územný rozsah

Služby podl'a Zmluvy poskytovatel' poskytuje užívatel'ovi v územnej oblasti Európa.

VII. Trvanie Zmluvy

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

VIII. Ukončenie zmluvného vzťahu

Každá zo zmluvných strán je oprávnená druhej zmluvnej strane písomne vypovedat' Zmluvu, a to bez uvedenia
dóvodu. Výpovednú lehotu si zmluvné strany dohodli v trvaní dva mesiace s tým, že začína plynút' v prvý deň
kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po dni doručenia výpovede jednej zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane
a skončí sa uplynutím posledného dň~ príslušného kalendárneho mesiaca.

Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpit' od Zmluvy, ak tak ustanovuje zákon, Zmluva alebo Všeobecné
obchodné podmienky poskytovatel'a, resp. ak dojde zo strany poskytovatel'a alebo užívatel'a k podstatnému porušeni u
jeho zmluvných alebo zákonných povinností.

Zmluvný vzt'ah medzi poskytovatel'om a užívatel'om, založený Zmluvou je možné ukončit' aj písomnou dohodou,
uzavretou medzi poskytovatel'om a užívatel'om o ukončení tohto zmluvného vzt'ahu, založeného Zmluvou.

V prípade akéhokol'vek ukončenia trvania Zmluvy, je užívatel' povinný postupovat' v zmysle čI. XI. ods. 5 všeobecných
obchodných podmienok, ktoré sú neoddelitel'nou súčast'ou Zmluvy.

IX. Vyhlásenie užívatel'a, jeho povinnosti a zodpovednosť za škodu vzniknutú tretím osobám

Užívatel' vyhlasuje, že:
a) je mu známe, že:

- pri plnení svojich závazkov zo Zmluvy poskytovatel' vedie a zaznamenáva, kde sa objekt monitoringu
nachádza,
- komunikácia uskutočnená technológiou poskytovatel'a, sa zo strany poskytovatel'a vždy zaznamenáva,
vrátane obsahu prenášaných informácií (platí to aj pri uskutočnení hovoru), s čím užívatel' bez výhrad alebo
bez akýchkol'vek pripomienok súhlasí a nepovažuje to za neoprávnený zásah do svojich práv a právom
chránených záujmov, vrátane osobných a duševných práv (najma do práva na ochranu osobnosti).

b) ak je objekt monitoringu používaný tret'ou osobou, je povinný (zavazuje saj túto osobu na skutočnost' uvedenú
vyššie pod písmo a) upozornit' a vyžiadat' od nej bezvýhradný súhlas s touto skutočnost'ou; ak ju neupozorní,
v celom rozsahu Uej) zodpovedá za neoprávnený zásah do jej práva právom chránených záujmov, vrátane
osobných a duševných práv (najrná práva na ochranu osobnosti a pod.), vzniknutý v súvislosti s poskytovaním
služieb zo strany poskytovatel'a užívatel'ovi podl'a Zmluvy; užívatel' je povinný odovzdat' poskytovatel'ovi, ak ho
o to poskytovatel' požiada, bezvýhradný písomný súhlas tretej osoby správnou skutočnost'ou uvedenou pod
písmo a) tohto ustanovenia (článku IX.) Zmluvy. Rovnako (povinnost' a zodpovednosť užívatel'a proti tretej
osobe) to platí aj pri zmene objektu ochrany alebo osoby, ktorá ho využíva.

Užívatel' zodpovedá za škodu vzniknutú z úkonov poskytovatel'a, ktoré sú vykonané na žiadost' užívatel'a, na jeho
pokyn a v dósledku jeho konania alebo opomenutia. Pokial' by z týchto vykonaných úkonov poskytovatel'a,

COMM,ANDER SYSTEMS s.r.o.
Rožňavská 7, 93 r tlslava
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poskytovatel' poskytoltretej osobe plnenie, je užívatel' povinný (toto) poskytnuté plnenie tretej osobe nahradit' v celom
rozsahu poskytovatel'ovi.

X. Všeobecné obchodné podmienky, cenník služieb a servisné a technické podmienky

Ďalšie podmienky zmluvného vzt'ahu medzi poskytovatel'om a užívatel'om, založeného Zmluvou upravujú všeobecné
obchodné podmienky pre poskytovanie služby elektronický monitoring (ďalej len "VOP"), ktoré sú neoddelitel'nou
súčast'ou Zmluvy, cenník služieb elektronického monitoringu poskytovatel'a (ďalej len .CS"), ktorý je neoddelitel'nou
súčast'ou VOP a servisné a technické podmienky, vrátane cenníka servisných zásahov, ktoré tvoria Prílohu "B"
Zmluvy, ktorá je jej neoddelitel'nou súčast'ou. Užívatel' podpisom Zmluvy potvrdzuje prevzatie VOP, vrátane es
a oboznámenie sa s ich obsahom, s ktorým bez výhrad a podmienok súhlasí. Ustanovenia Zmluvy majú vždy
prednost' pred ustanoveniami VOP v prípade ich rozdielneho obsahu.

XI. Osobitné dojednania

Ustanovenia rozdielne od Zmluvy a VOP zmluvné strany uvádzajú v prílohe A Zmluvy. Zmena obsahu ustanovení
Zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán, a to formou písomného uzavretia dodatku k Zmluve -
prílohy A Zmluvy. Pri každej zmene obsahu ustanovení Zmluvy, zmluvné strany písomne uzatvoria novú prílohu A
Zmluvy s vzostupným číselným označením. Uzavretím prílohy A Zmluvy, označenej zmluvnými stranami vyšším
číslom, zmluvné strany rušia všetky prílohy A Zmluvy s nižším číselným označením zmluvnými stranami.

XII. Spoločné a záverečné ustanovenia

Užívatel' vyhlasuje, že si je plne vedomý všetkých svojich práva povinností, vyplývajúcich zo Zmluvy, vrátane toho,
kde a akým spósoborn sa vykonáva ZJ11luva.

Užívatel' bol poskytovatel'om riadne oboznámený s právami a povinnost'ami. Obsah ustanovení Zmluvy vyjadruje
slobodnú vólu zmluvných strán pri jej uzavretí.

Spory akéhokol'vek druhu, ktoré mažu vzniknút' na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou medzi poskytovatel'om a
užívatel'om, spadajú vždy do právomoci súdu (súdov) Slovenskej republiky s tým, že miestna príslušnost' súdu v
týchto sporoch sa bude vždy spravovat' podl'a sídla poskytovatel'a, t.j. príslušným súdom bude vždy súd nachádzajúci
sa v obvode sídla poskytovatel'a a tieto spory budú vždy rozhodované podl'a právneho ponad ku Slovenskej republiky

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží poskytovatel' a jeden užívatel'.

V Bratislave, dňa 05.11.2012

COMMANDER SYSTEMS s.r.o.

lO-ři<l\lSká7,83104 ratislava

~
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Poskytovatel'
zastúpený Ing. Natáliou Balážovou
na základe plnomocenstva zo dňa 10.10.2011

Užívatel'
Mirolav Daňo, starosta



PRÍLOHA "A" ZMLUVY "COMPLETE" O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
ELEKTRONICKÉHO MONITORlNGU č. 2762012 (d'alej len "Príloha A")

Príloha AI (strán 1)

1) Objekt monitoringu, technológie, SIM

2) Komunikačné kanály a heslá:

2.1 Adresa: Obec Donovaly
Donovaly 3, 976 39 Donovaly

heslo: bez hesla

2.2 Telefón: Miroslav Daňo +421 911 500631 heslo: Admin1

2.3 E-mail: starosta@donovaly.sk heslo: bez hesla

3) Cena:
3.1) Riadiaca jednotka CCCTEL 4 komplet
3.2) Montáž systému
3.3) Aktivácia SIM kariet ť!
3.4) Aktivácia systému (Zl'ava)
3.5) Security upgrade (1) waypointy
3.6) Záložná batéria/ externý zdroj

á
á
á
á
á
á

8x
8x
8x
8x
8x
8x

109,- €
57,- €

8,-€
1,- €

16,- €
15,- €

872,- € (J*)
456,- € (J*)

64,-€(J*)
8,-,- € (J*)

128,- € (J*)
120,- € (J*)

K fakturácii kom plet za hardware 1.648,- € bez DPH

4) Objektv monitorovania

p.č typ EV. č. Mesačne za monitoring
1 Audi A6 Allroud BB DONO 1 mesačnv ooolatok za systém a dáta : 9,50€
2 Škoda Octavia BB 067 BC mesačný poplatok za systém a dáta : 9,50€
3 Mercedes Unimog BB 829 AF mesačnv ooolatok za systém a dáta : 9,50€
4 Mercedes Unimog Bf? 929 OE rnesačnv ooolatok za systém a dáta : 9,50€
5 Mercedes Unimog BB 837 DL mesačný poplatek za systém a dáta : 9,50€
6 Caterpillar 226 C mesačný poolatok za systém a dáta : 9,50 €
7 Caterpillar 227 C mesačný poplatek za systém a dáta : 9,50€
8 K.ii.SSBOHRER 100 mesačnv ooolatok za systém a dáta : 9,50€

Celkom mesačne bez DPH:
20% DPH :

Cel kom za 8x objekt:

76,- €
15,20 €
91,20 €

5) Ostatné :

V Bratislave dňa: 05.11.2012

~

O\\ MAND.ER. SYSTEM~ s.r.o.
~.' s"i! 7, li3'] 04 8,a.lslava/E n'H~h. . '-"7

........LL4{4. .'.~,~~:.~3~~~~~1~~~~.
Poskytovatel'

zastúpený Ing. Natáliou Balážovou
na základe plnomocenstva zo dňa 10.10.2011

r=====~~~---------------- ~_



PRÍLOHA "B" ZMLUVY "COMPLETE" o POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
ELEKTRONICKÉHO MONITORlNGU č. 2762012 (d'alej len "Príloha B")

Predmet prílohy:
SERVISNÉ A TECHNICKÉ PODMIENKY, CENNÍK SERVISNÝCH ZÁSAHOV

1.

Podmienky pre riadne poskytovanie služby
Nahlasovanie a odstraňovanie závad pri poskytovaní služby a servisné zásahy poskytovatel'a

1. Zákaznícka linka
Pre spoločnosť Obec Donovaly je pridelená zákaznícka linka č.
+421 918 9 J 8 888, +421 903 429 892, hotline@commander.sk.Tento komunikačný kanál je zriadený
výhradne pre užívatel'a a má prevádzkovú dobu 24 hodín derme. Všetky vzniknuté technické závady
a nedostatky užívatel' oznamuje (nahlasuje) na túto linku. Zamestnanci poskytovatel'a postupujú
žiadosť príslušnému oddeleniu, ktoré je zodpovedné za spatný kontakt a vyriešenie daného problému.

2. Pridelenie Key Account Managera (KAM)
Pre užívatel'a - spoločnosť Obec Donovaly je pridelený zamestnanec Key Account Manager (ďalej
len "KAM"), ktorý zodpovedá za všetky ďalšie činnosti súvisiace s poskytnutou službou od
poskytovatel'a. "KAM" je zodpovedný za všetku komunikáciu a ďalšie splnenie požiadaviek, ktoré
budú na strane užívatel'a. Pridelený KAM je :
Ing. Vladimír Dudon, Email: vladimir.dudon(a).commander.sk , t Č. : +421 98 187 082. Ďalšie
komunikačné kanály KAM dohodne s užívatel'om tak, aby spÍňali požiadavky a očakávania jasnej
a efektívnej komunikácie.

3. Odstránenie nahlásenýoh technických závad (nedostatkov)

3.1 Závada na riadiacej jednotke, systému, máp (HW)(TCH) - bez výjazdu technika - " servis na
diaťku cez GPRS". Od nahlásenia (oznámenia) technickej závady zo strany užívatel'a
poskytovatel'ovi na zákaznícku hotline linku poskytovatel'a, uvedenú v ustanovení Článku 1.,
bodu 1, prvá veta prílohy B, poskytovatel' garantuje užívatel'ovi odstránenie zistenej technickej
závady maximálne do 3 hodín od uvedeného nahlásenia (oznámenia) a zistenia technickej
závady, a to bezodplatne v cene mesačného poplatku kdekol'vek na území Slovenskej republiky.

3.2. Závada na riadiacej jednotke, systému a GPRS spojenie (HW)(TCH) - potrebný (nevyhnutný)
výjazd technika -" servis na mieste ",
Od nahlásenia (oznámenia) technickej závady zo strany užívatel'a poskytovatel'ovi na zákaznícku
hotline linku poskytovatel'a, uvedenú v ustanovení Článku 1., bodu 1, prvá veta prílohy B,
poskytovatel' garantuje užívatel'ovi odstránenie zistenej technickej závady technikom
poskytovatel'a priamo na danorn vozidle maximálne do 48 hodín od uvedeného nahlásenia
(oznámenia) a zistenia technickej závady, a to bezodplatne v cene mesačného poplatku
kdekol'vek na území Slovenskej republiky.

4. Definícia pojmov

4.1. Pod pojmom " odstránenie technickej závady "na dial'ku cez GPRS" " sa na účely prílohy B
rozumie najma:
Editácia údajov o motorovom vozidle ajeho prevádzke, vyčítanie jednotlivých reportov,
dostupnosť HW na GPRS, firmware v HW a pod ..

4.2. Pod pojmom " odstránenie technickej závady "na mieste" " sa na účely príJohy B rozumie najma:
Uvol'nenie antény GPS a GPRS, uvol'nenie kabeláže vplyvom prevádzky vozidla, sabotáž, vybitá
autobatéria, spósobenie nefunkčnosti HW neoprávnenou osobou, poškodenie HW vplyvom
najma živelnej pohromy, autohavárie a pcd.; prerušenie komunikácie GPRS, závady na (TCH)
SIM, jednotky a pod ..

COMl1Il.lI.NDER SYSTI=
Rožňavská 7, 83 4 " iS~~:'
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5. Servisné zásahy

5.1. Preventivna prehliadka
Preventívna prehliadka na motorových vozidlách, týkajúcich sa poskytovaných služieb zo strany

poskytovatel'a užívatel'ovi v zmysle Zmluvy vykonáva poskytovatel' bezodplatne 2x ročne na
všetkých týchto motorových vozidlách. Preventívnou prehliadkou je jednak fyzická kontrola
nainštalovaného zariadenia, ako aj kontrola funkčnosti HW systémom REMOTE (na dial'ku).
Preventívna prehliadka móže byť vykonaná iba systémom REMOTE, pokial' systém vykazuje
100% funkčnosť. V tomto prípade zariadenie nie je potrebné fyzicky kontrolovať technikom
poskytovatel'a. Poskytovatel' informuje lx ročne užívatel'a o vykonaných servisných zásahoch,
o čom poskytovatel' zasiela užívatel'ovi report (správu) o vykonaných servisných zásahoch
v príslušnom (predchádzajúcom) kalendárnom roku.

5.2. Demontáž (remontáž) jednotky - HW (technológie)
V prípade, že poskytovatel' jednotku (technológiu) demontuje z dóvodu jej nefunkčnosti, nie je
za tento vykonaný úkon účtovaný zo strany poskytovatel'a užívatel'ovi poplatok, s výnimkou
sabotáže, vybitej autobatérie motorového vozidla, spósobenia nefunkčnosti HW neoprávnenou
osobou, poškodenia HW vplyvom živelnej pohromy, autohavárie a pod .. V týchto prípadoch je
zo strany poskytovatel'a užívatel'ovi účtovaný poplatok vo výške 57,-€, ktorý je uživatel' povinný
zaplatiť poskytovatel'ovi.
Za reinštaláciu z objektu na objekt poskytovatel' tiež účtuje užívatel'ovi poplatok vo výške 57,- €
ktorý je užívatel' povinný zaplatiť poskytovatel'ovi.
Ak ide o ukončenie poskytnutej služby, jednotku (technológiu) poskytovatel' demontuje a
motorové vozidlo uvedie do póvodného stavu za poplatok vo výške 57,- €, ktorý je uživatel'
povinný zaplatiť poskytovatel'ovi.
Pokial' uživatel' nemá záujem odborne demontovať jednotku, resp. iné zariadenie slúžiace na
riadne poskytnutie služby monitoringu (technológiu), zo strany poskytovatel'a, poskytovatel'
nenesie žiadnu zodpovednosť za vykonanie takejto demontáže. Uživatel' je povinný doručiť
poskytovatel'ovi písomné potvrdenie o demontovaní jednotky (HW), resp. inej technológie
užívatel'orn.

II.

Povinnosti poskytovatel'a

l. Poskytovatel' je povinný riadne a včas plniť všetky povinnosti v zmysle ustanovení Článku 1. prílohy B
proti užívatel'ovi a zabezpečiť všetky požiadavky užívatel'a spojené s riadnou a včasnou prevádzkou
služby elektronického sledovania rnotorových vozidiel (monitoringu), poskytovanej zo strany
poskytovatel'a užívatel'ovi.

2. Pokial' poskytovatel' opakovane nesplní termíny pre opravu alebo obnovenie elektronického
monitorovacieho systému sledovania rnotorových vozidiel tak, aby bola riadne a včas poskytnutá
služba užlvatel'ovi, poskytne užívatel'ovi 100 % zl'avu na mesačnom paušále (cene služby) pre príslušné
vozidlo v príslušnom mesiaci.

3. Zl'avou v zmysle Článku II. bodu 2 prílohy B sa na účely Zrnluvy (prílohy "B") rozumie odpustenie
celého mesačného paušálu (ceny služby) pre jednotku HW (technológiu) motorového vozidla, ktorá
nebola zo strany poskytovatel'a včas opravená alebo opakovane nefungoval elektronický monitorovací
systém sledovania motorových vozidiel z dóvodov na strane poskytovatel'a, a to v rnesiaci, v ktororn
nebola zo strany poskytovateJ'a včas opravená jednotka HW (technológia), resp. v rnesiaci, v ktorom
opakovane nefungoval elektronický monitorovací systém sledovania motorových vozidiel z dóvodov na
strane poskytovatel'a.

III.

Povinnosti užíva tel'a

I. Uživatel' je povinný bezodkladne nahlasovať (oznamovať)) všetky technické závady (nedostatky) na
jednotke nw (technológii), ako aj prípadné technické problémy s online systémom, a to na na
zákaznícku hotline linku poskytovatel'a, uvedenú v ustanovení Článku 1., bodu 1, prvá veta prílohy B.

2. Uživatel' je povinný zaobchádzať s jednotkou HW (technológiou) primeranýrn spósobom a s obvyklou
starostlivosťou, nesmie ho využívať na iný účel ako je elektronické sledovanie motorových vozidiel
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(monitoring), resp. ďalšie zmluvne (medzi poskytovatel'om a užívatel'om) písomne dohodnuté
nadštandardné služby, ktoré poskytovatel' poskytuje užívatel'ovi.
Užívatel' je povinný po nahlásení (oznámení) technickej závady (nedostatku) poskytovatel'ovi, pokial'
je to potrebné, zabezpečiť prístup poskytovatel'a k objektu monitoringu tak, aby mohol poskytovatel'
včas splniť všetky svoje povinnosti proti užívatel'ovi, vyplývajúce mu zo Zmluvy, vrátane prílohy Ba
mohol byť zo strany poskytovatel'a vykonaný servis priamo v objekte monitoringu a to kdekol'vek na
území Slovenskej republiky. Pokial' užívatel' bráni svojou nečinnosťou vykonaniu servisu (opravy,
odstránenia zistenej technickej závady-nedostatku) zo strany poskytovatel'a, nenesie poskytovatel'
zodpovednosť užívatel'ovi za funkčnosť monitorovania objektu (monitoringu).

4. Pokial' užívatel' svojou nečinnosťou, resp. konáním opakovane bráni poskytovatel'ovi k vykonaniu
servisu (opravy, odstránenia zistenej technickej závady-nedostatku) v objekte monitorovania
(monitoringu), má poskytovatel' právo odstúpiť od zmluvy.

IV.

Cena servisných a ostatných úkonov

1. Všetky servisné a ostatné úkony poskytovatel'a sú zahrnuté v cene mesačného poplatku na celom
území Slovenskej republiky, vrátane dopravy technika na určené miesto, s nasledovnými výnimkami:

Remontáž monitorovania objektu á 57,- €
Demontáž monitorovania objektu á 57,- €
Výjazd k objektu monitorovania na dohodnuté miesto a súčasne znemožnenie montáže, demontáže,
remontáže alebo servisu (opravy, odstránenia zistenej technickej závady-nedostatku) spósobené
užívatel'om či treťou osobou - poskytovatel' (vy)účtuje užívatel'ovijednorazový poplatok (cenu)á 57,- €.
Výjazd k objektu monitorovania na dohodnuté miesto a zistená nefunkčnost' jednotky HW
(technológie) neoprávnenop osobou (I'udský zásah) - poskytovatel' (vy)účtuje užívatel'ovi cenu 57,- € +
0,33 €lkm; v tomto prípade dokumentácia aj písomné vyjadrenie technického oddelenia poskytovatel'a
je neoddelitel'nou súčast'ou faktúry (daňového dokladu).
Pokial' je to možné, pri servisných úkonoch poskytovatel'a, týkajúcich sa objektu monitoringu, je
prítomný oprávnený zástupca užívatel'a, resp. osoba, konajúca v mene užívatel'a. V opačnom prípade,
poskytovatel' bezodkladne informuje užívatel'a o vykonaných servisných úkonoch.
Výjazd do zahraničia- poskytovatel' (vy)účtuje užívatel'ovi cenu 0,33€/km a súčasne vzniknuté
náklady poskytovatel'a na stravovacie a ubytovacie služby, na technické zabezpečenie a pod ..
Servisné a ostatné úkony poskytovatel'a, ktoré sa majú vykonat' mimo územia Slovenskej republiky sú
poskytované (poskytnuté), resp. vykonávané (vykonané) výlučne na základe písomnej žiadosti
užívatel'a.

V Bratislave, dňa 05.11.2012

~

' MANDER SYSTEMS s.r,o.
o ožňavskě 7, 831 04 Bratislava

...............r~~;~1~~58....
Poskytovatel'

zastúpený Ing. Natáliou Balážovou
na základe plnomocenstva zo dňa 10.10.2011


