
do konca yÝJ:OŽiČky, krát koefident 1,2.

Výška škody pri opravitel'nom poškodení a pri škode spôsobenej neodbornou manipuláciou poskytnutých
reprografických zariadení sa určí nasledovne: výška škody bude určená autorizovaným servisným
partnerom výrobcu reprografického zariadenia.

6.5 Nakupovať renovovaný spotrebný materiál od Oodávatel'a pre všetky reprografické zariadenia za týchto
dohodnutých podmienok:
- Poskytnutá zľava na odobratý spotrebný materiál po dobu viazanosti/naplnenia zmluvne
viazaného počtu ABEL kaziet: viď Príloha č.l, ponuka č.l,
- Poskytnutá zl'ava na odobratý spotrebný materiál po naplnení zmluvne viazaného počtu ABEL
kaziet do konca zmluvného obdobia: viď Príloha č. 1, ponuka č.2
Zmluvne viazaný počet odobratého renovovanéhospotrebného materiálu zn. ABELNájomcom za dohodnuté
zmluvné obdobie 36 mesiacovje následovný:

25 ks tonerov CRG 718 (Black+Cyan+Magenta+Yellow)

Zmena cien (cenníka) je možná len po vzájomnej dohode, ktorá musí byť dojednaná písomne oboma
zmluvnými stranami.

6.6 Využívať pri prevádzke všetkých reprografických zariadení uvedených v prílohe č. 4 výhradne
spotrebný materiál dodaný Dodávatel'om. Nájomca sa zaväzuje, že počas trvania zmluvného
vzťahu bude pôsobiť v obchodných vzťahoch týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy na
slovenskom trhu len v súčinnosti s Oodávatel'om.

6.7 Do jedného týždňa od zániku tejto zmluvy akýmkol'vek spôsobom vrátiť poskytnuté reprografické
zariadenia Dodávatel'ovi, a to v stave, ktorý zodpovedá bežnému opotrebeniu, ibaže by sa zmluvné
strany písomne dohodli inak, alebo dôjde k predaju (k zmene vlastníctva) poskytnutých a spravovaných
reprografických zariadení užívaných Nájomcom na základe tejto zmluvy podla článku V. bod 5.6 a
podl'a článku VII. bod 7.6. tejto zmluvy).

6.8 Poskytovať druhej zmluvnej strane súčinnosť potrebnú k riadnemu plneniu záväzkov podl'a tejto
zmluvy.

6.9 Bez rnešksnia vracať Dodávatel'ovi prázdne obaly spotrebovaného spotrebného materiálu (prázdne
kazety, tonery) v počte v akom mu boli dodané a dodržovať postupy manipulácie a skladovania s
prázdnymi obalmi.

Článok VII.
Odstúpenie od zmluvy

7.1 Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy ak niektorá zo strán podstatným spôsobom
porušila túto zmluvu.

7.2 Za podstatné porušenie zmluvy niektorou zo zmluvných strán sa považujú mimo iného tieto skutočnosti:

Zmluvná strana je v predlžení alebo v úpadku, alebo bol na jej majetok vyhlásený konkurz,
alebo vstúpila do likvidácie, alebo bola proti' nej nariadená exekúcia postihujúca majetok v
takom rozsahu, ktorý môže ovplyvniť jej schopnosť plniť záväzky podľa tejto zmluvy,

Zmluvná strana nesplní ktorúkol'vek povinnosť podl'a tejto zmluvy, a to ani v dodatočnej
tridsať dňovej lehote od obdržania písomnej žiadosti na odstránenie takéhoto porušenia
povinnosti,

Pokial' nemôže zmluvná strana z akýchkol'vek objektívnych dôvodov, vrátane dôvodov majúcich
pôvod vo vyššej moci, pokračovať v plnení tejto zmluvy po dobu dlhšiu ako jeden mesiac. Túto
skutočnosť je zmluvná strana povinná oznámiť druhej zmluvnej strane bezodkladne potom, ako
sa o nej dozvie.

V prípade, že minimálne 10 % spotrebného materiálu dodaného Nájomcovi v priebehu jedného
kalendárneho mesiaca bude vadných. Za vadný spotrebný materiál sa na účely tohto
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