Smlouva o poskytnutí dodávky MoA
instalací generátoru NITROS 200 DME
číslo : N_____________
I

C

Uzavřená mezi partnerem DrinkGAS: - bude vyplněno dle lokace
_____________________________________________________________________ IČ ____________
zastupuje ______________________ – jednatel
dále jako poskytovatel služby - dodávky MoA na straně prodávajícího
a
_____________________________________________________________________ IČ _____________
zastupuje _____________________ - Jednatel
dále jako uživatel služby na straně kupujícího

II

Předmětem smlouvy je :
1. Poskytnutí kompletního technického vybavení pro výrobu MoA (modifikované
atmosféry) pro pohon a inertizaci výčepu v restauraci dle specifikace v příloze.
2. Poskytnutí plného technického servisu s garancí funkčnosti.
3. Poskytnutí technické pomoci při změnách ve výčepním systému.
4. Vedení režimu kontroly kvality v souladu s normou EIGA a HAACAP
5. Poskytnutí záruk na kvalitu složení MoA

III

Cena poskytnutí služby dle článku II se skládá z:
1. Jednorázová platba finanční kauce ve výši 4.000 Kč (bez zdanění)
2. Jednorázová platba za montáž zařízení ve výši 3.000,- Kč + DPH
3. Pravidelný servisní poplatek ve výši 2.500,- Kč + DPH měsíčně

IV

Servisní poplatek bude hrazen uživatelem na základě elektronické faktury od
poskytovatele zaslané na elektronickou adresu _____________@______________._____
vždy k poslednímu dni v měsíci se splatností 14 dnů

V

Uživatel se zavazuje splnit následující provozní podmínky:
1. Vymezení provozního prostoru k umístění technického vybavení pro výrobu MoA
2. Umožnění přístupu poskytovateli k zařízení za účelem provádění servisní činnosti.
3. Dodržení provozních podmínek dle specifikace v příloze.
4. Poskytnutí přívodu elektrické energie a příměsného plynu CO2 na vlastní náklady.
5. Řádné hospodaření se zařízením – ochrana před poškozením, či zcizením.
6. Servisní odečtet mth na konci měsíce odečtovou sms zaslanou na tel ____________

VI

Smlouva se ujednává na dobu neurčitou a lze ji vypovědět dohodou obou stran nebo
jednostranným odstoupením kterékoli strany při nedodržování povinností druhé strany.

VII

Pokud dojde k ukončení platnosti a vypovězení smlouvy demontuje poskytovatel zařízení
nejpozději do 30-ti dnů.

VIII

Kauce poskytnutá uživatelem při uzavření této smlouvy bude po demontáži vrácena s
odečtením případných nedoplatků, nákladů na demontáž ve výši 0 Kč a případných
poškození způsobených uživatelem nedodržením provozních podmínek.

IX

Všechny výše udané ceny a poplatky jsou bez DPH

X

Spory vzniklé mezi účastníky této smlouvy a neschopnosti se vzájemně dohodnout se
postoupí k jednání u soudu v místě příslušném k místu podnikání uživatele.

XI

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech z nichš každá strana obdrží jeden a
vstupuje v platnost v uvedené datum a pospisy obou zůčastněných stran
Za poskytovatele:__________________________

Za uživatele:_________________________

V ___________________________________, dne ___________________

