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ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

uzatvorená podľa § 536 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

ČI. I.
Zmluvné strany

Dodávateľ:

Stanislav Tabačko - PERMA, Levočská 17, 080 01 Prešov

IČO: 45915555 DIČ: 1044063988 č. tel.: 051/7711793, 0905765224

Bankové spojenie: č.ú.: 2928846096/1100 TATRA BANKA Prešov

Odberateľ:
' ' ^/ i - j

_

IČO: J / DIČ: WttWK č.tel

O K • • v ,Bankové spojenie: c.u.:.

ČI. II.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je pranie a žehlenie bielizne podľa platných technologických postupov
a noriem.

Cl. III.
Cenové a platobné podmienky

Ceny za pranie, žehlenie a balenie bielizne sú uvedené v cenníku, ktorý tvorí neoddeliteľnú
súčasť tejto zmluvy.
K uvedeným cenám neúčtujeme DPH. Zmenu cien za pranie a žehlenie bielizne je možné
realizovať po vzájomnej dohode, pri zmene cien energií a iných priamych vstupov,
v závislosti od úrovne inflácie podľa údajov Slovenského Štatistického úradu.
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Odberateľ bude uhrádzať platby za poskytnuté služby na základe faktúry od dodávateľa
v lehote do 14 dní odo dňa vystavenia na účet dodávateľa.

ČI. IV.
Lehota plnenia a reklamácia

Dodacia lehota je 5 pracovných dní odo dňa prevzatia bielizne. V prípade vzniku
mimoriadnych okolností a na požiadanie odberateľa môže byť dodacia lehota skrátená na l
deň. Reklamácie týkajúce sa kvality poskytovania služieb budú vybavované podľa platných
zákonov a predpisov o ochrane spotrebiteľa bez zbytočného odkladu.

ČI. V.
Záverečné ustanovenia

Zmluvné strany si vyhradzujú právo spresňovať podmienky tejto zmluvy počas jej platnosti
formou písomných dodatkov, ktoré nadobúdajú platnosť podpisom obidvoch zmluvných
strán.
Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre zmluvné strany.
Zmluvu môžu ukončiť zmluvné strany dohodou, výpove alebo okamžite v prípade porušenia
zmluvných podmienok.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, nemajú
námietky proti jej forme a obsahu, vyhlasujú, že ju neuzatvorili v tiesni ani za nevýhodných
podmienok a na znak súhlasu ju vo vlastnom mene podpisujú.

Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania a platí do ...... .„..„.. ..... '...„. ..... „. ...............
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- ľ • íl non m D - / \ Alevocsko 17, 080 01 Prešov
IČO: 45915555 DIČ: 1044063988

dodávateľ

Stanislav Tabačko


