
Va�e zariadenie je teraz v tých najlep�ích 
rukách. Nemusíte si robi  staros  o jeho 
funk!nos  a kvalitu tla!e. 

Po!as celého obdobia sa staráme o 
údr�bu stroja, opravu a výmenu 
náhradných dielov vrátane prevádzkou 
prirodzene opotrebite"ných. 

U� sa viac nemusíte zaobera  
objednávkami spotrebného materiálu - 
originálny spotrebný materiál a papier 
prinesieme priamo a� ku vá�mu stroju.

Získate pred#�enú záruku na va�e 
zariadenie po!as celej doby trvania 
slu�by.

Va�e zariadenie je neustále napojené na 
unikátny systém dia kovej 
diagnostiky CS Remote Care v$aka 
ktorému ná� servisný tím zasiahne skôr 
ako chyba prekvapí vás.

Systém sa tie� postará o prenos 
kompletných aktuálnych stavov 
po!ítadiel a tak sa stará o va�e 
pohodlie.

Sme tu pre vás. Na�a telefonická linka 
pomoci a vy�kolení pracovníci sú k 
dispozícii len pre vás.

Konica Minolta Prenájom
Kancelária bez starostí - tla!, kopírovanie, skenovanie a faxovanie v správnych rukách

Vá�ený zákazník,
blaho�eláme vám k rozhodnutiu vyu�íva  slu�by multifunk!ného zariadenia bizhub. Veríme, �e �pi!kové technológie Konica Minolta 
vám spolu s profesionálnymi slu�bami Konica Minolta Prenájom zabezpe! ia profesionalitu a pohodlie pre va�u kanceláriu . 
Servisno-materiálová slu�ba Konica Minolta Prenájom k vá�mu zariadeniu vás zbaví v�etkých starostí spojených s jeho 
prevádzkou. Zabezpe!íme vám tak servis a údr�bu, ako aj dodávku spotrebného materiálu. Okrem plnohodnotného vyu�ívania 
zariadenia s vynalo�ením minimálnej starostlivosti o jeho prevádzku získate aj pred#�enú záruku po!as celej doby trvania slu�by . 
%o je najdôle�itej�ie, to v�etko sa prejaví na vysokej kvalite vami vyprodukovaných farebných a !iernobielych dokumentov.

Va�e financie
Servis pre Vás

Va�e pohodlie

Kompletné slu�by získavate od jedného 
dodávate"a - Konica Minolta. 
Servisno-materiálové slu�by,  
prenájom zariadenia vrátane 
poistenia máte zahrnuté v jednej 
pravidelnej splátke 

U� vás neprekvapí �iadna nárazová 
platba. Va�e náklady spojené s 
výrobou dokumentov si odteraz 
"ahko spo!ítate a naplánujete.

U� nemusíte viaza  va�e prostriedky v 
nákupe spotrebného materiálu a jeho 
skladovaní.

Neplatíte ni! naviac, ne!akajú vás 
nepríjemné prekvapenia. %o si 
predplatíte, to dostanete.

Prenájom priná�a da&ové výhody - 
splátky za prenájom idú priamo do 
nákladov a zni�ujú da&ový základ.

V rámci programu vám bezplatne 
poskytneme skenované strany a� do 
vý�ky sú!tu predplatených 
!iernobielych a farebných stán

V prípade, �e va�e potreby na objem 
tla!e a kopírovania rastú, mô�ete si 
pru�ne zvý�i  dohodnutý po!et kópií 
zahrnutý v základnom poplatku.

U�ívajte si rozmanitos  funkcií 
vá�ho �pi!kového 
multifunk!ného zariadenia a 
pritom zapltatíte len mesa!ný 
poplatok za jeho prenájom

V�etky starosti spojené s 
prevádzkou a údr�bou vá�ho 
zariadenia sú teraz v rukách 
profesionálne vy�kolených 
odborníkov.

Va�e dokumenty budú ma  v�dy 
100% kvalitu bez toho, aby ste 
sa o nie!o museli stara .

Získate viac !asu pre seba a 
va�e povinnosti.

The essentials of imaging

   



42692854Zmluva o poskytovaní slu�ieb
zariadenie vo vlastníctve poskytovate a

Konica Minolta zabezpe!í pre odberate"a slu�by spojené s prevádzkou zariadenia umiestneného u odberate"a tak, aby odberate " 
mohol plnohodnotne vyu�íva  zariadenie s vynalo�ením minimálnej starostlivosti o jeho prevádzku.

Rozsah slu�ieb poskytnutých odberate ovi zo strany spolo!nosti Konica Minolta:

a) prenájom zariadenia, dodávka v�etkých originálnych spotrebných materiálov, papiera (�tandardný biely papier A4, 80g/m2) a 
opotrebite"ných náhradných dielov (s výnimkou spiniek do zo�ívacieho fini�era),

b) zabezpe!enie základnej in�talácie zariadenia a základné za�kolenie obsluhy,
c) zabezpe!enie linky pomoci v pracovné dni v !ase od 7.30 do 16.30 hod. na tel. !. 02 / 68282 300
d) zabezpe!enie dispe!erského strediska na nahlasovanie porúch  v Po-�t v !ase od 7:00h do 16:00h, v Pi v !ase od 7:00h do 

13:30h,
e) zabezpe!enie príchodu servisného technika nasledujúci pracovný de& (alebo neskôr po dohode so zákazníkom), pri nahlásen í 

poruchy na dispe!erské pracovisko do 12:00h,
f) servisné práce a cestovné náklady,
g) vyu�ívanie systému dia"kovej správy na hlásenie porúch dispe!erskému stredisku (u modelov zariadení, ktoré to podporujú),
h) zabezpe!enie v�etkých nárokov vyplývajúcich z poskytnutej záruky na zariadenie v rozsahu záru!ného listu po!as trvania 

zmluvy,
i) bezplatné zabezpe!enie skenovaných strán do vý�ky sú

!

tu !iernobielych a farebných predplatených strán.
Rozsah v�etkých vy��ie uvedených slu�ieb je zahrnutý v cene.

Konica Minolta vykoná vyú!tovanie medzi mno�stvom zmluvne dohodnutých strán a skuto!ne vyhotovenými stranami ku koncu 
vyú!tovacieho obdobia na základe faktúry so splatnos ou do 14 dní od jej doru enia. U zariadení nevybavených systémom 
dia"kovej správy oznámi odberate" spolo!nosti  Konica Minolta informáciu o stave po!ítadiel k poslednému d&u vyú!tovacieho 
obdobia

Zmenu umiestnenia zariadenia oznámi odberate" vopred spolo!nosti Konica Minolta a v záujme zachovania funk!ných vlastnost í 
zariadenia je potrebné zabezpe!i  premiestnenie zariadenia vy�kolenými pracovníkmi Konica Minolta (inak v�etky závady takto 
vzniknuté bude Konica Minolta ú!tova  pod"a cenníka servisných prác). 

Je nutné, aby obsluha zariadenia pri jeho vyu�ívaní postupovala v súlade s u�ívate"skou príru!kou a v súlade s &ou 
odstra&ovala be�né závady, inak Konica Minolta nepreberá záruku za ich bezplatné odstránenie. 

Dodané spotrebné materiály sú ú!elovo viazané k zariadeniu, dohodnutému v tejto zmluve a v�etok nespotrebovaný materiál a 
náhradné diely zostávajú majetkom spolo!nosti Konica Minolta  a ich zvy�ky budú po vrátení ekologicky zlikvidované. 
Nespotrebovaný po!et strán v jednom mesiaci sa neprená�a do iného mesiaca.

!íslo:
dodatok !íslo:

ku zmluve !íslo:

na e-mail

alebo na tel. !.

inak bude Konica Minolta vychádza  z vlastného odhadovaného stavu.

servis_ke@konicaminolta.sk

055/6222060

   

Odstránenie závad a nákladov vzniknutých v spojení so zariadením v dôsledku nesprávneho pou�itia alebo po�kodenia zariadenia, 
zásahom nepovolaných osôb, premiestnením zariadenia bez sú!innosti pracovníkov Konica Minolta, pou�ívaním zariadenia v rozpore 
s u�ívate"skou príru!kou, softvérovými komplikáciami v dôsledku pripojenia zariadenia k po!íta!u, po!íta!ovej sieti alebo telefónnym !i 
faxovým linkám, alebo v prípade neodôvodneného privolania servisného technika bude spolo!nos  Konica Minolta ú!tova  osobitne 
pod"a platného cenníka. 

Konica Minolta sa zaväzuje poskytnú  za odplatu odberate"ovi aj iné slu�by mimo rámca tejto zmluvy, pokia" je na poskytovanie 
takýchto slu�ieb autorizovaná alebo oprávnená. 

Zariadením pod"a tejto zmluvy sa rozumie zariadenie �pecifikované na poslednej strane tejto zmluvy. Zmluva je neprevodite"ná na 
tretiu osobu. 
Ka�dá zmluvná strana oznámi druhej zmluvnej strane akúko"vek zmenu v jej pomeroch, ktorá by mohla ma  vplyv na plnenie jej 
záväzkov, najmä podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu, za!atie konkurzného konania a pod. Odberate" zabezpe!í po ukon!en í 
platnosti tejto zmluvy (aj v prípade pred!asného ukon!enia) vrátenie poskytnutého zariadenia spolo!nosti Konica Minolta.
Zmluva je uzavretá na dobu ur!itú, a to 60 mesiacov. Ktoráko"vek zmluvná strana mô�e od zmluvy odstúpi  v prípade záva�ného poru�enia 

záväzkov zo strany druhej zmluvnej strany s ú!innos ou ku d&u doru!enia tohto odstúpenia. V prípade, ak niektorá zmluvná strana odstúpi od 

zmluvy z iných dôvodov alebo bezdôvodne, odstupujúca strana nahradí druhej zmluvnej strane náhradu �kody, ktorá jej vznikne v dôsledku takéhoto 

postupu. 
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Ak odberate"  odstúpi od zmluvy z iných dôvodov ako z dôvodu záva�ného poru�enia záväzkov zo strany Konica Minolta, má Konica Minolta 

nárok na odstupné vo vý�ke 50 % mesa!ného pau�álu násobeného po!tom mesiacov ostávajúcich do uplynutia dohodnutej doby platnosti zmluvy.  

V rovnakej vý�ke má Konica Minolta nárok na zmluvnú pokutu, ak bude nútená odstúpi  od zmluvy v dôsledku neplnenia záväzkov odberate"a. Ak 

Konica Minolta odstúpi od zmluvy z iných dôvodov ako z dôvodu záva�ného poru�enia záväzkov zo strany odberate"a alebo odstúpi od zmluvy 

bezdôvodne, má nárok odberate" na náhradu skuto!nej �kody, ktorá mu bude takto zo strany spolo!nosti Konica Minolta spôsobená.   

Cena poskytovaných slu�ieb:

Dohodnuté ceny v tejto zmluve 

sú uvedené v EUR bez DPH.

dohodnuté mesa!né zmluvné 
mno�stvo strán formátu A4

cena strany v EUR bez DPH

predplatené minimálne v rámci predplateného 
mno�stva

nad limit predplateného 
mno�stva

!iernobiele strany

farebné strany

skenované strany

 2 500

 0

 2 500

 0

 0,0199

 0,0000

 0,0126

 0,0000

príplatok za servisný zásah do 8 hodín

príplatok za servisný zásah do 4 hodín

 0,00príplatok za iné slu�by

Stranou sa rozumie kópia alebo výtla!ok zariadenia formátu A4. Strana formátu A3 sa po!íta ako dve strany formátu A4. 
Strana formátu A5 sa po!íta ako strana formátu A4. Cena skenovanej strany nad limit sú!tu predplatených !iernobielych
a farebných strán je 0,0033 � / 0,10 SKK za stranu.

Z rozsahu zmluvy sa vylu!ujú dodávky papiera.

Pravidelné platby:

pravidelná mesa!ná platba bez DPH

DPH 20%

pravidelná mesa!ná platba vrátane DPH

 71,75

 14,35

 86,10

Lehota splatnosti faktúr: 14 dní

Obdobie vyú!tovania: 3 mesiace

Iné ujednania:
Iné ujednania sú nadradené ostatným ustanoveniam tejto zmluvy.

Parametre "Dohodnuté mesa!né zmluvné mno�stvo strán formátu A4" a "Cena strany v EUR" sú fixné a nie je mo�né ich po!as 
trvania zmluvy zni�ova .

 0,00

 0,00

   

   

   

mesa!ný poplatok za prenájom zariadenia  22,00

(bez dodávok papiera)

 49,75mesa!ný poplatok za servisné slu�by

V prípade, ak je v hornej !asti tejto zmluvy v kolónke �dodatok !íslo� doplnené !íslo dodatku a !íslo zmluvy, ku ktorej je tento dodatok ur!ený, 

nejedná sa o uzavretie novej zmluvy medzi ú!astníkmi, ale o zmenu pôvodnej zmluvy. Ú!astníci v�ak týmto dodatkom v plnom rozsahu ru�ia a 

nahrádzajú v�etky dojednania medzi nimi skôr dohodnuté s tým, �e tento posledný dodatok je zárove& úplným a jediným znením ich právneho 

vz ahu, ktorý nazvali Zmluvou o poskytovaní slu�ieb. V�etky ostatné ujednania medzi ú!astníkmi vyplývajúce z akýchko"vek skôr uzavretých 

zmlúv strácajú podpisom tohto dodatku platnos  a tento dodatok v úplnom znení upravuje v�etky práva a povinnosti jej ú!astníkov.   
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Ú!astníci zmluvy:

Poskytovate :

Obchodné meno: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

(v zmluve uvedený ako �Konica Minolta�)

Sídlo: "erny�evského 10, Bratislava, 851 01

I"O: 31338551
I" DPH: SK2020319092
Zastúpený/
splnomocnená osoba:

Bank. spojenie: 2621023220/1100

Tel./Fax:

E-mail:

Zapísaný: Okresný súd Bratislava 1, odd. Sro, vl. !. 4015/B 

Odberate : 

Obchodné meno:

Sídlo:

I"O:
I" DPH:

Bank. spojenie:
Tel./Fax:

Zapísaný:

Konfigurácia zariadenia:

Model zariadenia:

Konfigura!né !íslo: Výrobné !íslo:

Dátum in�talácie: Stav po!ítadla ku d&u
uzatvorenia zmluvy:

Príslu�enstvo:

Zodpovedná osoba:

Kontakt:

Umiestnenie zariadenia

Slovenská obchodná in�pekcia, ústredný in�pektorát

Prievozská 22, Bratislava, 82799

17331927

 / 

K

DF621 automatický duplexný podáva!, DK508 jednoduchý stolík, ScanFlow MFP klient, licencia na 1 
zariadenie

In�pektorát SOI pre Ko�ický kraj, Vrátna 3, Ko�ice, 04001

 0far. výstupy:

!b. výstupy:

Ing. 'ubomír Ondirko

bizhub 223

p. Peter �imo

V , d&a

Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Odberate"

   

   

   

V , d&a

, mobil: +421905723020, e-mail: peter.simo@soi.sk

Zastúpený/
splnomocnená osoba:

RNDr. Nade�da Machútová  

+421-48-4143787/+421-48-4112626

lubomir.ondirko@konicaminolta.sk
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