Zákazník (fakturačná adresa):

Č. zákazníka

nové umiestnenie

ZMLUVA O SERVISE

Würth s.r.o. ℅ Pribylinská 2 ℅ 832 55 Bratislava 3
Bezplatná zákaznícka linka: ✆ 0800 121 854

rozšírenie

iné ...................................................

Zákazník (miesto podnikania - prevádzka):

Oprávnený
zástupca

Divízia

Kontaktná
osoba

Branža

Obchodný zástupca, tel.č.

Telefón

Podmienky servisu:

1. Würth s.r.o., Pribylinská 2, 832 55 Bratislava 3, prenajíma hore menovanému obchodnému partnerovi zostavu skladovacieho systému
ORSY 1 na dobu vopred neohraničenú. Systém ORSY 1 zostáva vo vlastníctve Würth s.r.o., Bratislava. Fakturácia dodávaného tovaru
prebieha oddelene. Prenájom zostavy systému ORSY 1 za servisný paušál súčasne zahŕňa nasledovné: poradenstvo o systéme,
naplánovanie systému, postavenie zostavy, umiestnenie tovaru, ošetrovanie a dopĺňanie tovaru, údržbu systému - zostavy.
Obchodný partner plne zodpovedá za poškodenie prípadne zničenie poskytnutého skladovacieho systému.
Würth spol. s r.o. má právo si uplatniť vzniknutú náhradu škody v plnej výške.
2. Cyklus návštev:
1-týždenný
2-týždenný
Zabezpečovanie servisu a dodávok obchodným zástupcom cez:
kontaktnú osobu
Termín návštev:
deň v týždni .............................................
Hodnotiaci rozhovor:
1x ročne
1x polročne
Každá zmena v zostave ORSY 1 sa realizuje novou zmluvou.

3-týždenný
oprávneného zástupcu
hodina ..........................

3. Obchodný partner umožní obchodnému zástupcovi firmy Würth s.r.o., Bratislava bezproblémový prístup k zostave ORSY 1.

4. Kompetentný obchodný zástupca firmy Würth s.r.o., Bratislava bude v záujme zákazníka skladový systém ORSY 1 dopĺňať aj v prípade
jeho neprítomnosti, alebo neprítomnosti oprávnenej osoby a vystaví objednávku na doplnenie nulových a znížených stavov, ktorú predloží zákazníkovi na schválenie.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že skladovací systém ORSY 1 bude slúžiť výhradne pre skladovanie Würth produktov.

6. Servisná zmluva je uzavretá na dobu neurčitú. Môže byť vypovedaná každou zo zmluvných strán a to písomne, s výpovednou lehotou
4 týždne. Spoločnosť Würth spol. s r.o. je oprávnená odstúpiť od zmluvy okamžite, a to:
- v prípade neuhradenia faktúr za dodaný tovar alebo servisného paušálu dlhšie ako 30 dní po ich splatnosti,
- v prípade prerušenia spolupráce na viac ako 6 mesiacov,
- v prípade porušenia bodov 3 a 5 tejto zmluvy (ORSY zmluva o servise).
Odstúpenie od zmluvy znamená odobratie systému ORSY1 od zákazníka ihneď potom ako nastane aspoň jeden z vyššie spomenutých
bodov (okamžité odstúpenie) zmluvy bez náhrady vrátenia servisného paušálu. Zákazník je povinný umožniť odobratie ORSY 1
zástupcom spoločnosti Würth spol. s r.o.

7. Vyúčtovanie servisného paušálu je jeden krát za kalendárny rok. (Ceny sadzieb sú uvedené bez DPH).

8. Pre dodávky tovaru platia všeobecné dodacie a platobné podmienky firmy Würth s.r.o., Bratislava, ktoré sú uvedené na každej jednotlivej objednávke.
9. Podmienkou pre umiestnenie systému ORSY 1 je vyhradenie primeraného miesta.
Obj.č.

Názov

V ...........................................

Paušál Kusy Spolu
/€
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

...........................................
dátum

Obj.č.

Názov

Paušál Kusy Spolu
/€
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0 €/rok
Servisný paušál spolu: ........................

.............................................................
Podpis a pečiatka zákazníka

.........................................................
Podpis oblastného vedúceho
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