
ustanovenia považuje spotrebný materiál, ktorý nedosahuje kvalitu dohodnutú v tejto zmluve
a ktorý Nájomca oprávnene reklamuje u Dodávatel'a podľa bodu 5.7,

Porušenie povinnosti podľa ustanovení článku VIII. o ochrane obchodného tajomstva.

7.3 V prípade odstúpenia od zmluvy, sú zmluvné strany povinné vzájomne vyporiadať svoje záväzky
vzniknuté v súlade s plnením tejto zmluvy.

7.4 Odstúpenie od tejto zmluvy je účinné odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy
druhej zmluvnej strane. K tomuto dňu zmluva zaniká.

7.5 V prípade ukončenia tejto zmluvy a nevyužití nároku poďa bodu 7.6 Nájomcom má Dodávatel' právo
odviezť všetky reprografické zariadenia poskytnuté v súvislosti s plnením tejto zmluvy. Nájomca sa
zaväzuje poskytnúť k tomuto potrebnú súčinnosť. Pokial' dôjde k ukončeniu tejto zmluvy pred
uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá, z dôvodov na strane Nájomcu, zaväzuje sa Nájomca
zaplatiť Dodávatel'ovi náklady spojené s odvozom a spätným prevzatím poskytnutých a spravovaných
reprografických zariadení vo výške 10,00 € za jedno poskytnuté a spravované reprografické zariadenie.

7.6 Pri zániku zmluvy sa Dodávateľ zaväzuje ponúknuť Nájomcovi na predaj prevádzkované a spravované
reprografické zariadenia užívané Nájomcom na základe tejto zmluvy, ktoré sú vo vlastníctve Dodávatel'a,
a to za vzájomne vopred dohodnuté ceny.

Článok VIII.
Ochrana obchodného tajomstva

8.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú chrániť a utajovať pred tretími osobami informácie a
skutočnosti tvoriace predmet obchodného tajomstva v zmysle § 17 Obchodného zákonníka,
ktoré boli stranami poskytnuté pri plnení tohto zmluvného vzťahu alebo pri bežnom obchodnom
styku. Pokial' nebude stranami písomne dohodnuté inak, budú za obchodné tajomstvo
považované všetky informácie, ktoré žíska jedna zmluvná strana od druhej zmluvnej strany v
súvislosti s touto zmluvou .

....

8.2 Záväzok zachovávať obchodné tajomstvo trvá aj po ukončení tejto zmluvy.

8.3 Po ukončení tejto zmluvy je každá zo zmluvných strán povinná vrátiť druhej zmluvnej strane
všetky poskytnuté materiály potrebné k plneniu tejto zmluvy, obsahujúce informácie tvoriace
predmet obchodného tajomstva vrátane ich prípadne obstaraných kópií. Povinnosťou podľa
predchádzajúcej vety nie je dotknutá povinnosť v zmysle všeobecne záväzných právnych
predpisov.

Článok IX.
Sankcie

9.1 Pokiaľ Nájomca neodoberie od Dodávateľa renovovaný spotrebný materiál v minimálnej
hodnote uvedenej v bode 6.5 tejto zmluvy (teda pokiaľ Nájomca poruší svoju povinnosť
uvedenú v článku VI. bod 6.5 tejto zmluvy), predlžuje sa automatický trvanie tejto zmluvy
o presne určíteľnú dobu 12 mesiacov. V prípade, že Nájomca neodoberie od Dodávatel'a
renovovaný spotrebný materiál v minimálnej hodnote uvedenej v bode 6.5, ani po uplynutí
dodatočnej doby určenej podl'a predchádzajúcej vety, zaväzuje sa Nájomca uhradiť
Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50% zo sumy tvoriacej rozdiel medzi minimálnym
viazaným odberom spotrebného materiálu podľa článku VI. bodu 6.5 tejto zmluvy a
skutočným odberom spotrebného materiálu. Vyúčtovanie zmluvnej pokuty je Dodávateľ
oprávnený vykonať vždy do 14 dní od zániku zmluvy.

9.2 V prípade, ak sa Nájomca dostane do omeškania s penaznym plnením, je Dodávatel'
oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,03% z dlžnej sumy za každý deň
omeškania.

9.3 V prípade, ak sa niektorá zo zmluvných strán dostane do omeškania s plnením záväzkov podľa
tejto zmluvy o viac ako 30 dní, je dotknutá zmluvná strana oprávnená prestať poskytovať
plnenia podľa tejto zmluvy. .
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