
Dodatok c. 1
ku Kúpnej zmluve

uzatvorená podla § 409 zákona c. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (v dalšom aj ako ,,zmluva")

Clánok l.
Zmluvné strany

Predávajúci: BELLIMPEX s.r.o.
Kossuthova 6, 943 O l Štúrovo
ICO: 36 705 390
IC DPH: SK2022286629

zast.: Mikuláš Németh - konatel spolocnosti
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Nitra
v oddiele: Sro, vo vložke c.: 19019/N

(v dalšom aj ako ,,Predávajúci")

a

Kupujúci: Mesto Zlaté Moravce

Ul. l. mája 2, 953 Ol Zlaté Moravce
ICO: 00308676
DIC:2021058787

zast. : Dipl. Ing. Peter Lednár, CSc. - primátor n1esta

(v dalšom aj ako ,,Kupujúci")
(Predávajúci a Kupujúci spolu aj ako ,,zmluvné strany")

Clánok II.
Predmet dodatku

l. Zmluvné strany sa dohodli, že Kúpna zmluva uzatvorená medzi zmluvnými
stranami dna 25.2.2014 sa mení a dopÍna nasledovne:

V clánku VI sa mení znenie tohto clánku, pricom nový clánok VI znie:

"Clánok VI.
Záruka a reklamácia

6.1 Predávajúci poskytuje Kupujúcemu na Tovar záruku 36 mesiacov a to 24
mesiacov ako všeobecnú záruku a 12 mesiacov ako predÍženú záruku (predÍžená
záruka je bližšie špecifikovaná v bode 6.2 a 6.3 tejto Zmluvy). Na akumulátor
ako spotrebný materiál Predávajúci poskytuje Kupujúcemu záruku 6 mesiacov.
Záruka sa nevztahuje na mechanické poškodenia, pre prípad vyššej moci, blesku,
krádeže, neodborného zásahu, poškodenia cudzím zavinením, prepätia zo siete
230V a pod.
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6.2 Predížená záruka sa poskytuje v prípade opráv na Tovare po uplynutí všeobecnej
záruky na základe písomnej reklamácie Kupuj úceho a to na vymenenú alebo
opravenú súciastku Tovaru. Predížená záruka sa neposkytuje na spotrebný
materiál (akumulátor).

6.3 Predávajúci v predíženej záruke v zmysle bodu 6.2 tejto Zmluvy vykoná opravu
dodaného Tovaru na základe písomnej reklamácie Kupujúceho za nasledovných
podmienok:
- cena výjazdu na miesto opravy Tovaru je vo výške 0,40 EUR bez DPH za l km

spocítaného zo sídla Predávajúceho (Kossuthova 6, 943 O 1 Štúrovo).
- cena práce (vykonania opravy) je vo výške 30,- EUR bez DPH za každú zacatú

hodinu práce (vykonania opravy).
O vykonaní opravy Tovaru Predávajúci vyhotoví Kupujúcemu a na vlastné úcely
písomnú správu (protokol).

6.4 Predávajúci poskytuje aj mimo zárucné opravy Tovaru po uplynutí všeobecnej
záruky a predíženej záruky na základe písomnej objednávky Kupujúceho
a potvrdenia objednávky mimo zárucnej opravy Predávajúcim. Mimo zárucná
oprava bude poskytnutá za nasledovných podmienok:
- cena výjazdu na miesto opravy Tovaru je vo výške 0,40 EUR bez DPH za l km

spocítaného zo sídla Predávajúceho (Kossuthova 6, 943 O l Štúrovo).
- cena práce (vykonania opravy) je vo výške 30,- EUR bez DPH za každú zacatú

hodinu práce (vykonania opravy),
- dodané náhradné súciastky pre sfunkcnenie Tovaru mimo zárucných opráv budú

fakturované na základe cenovej ponuky Predávajúceho, ktorá tvorí prílohu
potvrdenia objednávky mimo zárucnej opravy."

2. Ostatné ustanovenia Kúpnej zmluvy zostávajú bez zmeny v takom znení, aké bolo
medzi zmluvnými stranami dohodnuté.

Clánok III.
Záverecné ustanovenia

l. Tento dodatok C. l je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá
zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia.

2. Tento dodatok C. l nadobúda platnost dnom jeho podpisu oboma zmluvnými
stranami.

3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok C. 1 uzatvorili slobodne, vážne
a bez omylu, ich zmluvná volnost nie je nicím obmedzená, text tohto dodatku si
precítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

Zlaté Moravce, dna 19. MAR ?~1/~
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