Kupní smlouva
(uzavřená ve smyslu zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku)

HomeBalance s.r.o.
Se sídlem V Horkách 1730/3, 140 00 Praha 4 - Nusle IČ:04171748
DIČ: CZ04171748
Bankovní účet: 115-521780217/0100
Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243613
Zastoupená na základě plné moci: Bohumírem Ondrákem, obchodním ředitelem
dále jen „Prodávající"
a
Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková organizace
Se sídlem: Krejčího 1172/3 460 06 Liberec 6
IČ:65100654
DIČ: CZ65100654
Bankovní účet: 5458192/0800
Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 629
Zastoupená ředitelkou organizace Mgr. Lenkou Škodovou dále jen „Kupující"
uzavírají na základě vzájemné dohody:

Kupní smlouvu
1. Předmět smlouvy
1. Prodávající se tímto zavazuje dodat Kupujícímu lks systému pro trénink rovnováhy Homebalance (dále
též jen „Zboží") skládající se z těchto komponent:
•

lks Stabilometrická plošina Nintendo Wii BALANCE BOARD

•

lks Tablet Lenovo MIIX 300, sériové číslo YE005A5V

•

lks Časově neomezená licence na software Homebalance svázaná se sériovým číslem tabletu

•

1 ks Brašna na tablet

•

1 ks Brašna na plošinu

•

1 ks Ergonomický nástavec na tablet

•

1 ks Nabíječka se 4 ks AA akumulátorů

a Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu kupní cenu.
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2. Kupní cena, dodací a platební podmínky
1. Celková kupní cena dodávaného Zboží činí 28 100 Kč bez DPH.
2. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Zboží do 30 dnů od podpisu této smlouvy.
3. Dodáním Zboží se rozumí okamžik, kdy Prodávající osobně předal Kupujícímu zboží v úplném a
funkčním stavu připraveném pro okamžité terapeutické využití včetně provedeného zaškolení
obsluhy, což Kupující stvrdí podpisem Předávacího protokolu.
4. Na základě podpisu Předávacího protokolu je Prodávajícím vystavena faktura, kterou je Kupující
povinen uhradit se splatností 14 kalendářních dnů.
5. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.
6. V případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny, zavazuje se Kupující zaplatit Prodávajícímu
smluvní úrok z prodlení ve výši 0,3% denně z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

3. Záruční a servisní podmínky
1. Záruka na Homebalance i dílčí komponenty se poskytuje na dobu 2 roky s výjimkou nabíječky a
akumulátorů, na které se poskytuje záruka na dobu 1 rok.
2. Záruka počíná běžet ode dne dodání zboží - tedy od podpisu předávacího protokolu.
3. Požadavky na záruční i pozáruční servis jsou řešeny výhradně prostřednictvím Prodávajícího.
4. Zapůjčení náhradního systému Homebalance po dobu řešení servisního požadavku není součástí
kupní ceny.
5. Kupující má nárok na bezplatné aktualizace software Homebalance zaslané Prodávajícím spolu s
návodem jak provést aktualizaci svépomocí na dohodnutý email.
6. Kupující má nárok na bezplatné osobní provedení aktualizace na adrese Studničkova 7, 128 00 Praha
2 - Nové Město.
7. Kupující má nárok na bezplatnou telefonickou technickou podporu v úhrnném rozsahu 4 hodin za
každý zakoupený systém Homebalance. Hovory jsou evidovány po každých započatých 15 minutách.
8. Kupující bere na vědomí, že Prodávající neručí za vady ve funkčnosti Zboží, které vznikly v důsledku
manipulace s programovým vybavením neprovedené Prodávajícím. Kupující může v tomto případě
objednat u Prodávajícího nápravu situace, ale odměna za provedené úkony se řídí Přílohou č.l Ceníkem volitelného příslušenství a služeb a není součástí kupní ceny.

4. Odpovědnost za škodu
1. Používání Zboží je na vlastní nebezpečí Kupujícího a Prodávající nenese žádnou zodpovědnost za škody
způsobené Kupujícím na jeho vlastním majetku ani na jiných předmětech movitých i nemovitých, či
jiných osobách, ani za zdraví Kupujícího a dalších osob používajících Zboží. Odpovědnost za škody
způsobené podceněním fyzických schopností a technické zdatnosti při používání Zboží připadá na
Kupujícího.

5. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem, a to zejména příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku.
2. Smluvní strany se zavazují všechny spory vzniklé mezi nimi řešit především vzájemnou dohodou. V
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případě, že smluvní strany nedosáhnou smírného řešení, bude spor projednán příslušným soudem.
3. Platnosti a účinnosti nabývá tato smlouva podpisem smluvních stran.
4. Veškeré změny, doplnění či úpravy této smlouvy musí být provedeny pouze písemnou formou a to na
základě vzájemné dohody smluvních stran.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech.
6. Strany smluvní konstatují, že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné pravé vůle a na důkaz
svého souhlasu s jejím zněním připojují své podpisy.

V Liberci dne 11. 5. 2017
Prodávající

Kupující
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Příloha smlouvy č.l - Ceník volitelného příslušenství a služeb
Název zboží

Cena v Kč bez DPH

Ergonomický nástavec na tablet

1 600 Kč

Brašna na tablet

500 Kč

Brašna na stabilometrickou plošinu

600 Kč

Nabíječka se 4 ks AA akumulátorů

900 Kč

HDMI kabel 2m

200 Kč

Devítikolíkový test - ergoterapeutická pomůcka
Název služby

1 800 Kč
Cena v Kč bez DPH

Technická podpora nad rámec bezplatných 4 hodin
Osobní technická podpora

600 Kč / hodinu
600 Kč/hodinu

Analytické a vývojové práce na míru

800 Kč / hodinu

Metodická podpora

1 000 Kč / hodinu

Pronájem setu Homebalance

3 500 Kč / měsíc

Cestovné

9 Kč / km

Pozáruční servis

Po dohodě
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