
SMLOUVA
o dodávce a evidenci nolotovarů klÍčů

č. ...,..(.?:/.('..

Dodavatel:
se sídlem :

ICO:
DIC:
číslo účtu ;
zastoupená :

GUARD - Mudroch, s.r.o.
Koráb ]32
666 01 Tišnov
44947470
295 - 44947470
135319 / 5100
Ing, Zdeňkem Duřpektem
(,'dále jen dodavatel..)

Smluvní strany :

odběratel : Ing.Josef Soukeník
se sídlem :Sto|ařská 2441

668 0l l,Thersloý Brod
IČo:13699555
DIC :338-46122443
číslo účtu :
zastoupená :

(,,dále jen odběratel'')

vzaviraji dnešního dne tuto smlouvu :

II' Předmět smlouvy:

Podepsáním této smlouvy se odběratel . klíčová služba stává smluvním partnerem frrmy Guard - Mudroch,
s.r.o., Tišnov pro v)Írobu chráněných klíčů bezpečnostních cylindricloých vložek zn. GUARD.

III. Povinnosti :

oclběratel se zavazuje' že oolotovary klíčů nebude prodávat ialší osobě' ale jenom ve f-ormě hofového
lryftézovaného klíče nazák|aďě předložení příslušrré bezpečnostní karý a originálu klíče.
Po vyfrézování hotového klíče tento označí číslem shodnýrrn s číslem na originálním klíči a bezpečnostní kartě
zákaznka.
Kontrolou Zjištěné neoanačování klíčů je důvoderi: k okamŽitému aušení smlouv5''
Dále se odběratel zavazuje, že bude vést přesnou evi4enci polotovaru klíčů i zrnetku polotovaru vzniklých při
výobě hotového klíče. Polotovary k1íčů bude odběratel uchovávat tak aby se nedostaly nekontrolovaně jiným
osobám.
FiIma GUARD - Mudroch, s.r.o. si ryhrazl4e právo kontroly výoby náhradních klíčů a kontroly evidence
polotovarujako tvyžáďání kontrolního vzorku klíče pro následné porovnání kvality vyráběných náhradních
klíčů.
Nedodržení tohoto bodu smlouvy nebo nekvalitní vý.roba je důvodem k okamžitému zrušení smlouvy.

IV. Délka platnosti smlouly :

Smlouva je plafirá po dobu , po kterou bude odběratel odebirat a vytábět náhradní k|iče z polotovaru frrmy
GUARD - Mudroch, s.r.o..
Smluvní vztahm.ůže bý ukončen okamžitě jednou ze smluvních stran v případě porušení některého z ustanovení
této smloulry stranou druhou.
Důvodem k ukončení této smlouw muže bý i nedodržení platebr'ích podmínek firmy GUARD - Mudroch,
s.r .o. .
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