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DODATOK C.4

k

Zmluve o plnom servise a údržbe uzavretej dňa12.12.2o12

(,,Dodatok")

uzavretý medzi

spoloěnostbu XEROX LlMITED, So sídlom Rĺverview, oxford Road, Uxbridge, Middlesex UB8 1HS,
Spojené král'ovstvo Veľkej Británie a Severného írska

podnikajúci v Slovenskej republike prostredn íctvom

xERox LlM ITED, organ lzačn á zlotka podni ku zahran iěnej osoby

So sídlom Digital Park ll, Einsteinova 23, 851 01, Bratislava

lČo: sogĺ łozz
DlČ: SK2O20344194

Zapísaný v obchodnom registri okresného súdu Bratislava l, odd.: Po, vloŽka: 313/B

Zastúpen: Jiří Kubica, na základe plnej moci

Bqnkové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

Mlynské nivy 1' 829 90 Bratislava
Číslo účtu: 1290301 2/0200
l BAN : Sl€0020000000000 1 290301 2
Swift Code: SUBASKBX

Kontaktný e-mail pre Íaktu raěné záleŽitosti: livia.ozaniakova @ xerox.com

(d'alej len ,,Xerox") na strane jednej

Hotelová akadémia

So sídlom: Hlinská 31, o10 oĺ Žilina

lČo:ooĺsgozg
Dll:2020644923

Zapísaný v registri Štatistického úradu Slovenskej republiky

Zastúpený: lng. Helena Milčevová, riaditeľka

Bankové spojenie: sK9881 8000000070oo54448o

(ďalej len ,,Klient") na strane druhej

a

(Xerox a K|ient spoloěne ďalej ako ,,Zmluvné strany")



xerox ď

Pľeambula

Vzhl'adom na to, že

- medzi Xeroxom a Klientom bola dňa 12.12.2012 uzavretá Zmluva o plnom servĺse a údrŽbe
2012154 (d'alej ako ,,Zmluva"); zariadenie XEROX WCSS2S SN gg222g27go

- sa Zmluvné strany dohodli na d'alšom predÍŽení trvania Zmluvy;

uzavierajú Xerox a Klient tento Dodatok k Zmluve,

t.

Zmena Zmluvy
Zmluvné strany sa dohodli na predĺŽení trvania Zmluvy, a preto sa obdobie trvania predlŽuje do
dátumu 31'12'2o2o.

!t.

Záverećné ustanovenia

1 . lné podmienky a ustanoveniaZmluvy a jej pľílohy zostávajú nedotknuté.

2. Tento Dodatok sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, pričom každá strana dostane po jednom
z nich.

3. Tento Dodatok nadobúda účinnosť ku dňu 1.1.2020.

4' Zmluvné strany sitento Dodatok prečítali a srjhlasia s jeho znením, následne to potvrdzujú svojimi
podpismi.

V Bratislave dňa ţĄ.'lL.Le41 V Žiline dňa j-ĺ- łłu

ĺa
xERox IIMITED podnikojúci v Slovenskej republike
Prostredníctvom XERoX LIMlffiE.\oÍoonizočnó zložko
Podniku zohrooKńĚiËGX Ş! -

Jiřĺ Kubico, Service Monqqer fďŕ3Íóvqkiq
No zđklode pt|{!fiftţţim!ĺed, o.z.

- -- -- .i5ii"ľiäiI-il, tinĺeĺnovo 23
B5l 0lBľclĺislovo-.' ']0 8l ą slz IČDPH: SK2020344194

okodémio
Heleno M ĺlečovovđ, rioditel'ko

HoTELoVÁ AKADÉMn
Hlinská 31

010 01 ŽLINA
1

Approved bV: fu.dz'-t-'P


