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LH-MONT s.r.o.,Garblarska 90/31, 06401 Stará Ľubovňa
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1. PREDMET ZMLUVY
1.1. Dodávatel' sa zaväzuje pre objednávateľa zabezpečiť.dodanie výrobkov podľa objednávky.
2. PRÁVA A POVINNOSTI STRÁN
2.1. Dodávateľ zabezpečuje dodanie výrobkov podl'a objednávky pre zabezpečenie predmetu zmluvy.
2.2. Objednávatel' uhradi 50 % z dohodnutej ceny, ako zálohu pri podpise zmluvy a zostávajúcich
50 % z dohodnutej ceny pri obdržaní výrobkov, pred ich namontovanim. Dohodnutú cenu
za demontáž, montáž a odvoz odpadu uhradí objednávatel' ihned' po zamontovaní. Tovar je
majetok dodávatel'a až do celKovej úhrady dodávky včltane demontáže, montáže a odvozu
odpadu pokial' sú predmetom objednávky.
2.3. V prípade že dodávatel' nezabezpeč! dodanie predmetu kontraktu do 2 mesiacov od zaplatenia
zálohy, aj napriek splneniu všetkých povinnosti zo strany objednávatel'a , zmluva stráca platnosť
a dodávatel' je povinný vrátit' zálohu objednávatel'ovl poníženú o objednávatel'om uznané
preukázateľné náklady zo strany dodávatel'a, ak v objednávke nie je dohodnutá dlhšia dodacia lehota.
2.4. V prlpade že objednávatel' neodoberie predmet kontraktu, alebo odstúpi od zmluvy záloha zostáva
dodávatel'ovl, ako kompenzácia za výdaje spojené so zabezpečením predmetu kontraktu.
2.5. Súčast'ou zmluvy je konštrukčný nákres s presnými údajmi dôležitými pre správne zabezpečenie
dodania výrobkôV"'jTodl'aobjednávky.
2.6. Dodávateľ upozorňuje, že v pripade, ked' vlhkost' v miestnosti prekračuje 60 % a keď je rozdiel
teplôt medzi vonkajším a vnútorným prostredím viac ako 20°C, môžu sa ukázať kvapky vodnej
pary na izolačných sklách plastových okien a dverí ako aj na izolačných sklách u ostatných výrobkov
ako sú drevené eurookná a hlinikové okná. Tie sa odstránia intenzivnym vetranim. Vetrať je potrebné
pri úplne otvorených oknách po dobu 10-15 minút ráno a večer, hlavne počas zimných mesiacoch
pri nízkych teplotách. Vetrajte tiež pri zvýšenej vlhkosti - varenie, kúpanie atď.
3. OSTATNÉ
3.1. Zmluva nadobúda platnost' a účinnost' dňom jej podp[sania oboma zmluvnými stranami.
3.2. Zmluva bola podplsaná slobodne a vážne, bez zjavného znevýhodnenie žiadnej zo zúčastnených
strán. Obe zúčastnené zmluvné strany a jej obsahu porozumeli a na znak svojho súhlasu pripájajú
svoj podpis.
3.3. Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno sl ponechá objednávateľ a
druhé dodávateľ.
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