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l.

Předmět Sm|ou\y

l. l.

I'ŕcdmětem sm]ll\eneho díla je \$rľ]ě|]a \o&)Ilľčrů \ byto\$ch a rL)dinnŠc|l domech
"l'a\iko\icich \ počtu 80 kusů DX 15 a 50 kusú 1)N 20, 'ĺ dobč od 10,5.

do 30.521)21

l .2.

T} lo poCt} mohou bSt nín Sšcn} dle .Áutečně tabudot anS ch zodumčrů obou rotmčrů,

l .3.

Zhoto\itc| 5l' za\aľ(lje protěst pro Objcdnatelc Dílo a Objednatčl se

Dílo pŕa zit a

zaplatit 7ä něj Zholo\, itcli sjednanou cenu ta pŮdlninek 11\ edcných \ této S{111Ljll\ č.

2.

Práca a pô)\'ijlm)séi Smluvních stran

l,

Zhoto\ ltd sc Zí1\ ílLLljě proUsi pro (.)bjedt]atc|c Dílo na 5\, ůj náklad a nebupcči, s p(}tŕcbm)ll
pěči a \ llj¢ch)ané dobč. ZJ1olo\ itcl dále ob:,täřá \š¢. co je k

eduíi Díla potřeba.

7
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Z|1oéo\ itel má prát o pŕencchat prut ádčni Díla tŕctim os()báin, zejména sl|b(h)daí atelúm.

2.3

Objed|)at¢| se zí|\allljc Lajiblit Zhotl)\itcli při,,tup a \|lO(jl1é p(jd[1)i|lk! netbµné pro řájné
pm ádí'ni Díla.
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:int' pt'jk cen l

n:!bitlky Zh()t\)\"ite|e a

Na h)k) |)a\S;cni budc

íi|l(.) se zíimipcem ()bjcdl).itL'|c

Ĺ)t)\ á |ilktljríl (&iňm i ch'klaj). Ziistupcc (.)bic'jn:ltde k)(o

n.líSš¢|li ()Lk)uhhlsi p(gdpimn na täktuřč (Llaň()\'en1 (h)kl,lju) /hnt()\·itťk.
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3.1.

Objednatel se tat ílLLljc lap|;lEit cenu za prm ejcni díla

j;lkoljk()li\ její čäi>t na häňktn ni

účet Z|1Ůtl)% itdc.

3 ,2.

Zilpla¢cnil11 cenj za pm ctkni díla nebu jakékoli' jc.ji cíixti sc roL(lľni připsáni celé přis!ušné
částk} na banko\uí účet Zhí)lo\itek.

4.

Odstoupeni od Snlh)u\'g

4.1.

Ktcrákolit Snl|u\ni strana má prho od»tí)llpit od tétn Sm|olj\} z ktcrěh()ko|i\ 7ákonľlého
důí()(jll.

4.2.

()(j>lollpcl1i je úCinné doručc[ľinl píšcmněho onúmcni (j o&toupcni druhé S[1)|u\ ni mranč.

5.

Důvěrnost

5.0.

Z|1Uto\ itcl se 7a\azujc, Ze nctpŕištupní ani ncpoužijc žiid[1{)ll inlórmaci {)bc|)(?d[1í nebu \ ý rubní
po\ a|)}. se kterou sc 5¢/nii|1li \ 50(1\, islosti s p|Ĺ!ěni[11 této Sm|ou\ !. zLjn1á1í| [1cLpři>tupl1i ani
nep()tůijeZádno(l
ani

ko|ltakl}

0(1 i|)fi)mlaci obsaZenou \ této S[11k)ll\ č,databá,ň ?áka7niků Objejnatek
ňil

nč.cenot OIl

politiku

Objčdnatele.

Iljarketingo\ ůll

Obje(]lÍiltele.ij1|ôri1)í!cĹ' t) uLa\řeních S!}]|L)Ll\áC|l a dojíl\ate|icl1 ()bjed|]aldĹ',ľpl'l3L)b
W

půdniku

stralť?ii
~

(")bj¢(|[li!tL'|Ĺ'.s(r,l[cgickii r()Lhodnllti a pod[likat¢|»ké táměn ()bjeth1at¢k nebo
~
j:lkollk(di jinou intórinaci. ktúrou je n)t)žne pm tům at fil (ľbc|k)d|)i tajcmm i ()bjedl|ílte]e.
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Zji\ě|'ečn.i

6.1.
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