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SERVISNÍ SMLOUVA EZS 
      č. 08SsJ      

 
            

I. Smluvní strany 
 
LSG Group s.r.o. 
Jankovcova 13/1055 
170 04 Praha 7 
IČ: 27437612 
DIČ: CZ27437612 
Bankovní spojení: Česká spořitelna - č.ú.: 1967456379/0800 
Zastoupená jednatelem Tomášem Chottem 
(dále jen „dodavatel“) 
 
a 
 
      
      
            
R.Č.:       
(dále jen „objednavatel“) 
 

II. Platnost smlouvy 
 

1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, začíná platit prvním dnem od podpisu a po zaplacení ročního 
paušálního poplatku. 

2. Smlouva zaniká:  a) automaticky po nezaplacení paušálního poplatku na další období 
    b) písemným rozvázáním smlouvy 

 
III. Roční paušální poplatek 

 
1. Roční sazba za služby spojené se servisem EZS se stanovuje na       Kč bez DPH. 
2. Po podpisu smlouvy Vám bude vystavena faktura se čtrnáctidenní splatností. Roční paušální poplatek 

je nevratný. 
3. Výše paušálního poplatku může být v průběhu nadcházejících let upravována. O případném zvýšení a 

nebo snížení poplatku budete včas písemně informováni. 
 

IV. Práce zahrnuté v paušálním poplatku 
 

a. Jednou do roka provedení pravidelné zkoušky. Tato zkouška EZS zahrnuje: 
- kontrolu napájecího zdroje (včetně pevného přívodu) 

  - zátěžový test zálohovacího akumulátoru (a jeho případná výměna) 
- kontrolu ústředny EZS a připojení kabeláže 

  - akustickou zkoušku vnitřních sirén 
- akustickou zkoušku venkovní sirény a test zálohovacího akumulátoru (a jeho případnou   
výměnu) 

  - test hlasového telefonního komunikátoru (případnou změnu tlf. čísel) 
  - test digitálního komunikátoru, kontrola spojení s PCO 
  - kontrolu vysílače na PCO, kontrolu spojení a záložního akumulátoru 
  - zkoušku pokrytí u snímačů pohybu a jejich případné nastavení 
  - kontrolu funkčnosti detektorů úniku plynu a požárních detektorů 

- kontrolu magnetických snímačů otevření 
- zkoušku akustických snímačů tříštění skla 
- kontrolu vysílajícího VF signálu u všech bezdrátových prvků a případnou výměnu napájecích 
baterií 

b. Jednou ročně servisní zásah zdarma nepřesahující jednu hodinu. 
c. Přednostní servisní zásah a to nejpozději do 48ti hodin od nahlášení poruchy  (zpravidla týž den). 
d. V případě poruchy některého prvku EZS Vám bude po dobu jeho opravy zapůjčen prvek stejný nebo 

funkčně shodný (pokud bude skladem). Funkce EZS zůstane tedy po dobu opravy vadného dílu 
zachována. 
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SERVISNÍ SMLOUVA EZS 
 

V. Další náklady 
 

1. V paušálním poplatku nejsou zahrnuty náklady na dopravu, případné náhradní díly – materiál a ostatní 
práce související s případnými opravami EZS (oprava vadných dílů, rozšiřování systému). Všechny 
prvky v záruční době budou samozřejmě opraveny nebo vyměněny zdarma (netýká se baterií v 
čidlech). Po podpisu smlouvy Vám bude vystavena faktura se čtrnáctidenní splatností. Roční paušální 
poplatek je nevratný. 

2. Faktura za dopravu a materiál Vám bude vystavena po servisním zásahu. 
3. Tato smlouvy je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom 

vyhotovení. 
4. Smluvní strany souhlasí se zněním této smlouvy a na důkaz své pravé a svobodné vůle jí podepisují. 

 
V Praze dne:       
 
 
   
                  
 za dodavatele      za uživatele 

 


