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DOHODA O BONUSOVÉM SYSTÉMU SCANTECH
Dohoda o bonusovém systému na služby se uzavírá mezi

1. poskytovatelem:

SCANTECH, s.r.o.
sídlo: Černá silnice 369, Mnichovo Hradiště 295 01
IČO: 26012936
DIČ: CZ 26012936
Společnost vedená u rejstříkového soudu v Praze,oddíl C, vl. 164229
Bankovní účet: ČSOB Jablonec n.Nisou , č.ú 207170664/0300
Jejíž jménem jedná Ing. Luboš Chumlen (jednatel), zastoupený Ing. Radkem
Bělohlávkem
(obchodním zástupcem)
dále jen ,,Poskytovatel,,

2. objednavatelem:

…
…
…
…
…
Bankovní účet:
Zastoupený: …
dále jen ,,Objednavatel,,

I. Předmět dohody
Prodávající se zavazuje poskytovat kupujícímu slevy na zakoupené služby v závislosti na odebraném
množství.

II. Limity a příslušné slevy
Limity a slevy jsou neměnné po dobu trvání této dohody. Slevy se počítají čtvrtletně:
při platbě všech faktur ve splatnosti………sleva 5 % na zakoupenou práci (viz. Ceník servisních
prací)

III. Způsob vyplácení slev
Prodávající poskytne kupujícímu slevu v dohodnuté výši z celkové hodnoty zakoupených služeb
(práce) v době trvání dohody formou šeku, který je možno uplatnit při opravách a nákupech náhradních dílů
v servisu prodávajícího. Slevu je možno uplatnit v následujících 6 měsících po vypočítání výše čtvrtletní
slevy. V případě překročení lhůty na uplatnění slevy, sleva zaniká.
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IV. Pravidla
1. Do celkového limitu se započítávají všechny částky, které byly ke dni zápočtu splaceny; dnem
zápočtu se rozumí následující pracovní den po dni vypršení splatnosti faktur vydaných v období
trvání této smlouvy.
2. Opravy havarovaných vozidel se do celkového limitu započítávají až do celkové částky 300.000,- Kč
bez DPH za jednu opravu.
3. Pokud bude v době trvání této dohody nakupovat kupující náhradní díly či služby za zvýhodněných
podmínek (slevové akce na vybrané díly a služby) započítávají se do celkového limitu ceny dílů a
služeb takto snížené.
4. Slevy lze uplatnit pouze v případě uhrazení všech vystavených faktur ve lhůtě splatnosti.
V případě opodstatněné reklamace faktury ze strany kupujícího, čímž dojde k prodlení se splatnosti,
nemá daná faktura vliv na bonusový systém.

V. Místo a způsob plnění služeb
1. Poskytovatel na každou zakázku Objednávatele vystaví zakázkový list, v němž bude uveden předmět
zakázky. Zakázku potvrdí zástupci obou stran svým podpisem. Po provedení zakázky bude kopie
zakázky přílohou konečné faktury vystavené ze strany Poskytovatele.
2. Běžná pracovní doba servisů Poskytovatele :
- pondělí-pátek 7.00 – 16.00
- sobota
7.00 – 12.00 (po dohodě nejpozději do pátku 10.00 hod)
- neděle
7.00 – 12.00 (pouze po dohodě)
3. Oprávněný zástupce Objednatele:

4. Kontakt na Poskytovatele:
Ing. Radek Bělohlávek – mob.: 775 595 911, mail: radek.belohlavek@scantech.cz
provozovna:
Scantech, s.r.o., Černá silnice 369, Mnichovo Hradiště, PSČ 295 01
Roman Mušálek - mob.: 775 595 900, roman.musalek@scantech.cz
Miroslav Zimmermann – mob.: 775 595 915, miroslav.zimmermann@scantech.cz
Scantech, s.r.o., Bratří Štefanů 499, Hradec Králové, PSČ 500 03
Jiří Bauerfeind – mob.: 723 656 218, jiri.bauerfeind@scantech.cz
Scantech, s.r.o., Havířská 1343, Nýřany, PSČ 330 23
Michal Greif – mob.: 724 341 513, michal.greif@scantech.cz
Scantech, s.r.o., Brněnská 2661/65, Jihlava, PSČ 586 01
Miroslav Švoma – mob.: 778 715 778, miroslav.svoma@scantech.cz

VI. Platební podmínky a ceny
1. Po předání vozidla po provedené opravě bude vystavena konečná faktura. Lhůta splatnosti konečné
faktury se stanoví v délce 21 dnů. Od konečné fakturované ceny bude případně odečtena záloha
uhrazená dle zálohové faktury. Dnem zaplacení se rozumí den připsání zúčtování fakturované částky
ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.

2. Přílohou této smlouvy jsou:

Ceník prací
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3. V případě nedodržení splatnosti faktur vystavených Poskytovatelem může Poskytovatel od tohoto
bonusového systému odstoupit.

VII. Záruka
Záruční podmínky se řídí „Všeobecnými servisními podmínkami“ vydanými společností
SCANTECH.

VIII. Závěrečná ujednání
Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou. Dobou určitou se rozumí období od 01.01… do
31.12…Tato dohoda je vyhotovena ve dvou výtiscích, každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich.
Dohodu je možno měnit pouze písemnými dodatky.

V Mnichově Hradišti, dne: …

Za poskytovatele:

Za objednavatele:

Ing. Radek Bělohlávek
výkonný ředitel

…………………………………
podpis

…………………………………….
podpis
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