Jasa, d.o.o.
Ulica 15. maja 19a
6000 Koper
Tel.: 05 630 26 00
Faks: 05 639 27 03

Servisna pogodba
med podjetjem ……………………………. in naslednjo pogodbeno stranko:
ime:________________________
ulica:_______________________
poštna številka/kraj:_______________________
telefon:_______________________
elektronska pošta:_______________________
Objekt:

...............................................................................................................

(stanovanje, hiša ...)

Vzdrževalna dela: ....................................................................................................
(okna, vrata, rolete ...)

Proizvod:

...............................................................................................................

(proizvajalec, umetna masa, les-aluminij ...)

Veljavnost
Pogodba o vzdrževanju je sklenjena za nedolo en as. Vsaka pogodbena stranka jo lahko
pisno odpove na koncu vsakega drugega koledarskega leta z odpovednim rokom 6
tednov. Nadalje lahko podjetje …………………………………………. pogodbo o
vzdrževanju prekine s takojšnjo veljavo, e pogodbena stranka kljub opominu zamuja s
pla ilom za ve kot 2 meseca.

VSA OKNA OHRANJAMO V DOBRI KONDICIJI!

Vzdrževanje
Podjetje ……………………………………. na navedenem objektu in v dogovorjenem
razmiku ........ let opravi naslednja vzdrževalna dela in potrebna popravila:
pregled vseh delov okovja glede obrabe,
natan na nastavitev okenskih in vratnih kril,
pregled in po potrebi nastavitev naležnega pritiska zapiralnih elementov,
mazanje oziroma oljenje vseh gibljivih delov okovja,
privijanje vseh vijakov (opti no),
iš enje odprtin za odvajanje vode,
pregled celotnega stanja elementov.
e se med izvajanjem vzdrževalnih del ugotovi, da so potrebna dodatna dela, se ta
popravila, na primer zamenjava poškodovanega okovja ali izolirnega stekla, izvedejo po
razgovoru s stranko. Takšne storitve, ki izhajajo iz splošnega vzdrževanja, se zara unajo
posebej po splošnih tarifah.
Pristojbine za vzdrževanje
Pristojbina za vzdrževanje znaša

13,00 EUR (brez davka na dodano vrednost) za

posamezno okensko krilo. Pri oknih s fiksno zasteklitvijo se fiksni del ne zara una posebej.
Dodatne storitve, na primer zamenjava poškodovanega okovja ali izolirnega stekla, se
izvedejo po razgovoru s stranko in se zara unajo posebej.
Cena delovne ure posameznega tehnika za opravljeno vzdrževanje je 30,00 EUR (brez
davka na dodano vrednost).
Pristojbino za vzdrževanje ter vse stroške morebitnih popravil na objektu je treba poravnati
2 tedna po izvedbi storitev.
Prvo vzdrževanje bo opravljeno ....................................
Preostala dela bodo potekala v ...-letnem intervalu od za etka pogodbe v dogovorjenem
terminu in v delovnem asu podjetja …………………………………..
Pogodbena stranka bo o precejšnji spremembi pristojbin za vzdrževanje pisno obveš ena
najmanj dva meseca pred za etkom veljave.

e se pristojbina za vzdrževanje poviša

naenkrat in se pogodbena stranka s tem ne strinja, lahko pisno odstopi od pogodbe z
enomese nim rokom od za etka veljave.
Posebne storitve
Med veljavnostjo pogodbe o vzdrževanju boste na vse rezervne dele Internorm (po ceniku
vzdrževanja) prejeli pet odstotkov popusta.
e upoštevamo dogovorjeni termin, ne zara unamo prevoznih stroškov.

Jamstvo/garancija
Podjetje ……………………………………… jam i za izvajanje vzdrževalnih del v skladu s
pogodbo. Napake bodo brezpla no odpravljene v primernem roku z izklju itvijo ostalih
zahtev, posebej zahtev za spreminjanje in znižanje cen. Zahteve za spreminjanje in
znižanje cen so dovoljene samo, e napake niso odpravljene v primernem roku.
Podjetje ……………………………………….. ne odgovarja za škodo ali posledi no škodo,
razen e je bila ta povzro ena namerno oziroma zaradi malomarnosti.
Ostalo
Pogodbo o vzdrževanju ureja izklju no avstrijsko pravo. Za morebitne spore, ki izhajajo iz
te pogodbe, je pristojno sodiš e v …………………….

Kraj, datum: ________________

Pogodbenik: __________________

Podjetje

________________

