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www.amc-labs.com

Договор
за абонаментна поддръжка на офис техника
№ .......... / .......................
Днес, ....................,

в ........................................... се сключи настоящият

/ дата /

/ населено място /

договор между:
1. ............................................., представлявано от ...............................................
/ фирма, дружество, организация /

/ три имена /

в качеството си на ................................... със седалище в ..............................................,
/ длъжност /

/ населено място /

адрес: ....................................................................................., ИН: ....................................,
ИН по ЗДДС: .............................., тел.:................................, e-mail: …...............................,
наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ
и
2. АМС-Лабс ООД, представлявано от Александър Цонев, в качеството си на
управител със седалище в гр. Благоевград, ж.к. "Еленово", бл.156, ет.1, ИН:
101749815, ИН по ЗДДС: BG101749815, тел. 0877559007, email: office@amc-labs.com,
наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ
като страните се договориха за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва периодично профилактика и сервизна
поддръжка на следната офис техника:
№

Модел устройство

Сериен номер

Месечна такса

1
2
3
...
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дава безплатни консултации по въпроси свързани с
обслужваната от него офис техника, както и съвети за възможни
обновявания и оптимизации.
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява преференциални цени на резервни части и

вложен труд при извършване на сервизната дейност.
4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя консумативи за посочената техника на
преференциални цени.
II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
1. Задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1.1 Да извършва ежемесечна профилактика на техниката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
1.2 Да ремонтира дефектирало устройство в срок до 24 часа след
първоначалното посещение, а при необходимост от доставка на специфични
резервни части да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за необходимото време за
ремонт
1.3 При възможност да предоставя еквивалентна оборотна техника,
БЕЗПЛАТНО за времето на ремонта, като консумативите и евентуални щети
причинени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
1.4 След направен ремонт да извършва тестове за функционалност на
ремонтираната техника в присъствие на упълномощено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
лице, като поема гаранция върху извършената ремонтна дейност
1.5 При заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да предоставя консумативи
(оригинални, съвместими или услуга зареждане /рециклиране/) в срок до 1
работен ден. В случай на зареждане /рециклиране/ на консуматив
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ може да осигурява оборотен консуматив (ако разполага с
такъв) при желание от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за времето на зареждане
/рециклиране/
2. Задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
2.1 Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до поддържаната от него техника,
както и са посочи удобно за него време за извършване на месечната
профилактика
2.2 Да уведомява незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при възникване на проблеми с
поддържаната от него техника
2.3 Да не допуска неквалифициран персонал или други сервизни организации
до офис техниката, предмет на този договор
2.4 Да заплаща навреме таксите за абонаментна поддръжка, сервизна дейност
и резервни части съгласно фактурите издавани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
1. Стойността на таксата за абонаментна поддръжка е посочена в таблицата в
раздел I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА за всяка машина включена в договора. Тя
включва месечна профилактика, както и еднократни транспортни разходи и
сервизни дейности до 1 час на машина на месец.
2. Всички допълнително вложени резервни части, труд по сервизна дейност,
транспортни разходи и доставени по заявка консумативи се заплащат

допълнително, като всеки ремонт се извършва след уведомяване на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за неговата стойност и получаване на съгласие за
извършването му.
IV. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
Поетите за извършените сервизни дейности гаранции отпадат при:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

неправилно съхранение и експлоатация на техниката
повреди причинени от неправилен транспорт
работа в недопустими климатични условия и околна среда
липса или неправилно заземяване на ел. инсталацията
големи колебания в електрозахранването
при установяване на чужда некомпетентна намеса за отстраняване на
проблеми
използване на некачествени консумативи
неправилно функциониране в следствие на софтуерни проблеми
природни бедствия и стихии
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящият договор се сключва за срок от .............. месеца и влиза в сила от
датата на подписването му. При изтичането му той се подновява автоматично
за същият период от време, освен в случаите посочени в раздел V, т.4.
Изменения и допълнения на договора се правят в писмен вид под формата на
допълнителни анекси.
2. Всички спорни въпроси по този договор ще бъдат решавани от страните в дух
на сътрудничество, чрез преговори по между им.
3. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на
българското законодателство.
4. Прекратяване на договора
4.1 по взаимно съгласие с едномесечно писмено предизвестие
4.2 в случай на фалит или прекратяване на дейността на някоя от страните
4.3 при възникване на непреодолими сили – природни бедствия, войни и др.
Този договор е подписан в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от
страните.
Дата: ........................
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

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

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

/ ......................... /

/ А. Цонев /

подпис и печат

подпис и печат

