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1. Předmět dodávky

Předávající tímto protokolem odevzdal přejímajícímu funkční sestavu systému Oasis v konfiguraci, která odpovídá příslušnému daňovému

dokladu, na základě kterého přejímající dodávku systému zaplatil. Přejímající převzal systém a souhlasí s dále uvedenými body ujednání.

Instalovaný systém splňuje požadavky normy ČSN-50131-1 třída 2 a na jeho jednotlivé prvky vyrobené firmou Jablotron Alarms a.s., Jablonec

n.N. je vystaveno prohlášení o shodě v souladu s platnou legislativou. Systém byl namontován jako trvalá součást stavby na výše uvedené

adrese přejímajícího. Předávající servisní technik je nositelem platné koncesované živnosti, která ho opravňuje k montáži zabezpečovací

techniky v souladu s platnou legislativou České republiky. Předávající byl také certifikován výrobcem systému Oasis (společností Jablotron

Alarms a.s., Jablonec n.N.) a splňuje tím podmínky výrobce pro využití bezplatného  pozáručního servisu, viz Záruka.

2. Ujednání

Systém byl instalován v rozsahu požadovaném přejímajícím, byl řádně přezkoušen a přejímající stvrzuje svým podpisem, že byl proškolen a

rozumí, jak systém funguje a jak jej správně používat.

Předávající odevzdal přejímajícímu dokumentaci k systému včetně uživatelského manuálu a včetně přístupových práv k systému v úrovni

správce.

Předávající doporučil přejímajícímu připojení instalovaného systému k pultu centrální ochrany tak, aby v případě detekovaného nebezpečí

mohlo dojít ke kontrole objektu zásahovou jednotkou.

Přejímající se zavazuje, že bude systém používat v souladu s předaným uživatelským manuálem. Zajistí též, že systém budou obsluhovat pouze

osoby, které k obsluze prokazatelně proškolí. Přejímající se též zavazuje, že nebude sdělovat citlivé údaje o systému a způsobu jeho obsluhy

nepovolaným osobám.

Předávající informoval přejímajícího o potřebě pravidelných ročních servisních kontrol systému. Přejímající nebude sám provádět žádné zásahy

do konfigurace systému a byl informován, že detektory systému nesmí být zakryty či zastíněny (např. přestěhováním nábytku apod.)

Přejímající se zavazuje neprodleně ohlásit předávajícímu případné závady systému. Předávající se zavazuje hlášené závady řešit v co

nejkratším termínu.

Přejímající souhlasí s tím, aby systém automaticky hlásil technické události předávajícímu, a souhlasí též s tím, aby předávající používal

možnost dálkového přístupu do systému za účelem servisu.

Přejímající byl informován, že systém musí být trvale napájen ze sítě. Zálohovací akumulátor slouží pouze k překlenutí výpadku sítě a není

určen k dlouhodobému napájení systému.

Přejímající si je vědom, že instalace elektronického systému je pouze jedním typem ochrany objektu. Nezbavuje se tím odpovědnosti za

provedení dalších opatření vedoucích k ochraně a prevenci. Instalovaný systém nemůže zcela vyloučit škodnou událost, může ji jen v rozsahu

instalovaných prvků a jejich funkčních vlastností detekovat a hlásit.

Přejímající byl informován, že v zájmu eliminace falešných poplachů musí být střežený prostor uzavřen a musí zde být provedena opatření

bránící nežádoucímu proudění vzduchu, nežádoucímu pohybu předmětů, zvířat (včetně drobných hlodavců) či osob. Spolehlivě musí být

uzavřena též okna, dveře či jiné přístupové prostředky.

Přejímající a předávající se tímto protokolem výslovně dohodli, že veškeré případné majetkové spory, které by v budoucnu vznikly z předání

výše uvedené dodávky budou rozhodovány v rozhodčím řízení podle Zák.č. 216/94 Sb. O rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, s

vyloučením pravomoci obecných soudů. Rozhodce bude vybrán stranou předávající. Rozhodčí řízení bude vedeno pouze písemně. Doručování

se provádí dle příslušných ustanovení Zák.č. 99/63 Sb. Občanský soudní řád.

Předávající prohlašuje, že veškeré informace o systému a jeho majiteli bude spravovat jako důvěrné, a zavazuje se, že je neposkytne žádné

třetí straně.

3. Záruka

Na instalovaný systém a jeho funkci poskytuje předávající přejímajícímu záruku 24 měsíců ode dne podpisu tohoto protokolu.

Bezplatný pozáruční servis – Výrobce (Jablotron Alarms a.s., Jablonec n.N.) poskytuje na prvky předávaného systému, které vyrobil a které byly

prokazatelně namontované certifikovaným technikem, bezplatný pozáruční servis v délce 3 roky od vypršení výše uvedené záruky. Bezplatný

pozáruční servis nezahrnuje výkon servisního technika (hradí jej zákazník). Podmínkou poskytnutí bezplatného pozáručního servisu je

provádění pravidelných ročních servisních kontrol technikem, který má příslušnou certifikaci výrobcem.

Záruka a bezplatný pozáruční servis se vztahují pouze na komponenty instalovaného systému a nezakládají nárok uživatele na náhradu

případné újmy na majetku, životě či zdraví, kterou zaviní jiná osoba, živelná katastrofa nebo souhra náhodných či zaviněných okolností.

Záruka ani bezplatný pozáruční servis se nevztahují na servisní zásahy způsobené chybou obsluhy systému ze strany přejímajícího (či jiného

subjektu), způsobené poškozením systému přejímajícím či jinou osobou, způsobené poškozením systému přepětím v napájecí či komunikační

síti, zásahem blesku, nepřípustným elektromagnetickým rušením v místě, požárem, povodní, zatečením vody a podobně. Záruka ani bezplatný

pozáruční servis se též nevztahují na výměnu baterií, ani na provedení pravidelných ročních servisních prohlídek systému
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