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Poschodie: "
Vyb. dod.:

Kup.zmluva PIPALZ

Poz. Počet Označenie TP Cena za kus Ciastka

Spôsob dodania: ODVOZ VLASTNÝM AUTOM
Obslúžil Vás Ing. HLACOVA MARIA (Tel. 00421/517354-354400)
Rezervácia auta/Info o dodaní: Zakazn.servis Presov 1 Tel: +421 (O) 517354-000
Vaše osobné číslo zákazníckej karty je: 1110570625

1 1 1555003001 WG:OOOl LJY/HL-MX Presov 299,00 299.00
OBÝVACIA STENA LIGHT
DUB SONOMASVETLÁ/BIELA vysoKÝ
LESK, VRÁT.LED OSVETLENIA
S/VIH: 292/189/48 CM

2 1 1803021803 WG: 1202 LJY/HL-MX Presov 69,90 69,90 :',
i,

KONFERENCNÝSTOLÍKCOFFEE s.

DEKORDUB SO.VO]'..A SPOLICOU ti

APL.FARBY ALU,
S/VIH: 11OX45X67 CM

3 6 2540012601 WG: 0856 R 39,95 239.70
STOLICKA ANA
ITP:OT-1730, TEXTIL.KOŽA CIERN
POCHRÓM.PODSTAVEC,NOSNOST120K
S/VIH: 43X98X57 CM

l; 1 2239001801 WG:0854 R 199,00 199,00
JEDÁLENSKY STÔL OITO
ITP:FY-F81445-1, 40 MM DOSKA"
BIELA VYS.LESK,SOKEL:USLACHTIL
OCEL,S/VIH: 140X75X90 CM
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Poz. Počet Označenie TP Cena za kus Čiastka

Splatnosť: Pred obdržaním tovaru Z'lava: 0,00

Pri prevode zadajte prosim nasledujuce císla :HKEAPIPALZ

Cena bez DPH:
673,00 �

DPH20.00%
134,60 �

Fakturovaná čiastka:
807,60 �

-Záloha do 16.12.14
807,60 �

Zostatok k platbe:
0,00 �

po - ne 10:00 - 20:00

Tato kupná zmluva sa riadia všeobecnými zmluvnými podmienkami
predávajúceho, ktoré sú priložené k tejto kúpnej zmluve.
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Podpis:



VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY - Mäbelix SK, s. r. O.
Zmluva PIPALZ- CSS SLNECNY DOM

02.12.2014

Tieto všeobecné obchoonč podmienky upravujú vzájomné vzrahy medzi kupujúcim a predávajúcim

1. Všeobecné ustanovenia
Uzavretie kúpnej zmluvy sa uskutočňuje podpisom kupujúceho a predávajúceho na kúpnej zmluve alebo odovzdaním tovaru predävajúdm proti zaplateniu celej kúpnej ceny. V takom prípade sa
uzavretie kúpnej zmluvy V písomnej forme nevyžaduje.
Právne vzťahy medzi predävajúdm a kupujúcim, ktolý je spotrebiteľom, sa riadia týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a prslušnouá legislatívou upravujuca ochranu spotrebitefa, a to
najmä zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonnik v platnom zneni a zákon č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebitefa Vplatnom zneni. predpisov. V prípade, ak kupujúdm nie je spotrebitef, na
právny vzťah založený kúpnou zmluvou sa použije zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákon nik v platnom zneni.

2. Uzatvorenie kúpnej zmluvy
K uzatvoreniu písomnej kúpnej zmluvy je potrebný súhlas obidvoch zmluvných strán. ktorý je potvrdený ich podpismi na kúpnej zmluve. Sňasne s podpisom kúpnej zmluvy skladá kupujúd zálohu
vo výške minimálne 30% kúpnej ceny. Predmetom kúpnej zmluvy sú len tie položky, ktoré sú písomne uvedené v kúpnej zmluve, ak sa kúpna zmluva uzatvára ústne, tak položky uvedené v doklade
o zaplatení. Ak zmluvné strany uzatvárajú kúpnu zmluvu inak ako písomne, je kupujúd povinný pri jej uzatváraní zaplati predávajúcemu 100% kúpnej ceny.

3. Kúpna cena
Kúpne ceny uvádzané predávajúdm sú pevnými cenami, zalŕňajúdmi daň z pridanej hodnoty. Kúpna cena nezalt'ňa montáž alebo dopravu tovaru.

4. Zaplatenie kúpnej ceny
Zálohu alebo celú kúpnu cenu je možné uhradt' v hotOVOSTI v pokladni prevádzkarne predávajúceho, platobnou kartou alebo bezhotovostným prevodom na účet č. 2301088148/8370/1111
vedený pre spoločnosť Miibelix SK, s.r.o.Oberbank AG. Pri bezhotovostnej platbe uskutcčnenej mimo pokladne predávajúceho je kupujúd povinny uviesť ako variabilný symbol číslo kúpnej
zmluvy. V opačnom prípade pripísanie a spárovanie bezhotovostnej platby bude trvá' dlhší čas s tým, že predavajúd nie je povinný kupujúcemu vydať tovar, kym nedôjde k pripísaniu a spárovaniu
platby predávajúdm.

5. Dodada lehota
Dodada lehota začina plynúť dňom uhradenia zálohy na kúpnu cenu kupujúdm. Pokli predávajúd nemôže dodržať dohodnutú dodadu lehotu, oznami túto skutočnost' kupujúcemu. Kupujúd má v
takom prípade možnosť v lehote 14 dní požiadať predávajúceho o primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo o dodanie iného podobného tovaru, prípadne od kúpnej zmluvy odstúpf. Pokiaľ predávajúd
nemôže splniť svoje záväzky k dodaniu tovaru v stanovenej lehote z dôvodu vyššej moci, predlžuje sa príslušným spôsobom dodada lehota bez toho, aby predvajud niesol za take predlženie
zodpovednost a aby kupujúcemu vznikol nárok na zľavu z kúpnej ceny, právo na dodanie náhradného tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy. V prípade oneskorenia sa predávajúceho s
dodaním tovaru z iných ako z vyššie uvedených dôvodov má kupujúd právo požadová' od predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,03% z kúpnej ceny tovaru za každý aj zlČatý deň
oneskorenia s dodaním tovaru, avšak len vtom prípade, ak kupujúcemu z dôvodu oneskoreného dodania tovaru neboLa poskytnut zľava z kúpnej ceny v zmysle tohto bodu podmienok.

6. Výhrada vlastníckeho práva
Do úpLného zapLatenia kúpnej ceny zostáva tovar majetkom predávajúceho. Odovzdanie a prevzatie tovaru kupujúdm je možné Len po zaplateni celej kúpnej ceny, ak sa predávajúd s kupijcim
dodatočne pisomne nedohodnú inak. Pri prevzatí tovaru je kupujúd povinný predLožiť origináL dokladu Ozaplatení. Pokiaľ tovar preberá tretia osoba poverená kupujúdm, musí sa preukízať
dokladom o zaplateni celej kúpnej ceny a originálom kúpnej zmluvy. pnjemca tovaru je povinný prevzatie tovaru potvrdf predávajúcemu svojim podpisom. V opa:nom prípade nie je predávajúd
povinný tovar kupujúcemu/pnjemcovt vydať.

7. Oneskorenie pri odbere tovaru
Pokia I' kupujúci neodoberie tovar do jedného mesiaca od výzvy predávajúceho na prevzatie tovaru, je predávajúd opévnený žiadať náhradu vzniknutých skladových nákladov, a to vo výške 1% z
kúpnej ceny denne, minimálne však 5 EURza dei. Pokiaľ kupujúd neodoberie tovar do jedného mesiaca od výzvy k prevzatiu tovaru, a tým nesplní svoje zmluvné povinnosti, môže predávajúd od
kúpnej zmluvy odstúpiť. Výzva na prevzatie tovaru sa považuje za doručenú v prípade. ak bude predávajudm odoslaná na adresu uvedenú kupujúcim bez ohľadu na to, či bude vyzva kupujucemu
doručená. V prípade, ak kupujúd poruši povinnosť prevziať tovar v lehote 1 mesiaca od výzvy na prevzatie tovaru, je premvajLJd oprávnený požadovať po kupujúdm uhradenie zmluvnej pokuty vo
výške 25% z kúpnej ceny tovaru. Uhradením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu vzniknutej škody. pre.vajúd je oprávnený započitat nárok na zaplatenie zmluvnej
pokuty s nárokom kupujúceho na vrátenie zálohy na kúpnu cenu.

8. Odstúpenie od kúpnej zmLuvy
Pokiaľ nemôže predávajúd splnI svoje záväzky voči kupujúcemu z dôvodu zrušenia výroby u výrobcu aLebo z iných dôvodov ležíadch mimo pôsobnost predavajúceho, je predávajúd oprávnený od

kúpnej zmluvy bez ďalšieho odstúpiť. Predávajúci môže od kúpnej zmluvy odstúpiť taktiež v prípade, ak kupujúd neuhradí celú kúpnu cenu alebo v lehote 7 dní od uzatvorenia písomnej kúpnej
zmluvy nezloží predávajúcemu 30% zálohu z kúpnej ceny tovaru alebo poruší kúpnu zmluvu iným závažných spôsobom. Predávajúd aj kupujúd si vymienili, že kupujúd môže od kúpnej zmluvy
odstúpiť aj z iných ako zákonom alebo kúpnou zmluvou stanovených dôvodov, v takémto prípade je aLe kupujúci povinný uhraelf predávajúcemu odstupné vo výške 25 % z celkovej kúpnej ceny
tovaru.

9. Zhoda s kúpnou zmluvou, výhrada zmien, záruka
predávajúd zodpovedá kupujúcemu zato, že odovzdávaná vec zodpovedá podmienkam uvedeným v kúpnej zmluve a je bez závad. V prípade, ak vec pri prevzatí kupujúdm nezodpovedá
podmienkam uvedeným v kúpnej zmluve, má kupujúd právo, od premvajúceho žiadať, aby bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpne:' zmluve, a to podľa
požiadavky kupujúceho, a to bud výmenou tovaru a. ebo j _ opravou. Ak nie je taký postup možný ale~o ak ide o neodsténiterné vady, môže kupujúd požadovať primeranú zf, IU z ceny tovaru
alebo od zmluvy odstúpiť.
Predávaný tovar v zásade nie je vhodný na použitie pre komerčné účely, napr. do [edálni. hotelov a pod. Predávajúd nezodpovedá za vady tovaru spôsobené nadmernou záťažou pri používaní
tovaru na iné komerčné alebo nekomerčné účely ako na jeho použitie v domácnosti.
Vzhradom na skutočnosť, že tovar je predávaný na základe vzorky alebo vyobrazení v katalógu, nebudú u výrobkov z priemyslovo vyrábaných materiálov, malé zmeny alebo odchýLky vo farbe,
štruktúre, tónovaní, hrúbke, vzore. prevedení, gramáži, sile, pevnosti a iné, oproti vzorke aLebo vyobrazeri tovaru, považované za jeho vady a vyrobok je v zhode s kúpnou zmluvou. Za vady nebudú
ďalej považované odchýLky aLebo zmeny vo farbe, štruktúre, tónovaní, hrúbke, vzore. prevedení, gramáži. sile, pevnosti a iné, ak" väčšie než minimálne alebo malé u výrobkov z prírodných
materiálov (drevo, koža a iné), taký tovarje v zhode s kúpnou zmluvou. Záruka sa taktiež nevtahuje na poškodenie vzniknuté v dôsledku bežného opotrebenia, vady spôsobené nesprávnym.
nešetrným a nevhodným používaním tovaru, jeho nesprávnym alebo nevhodným umiestnenim, skladovaním alebo dopravou, vady alebo poškodenia vzniknuté neodbornou montážou, čistemm akc
aj na iné poškodenia a vady vzniknuté z divodov na strane kupujúceho. Záruka sa rovnako nevzťahuje na poškodenie alebo vady spôsobené v dôsledku toho, že kupujúci nakladal s tovarom v
rozpore s priloženým návodom.
Vystavené vzorky tovaru môžu b}t' predané len vtedy, ak sa k tomu predávajúd zaviaže v kúpnej zmluve.

U vecí predávaných za nižšiu cenu sa záruka nedahuje na vady, pre ktoré bola dohodnutá nižšia kúpna cena. Ak ide o ved použité, predávajúd nezodpovedá za vady zodpovedajúce miere
používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúdm.
Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť prevzatím ved kupujúcim.
Kupujúd uvedie zjavné vady tovaru na dodacom liste alebo v preberacom protokole.
Neskôrvzniknuté vady uplatní kupujúd u predávajúceho tým, že pri rekLamádi preukáže kúpu tovaru u predávajúceho, uvedie popis vady a svoje nároky zo záruky za vady.

10. Riešenie sporov

Vzniknuté spory budú riešené príslušným súdom Slovenskej republiky poďa platného právneho poriadku Slovenskej republiky.
11. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje kupujúceho sú spracúvané na základe ;ákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnen niektorých zákonov (áalej len .zakon o ochrane osobnych údajov").
Kupujúd poskytuje osobné údaje predávajúcemu na účeLy realizácie práva povinnosti z kúpnej zmluvy a to v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, dončovada adresa, adresa elektronickej pošty,
telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").
Kupujúd berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a žeje povinný bez zbytočneho odkladu informovať predavajúceho O zmene vo svojich osobných údajoch.
Poskytnuté osobné údaje budú spracúvané len predávajúdm aLebo ním určeným sprostredkovatefom, Aktuálny zoznam sprostredkovatáov sa nac!lídza na www.moebelix.sk. Iným subjektom bud.
umožnený prístup k osobným údajom zákaznikov len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana páv spotrebitel'a).
Osobné údaje bude predávajúd spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom aLebo v tlaéenej podobe
neautomatizovaným spôsobom.
Kupujúd potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a nesie zodpovednosť za nepravdivosť osobných údajov, .
V prípade, ak sa kupujúci domnieva, že predávajúd alebo sprostredkovateľ vykonáva spracúvanie jeho osobných údajov v rozpore so zákonom, môže požiadať predávajúceho aLebo spracovateľa o
vysvetlenie, popr. odstránenie závadného stavu.
Na základe zákona o ochrane osobrých údajov ma kupujúd právo okrem iného na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov, na informáde o zozname osobných údajov, ktorÉ
O ňom predávajúd spracúva a ďaLšie práva uvedené I § 21 Jds. 1 cit, zákona.

12. Zmeny
Doplňujúce alebo odlišné dohody oproti týmto Všeobecným obchodným podmienkam sú platné len v písomnej forme a stávajú sa éčastou kúpnej zmluvy až v okamihu podpisu dodatku ku kúpnej
zmluve obidvoma zmLuvnými stranami. V mene predávajúceho sú pri uzatvára. doplňujúdch a odlišných dohôd oprávnení kona' len vedúd príslušnej prevádzky, jeho zástupca alebo pre tento
prípad špedálne splnomocnený zamestnanec, a to bez olfadu na skutočncsť, či je takáto dohoda/dodatok uzatváraná pri uzatvorení kúpnej zmluvy alebo neskôr.
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http://www.moebelix.sk.

