
FIRMA Dátum faktúry Číslo zmluvy
CSS SLNECNYDOM 20.03.2015 PIPHOOICO:00691968,DIC:2021303042
VAZECKA3 Trasa: 9PI
08005 PRESOV IČO/DIČ: 00691968 Čas: cca 1 KT
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Email: dssvazecka@stonline.sk
Tel: 0517757356
Tel:

.J O 1/JJ:J e: Poschodie:

~!ú/iť~«f= Vyb. dod.:

Kup.zmluva PIPHOO

Poz. Počet Označenie TP Cena za kus Čiastka

Spôsob dodania: ODVOZVLASTNÝMAUTOM
Obslúžil Vás PANI LUKACOVAMARIA (Tel. 00421/517354-236 350)
Otazky kVasej zakazke: PANI STROMPFRUTHTel: +421 (O) 517354-354220
Vaše osobné číslo zákazníckej karty je: 1110570625

1 6 71420077 WG: 7017 API/MX- Presov 0,50 3,00
HRNCEK NA KÁvu IRIS
4 RÔZNEFARBY
KERAMIKA,330 ML
P/V: 8,6/10.4 CM

2 1 68770043 WG: 7008 API/MX-Presov 5,00 5,00
POHÁR NA LONGDRINKALISON- 6 KS
6 RÔZNYCHFARIEB
CENAZABALENIE
6 KUSOV/BALENIE

3 1 68760164 WG: 7023 API/MX-Presov 25,00 25,00
SADA HRNCOVBlANKA
NEHRDZVEJÚCA OCEL
CIRE SKLO,SKLENENÉPOKRIEVKY
SET/7 KS

4 1 45580001 WG: 6760 API/MX-Presov 49,95 49,95
STOJACIA LAMPA 5802MX PETRA
FARBA: MATNÝNIKEL
lIAROVKY: 1X 230W, 1X 40W
NÁHRADAZA 69300010/01

5 3 7992018903 WG: 6653 API/MX-Presov 8,99 26,97
DEKORACNÝVANKúŠANJA
ZELENÁ
100% POYLESTER
CCA40X60 CM
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Poz. Počet Označenie TP Cena za kus Čiastka

6 3 1356024702
DEKORACNÝVANICÚŠESTELLE
CERVENÁ
100% POLYESTER,CHENILLE
Š/D: 40/60 CM

WG:6653 API/MX-Presov 7,99 23,97

Splatnosť: Pred obdržaním tovaru

Pri prevode zadajte prosim nasledujuce cislo :HKEAPIPHOO

Cena bez DPH:
111,56 �

DPH 20.00%
22,33 �

Fakturovaná čiastka:
133,89 �

-Záloha do 27.03.15
133,89 �

Zostatok k platbe:
0,00 €

Otváracia doba: po-ne 10:00-20:00
Táto kúpna zmluva sa riadi vseobecnými zmluvnými podmienkami
predávajúceho, ktoré sú prilozené k tejto kúpnej zmluve.
Zvysnú ciastku je nutné uhradit pred vyzdvihnutím tovaru na pokladni.
Výdajový doklad obdrzite na pokladni, v den vyzdvihnutia tovaru.

(predovsetkym Newsletter) a/alebo SMS, a obdržel/a informácie o
zrusit.
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016078639608

Podpis:



V�EOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY - Môbelix SK, s. r. o.
Zmluva PIPHOO- CSS SLNECNY DOM

20.03.2015

Tieto v�eobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim

1. Všeobecné ustanovenia
Uzavretie kúpnej zmluvy sa uskutočňuje podpisom kupujúceho a predávajúceho na kúpnej zmluve alebo odovzdaním tovaru predávajúcim proti zaplateniu celej kúpnej ceny. V takom prípade sa
uzavretie kúpnej zmluvy v písomnej forme nevyžaduje.
Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, sa riadia týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a pr íslušnouá legislatívou upravujúca ochranu spotrebiteľa, a to
najmä zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v platnom znen í a zákon č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa v platnom znen i. predpisov. V prípade, ak kupujúcim nie je spotrebiteľ, na
právny vzťah založený kúpnou zmluvou sa použije zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znen i.

2. Uzatvorenie kúpnej zmluvy
K uzatvoreniu písomnej kúpnej zmluvy je potrebný súhlas obidvoch zmluvných strán, ktorý je potvrdený ich podpismi na kúpnej zmluve. Sú časne s podpisom kúpnej zmluvy skladá kupujúci 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 kupujúci povinný pri jej uzatváraní zaplati ť predávajúcemu 100% kúpnej ceny.

3. Kúpna cena
Kúpne ceny uvádzané predávajúcim sú pevnými cenami, zah ŕňajúcimi daň z pridanej hodnoty. Kúpna cena nezah ŕňa montáž alebo dopravu tovaru.

4. Zaplatenie kúpnej ceny
Zálohu alebo celú kúpnu cenu je možné uhradi ťv hotovosti v pokladni prevádzkarne predávajúceho, platobnou kartou alebo bezhotovostným prevodom na účet č. 2301088148/8370/1111
vedený pre spoločnosť Mobelix SK, s.r.o.Oberbank AG. Pri bezhotovostnej platbe uskuto čnenej mimo pokladne pred ávajúceho je kupujúci povinný uviesť ako variabilný symbol číslo kúpnej
zmluvy. V opačnom prípade pripísanie a spárovanie bezhotovostnej platby bude trva ť dlhší čas s tým, že predávajúci nie je povinný kupujúcemu vydať tovar, kým nedôjde k pripísaniu a spárovan
platby predávajúcim.

5. Dodacia lehota
Dodacia lehota začína plynúť dňom uhradenia zálohy na kúpnu cenu kupujúcim. Pokia ľ predávajúci nemôže dodržať dohodnutú dodaciu lehotu, oznámi túto skutočnosť kupujúcemu. Kupujúci má
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 odstúpiť. Pokiaľ predávajúci
nemôže splniť svoje záväzky k dodaniu tovaru v stanovenej lehote z dôvodu vyššej moci, predlžuje sa príslušným spôsobom dodacia lehota bez toho, aby pred ávajúci niesol za také predlženie
zodpovednosť 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 kupujúci právo požadova ť od predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,03% z kúpnej ceny tovaru za každý aj za čatý deň
oneskorenia s dodaním tovaru, avšak len v tom prípade, ak kupujúcemu z dôvodu oneskoreného dodania tovaru nebola poskytnut á zfava 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 kupujúcim je možné len po zaplatení celej kúpnej ceny, ak sa predávajúci s kupuj uom
dodatočne písomne nedohodnú inak. Pri prevzati tovaru je kupujúci povinný predložiť originál dokladu o zaplateni. Pokiaľ tovar preberá tretia osoba poverená kupujúcim, musí sa preuk ázať
dokladom o zaplaten í celej kúpnej ceny a originálom kúpnej zmluvy. Príjemca tovaru je povinný prevzatie tovaru potvrdiť predávajúcemu svojim podpisom. V opa čnom prípade nie je predávajúci
povinný tovar kupujúcemu/príjemcovi vydať.

7. Oneskorenie pri odbere tovaru
Pokiaľ kupujúci neodoberie tovar do jedného mesiaca od výzvy predávajúceho na prevzatie tovaru, je predávajúci opr ávnený žiadať náhradu vzniknutých skladových nákladov, a to vo výške 1% z
kúpnej ceny denne, minimálne však 5 EURza de ň. Pokiaľ kupujúci neodoberie tovar do jedného mesiaca od výzvy k prevzatiu tovaru, a tým nesplní svoje zmluvné povinnosti, môže predávajúci od
kúpnej zmluvy odstúpiť. Výzva na prevzatie tovaru sa pova žuje za doručenú v prípade, ak bude predávajúcim odoslaná na adresu uvedenú kupujúcim bez ohľadu na to, či bude výzva kupujúcemu
doručená. V prípade, ak kupujúci poruší povinnost' prevziať tovar v lehote 1 mesiaca od výzvy na prevzatie tovaru, je pred ávajúci oprávnený požadovať po kupujúcim uhradenie zmluvnej pokuty vo
výške 25% z kúpnej ceny tovaru. Uhradením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu vzniknutej škody. Pred ávajúci je oprávnený započítať nárok na zaplatenie zmluvnej
pokuty s nárokom kupujúceho na vrátenie zálohy na kúpnu cenu.

8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
Pokiaľ nemôže predávajúci splni l' svoje záväzky voči kupujúcemu z dôvodu zrušenia výroby u výrobcu alebo z iných dôvodov ležiacich mimo pôsobnosť predávajúceho, je predávajúci oprávnený oc

kúpnej zmluvy bez ďalšieho odstúpiť. Predávajúci môže od kúpnej zmluvy odstúpiťtaktiež v prípade, ak kupujúci 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. Predávajúci aj kupujúci si vymienili, že kupujúci môže od kúpnej zmluvy
odstúpiť aj z iných ako zákonom alebo kúpnou zmluvou stanovených dôvodov, v takémto prípade je ale kupujúci povinný uhradi ť predávajúcemu odstupné vo výške 25 % z celkovej kúpnej ceny
tovaru.

9. Zhoda s kúpnou zmluvou, výhrada zmien, záruka
Predávajúci zodpovedá kupujúcemu zato, že odovzdávaná vec zodpovedá podmienkam uvedeným v kúpnej zmluve a je bez závad. V prípade, ak vec pri prevzati kupujúcim nezodpovedá
podmienkam uvedeným v kúpnej zmluve, má kupujúci právo, od pred ávajúceho žiadať, aby bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedaj úceho kúpnej zmluve, a to podta
požiadavky kupujúceho, a to buďvýmenou tovaru alebo jej opravou. Ak nie je taký postup možný alebo ak ide o neodstr ániteľné vady, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru
alebo od zmluvy odstúpi!'.
Predávaný tovar v zásade nie je vhodný na použitie pre komerčné účely, napr. do jedální, hotelov a pod. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru spOsobené nadmernou zát'ažou pri používani
tovaru na iné komerčné alebo nekomerčné účely ako na jeho použitie v domácnosti.
Vzhľadom na skutočnosť, že tovarje 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 vyobrazen í tovaru, považované za jeho vady a výrobok je v zhode s kúpnou zmluvou. Za vady nebude
ďalej považované odchýlky alebo zmeny vo farbe, štruktúre, tónovaní, hrúbke, vzore, prevedení, gramáži, sile, pevnosti a iné, ak s ú väčšie než minimálne alebo malé u výrobkov z prírodných
materiálov (drevo, koža a iné), taký tovar je v zhode s kúpnou zmluvou. Záruka sa taktiež nevz ťahuje na poškodenie vzniknuté v dôsledku bežného opotrebenia, vady spôsobené nesprávnym,
nešetrným a nevhodným používaním tovaru, jeho nesprávnym alebo nevhodným umiestnen im, skladovan ím alebo dopravou, vady alebo poškodenia vzniknuté neodbornou montážou, čistením a
aj na iné poškodenia a vady vzniknuté z dôvodov 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 byť predané len vtedy, ak sa k tomu predávajúci zaviaže v kúpnej zmluve.
U vecí predávaných za nižšiu cenu sa záruka nevz ťahuje na vady, pre ktoré bola dohodnutá nižšia kúpna cena. Ak ide o veci použité, predávajúci nezodpovedá za vady zodpovedajúce miere
používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzati kupujúcim.
Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť prevzatím veci kupujúcim.
Kupujúci uvedie zjavné vady tovaru na dodacom liste alebo v preberacom protokole.
Neskôr vzniknuté vady uplatní kupujúci u predávajúceho tým, že pri reklamácii 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 pod ľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky.

11. Ochrana osobných údajov
Osobné údaje kupujúceho sú spracúvané na základe zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnen í niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobn ých údajov").
Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu na účely realizácie práva povinností z kúpnej zmluvy a to v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, doru čovacia adresa, adresa elektronickej po šty,
telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").
Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobn ých údajoch.
Poskytnuté osobné údaje budú spracúvané len predávajúcim alebo ním určeným sprostredkovatel'om. Aktuálny zoznam sprostredkovate ľov sa nachádza na www.moebelix.sk. In ým subjektom bu
umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanoven ých platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana pr áv spotrebiteľa).
Osobné údaje bude predávajúci spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podol
neautomatizovan ým spôsobom.
Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a nesie zodpovednosť za nepravdivosť osobných údajov ..
V prípade, ak sa kupujúci domnieva, že predávajúci 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 osobn ých údajov má kupujúci právo okrem iného na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov, na informácie o zozname osobných údajov, ktc
o ňom predávajúci spracúva a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 cit. zákona.

12. Zmeny
Doplňujúce alebo odlišné dohody oproti týmto Všeobecným obchodným podmienkam sú platné len v písomnej forme a stávajú sa s účasťou kúpnej zmluvy až v okamihu podpisu dodatku ku kúpnej
zmluve obidvoma zmluvnými stranami. V mene predávajúceho sú pri uzatváran í doplňujúcich a odlišných dohôd oprávnení kona ť len vedúci príslušnej prevádzky, jeho zástupca alebo pre tento
prípad špeciálne splnomocnený zamestnanec, a to bez oh ľadu na skutočnosť, či je takáto dohoda/dodatok uzatváraná pri uzatvorení kúpnej zmluvy alebo neskôr.

http://www.moebelix.sk.

