
FIRMA
CSS SLNECNY DOM
ICO:00691968,DIC: 2021303042
VAZECKA 3
08005 PRESOV IČO/DIČ: 00691968

Kup.zmluva PIPZL2

Dátum faktúry
10.12.2015

Číslo zmluvy

PIPZL2

1111111111111111111111111111

Trasa: 9PI
Čas: cca 7 Týždne

Email: dssvazecka@stonline.sk
Tel: 0908883494
Tel:

Poschodie:
Vyb. dod.:

Člslo: C;/~r
Prid&len~:Gi/dll.7!-"n /

CanlrurA sociálnych slll-Žillb "Slnečný dom"
PREŠOV, Važecká 3

D~Jo:

Poz. TP Cena za kus ČiastkaPočet Označenie

1

2

3

4

5

Spôsob dodania: ODVOZ VLASTNÝM AUTOM
Obslúžil Vás PANI KLEMPAYOVAAGATA (Tel. 00421/517354-354410)
Rezervácia auta /Info o dodaní: Zakazn.servis Presov 1 Tel: +421 (O) 517354-000
Vaše osobné číslo zákazníckej karty je: 1110570625

1 1803028101
ŠATNÁ SKRINA SPACE
TYP: SCS01.CELO:MDF BIELA VL,
KORPUS CANYON GREY,1 DVERE,2
PRIECINKY,l VESIAKOVÁ TYC

WG: 1001 R /) 149,00 149,00

2 1803028111
NÁSTAVCOVÁ SKRINA SPACE
TYPE:SCH02,NÄSTAVEC,CELO:MDF
BIELA VL,KP: CANYON SEDÝ, 1 DVER
PUSH- TO-OPEN,S/V /H:55X40X35 CM

WG: 1001 LJY/HL-MX Presov 79,90

1 1803028102
BOTNIK SPACE
TYPE: SCK01,CELO: MDF BIELA VL
KORPUS: CANVON SEDÝ, 1 ZÄSUVKA,
2 VÝKLOPY,S/V/H:I00X99X35 CM

39,95

WG: 1001 199,00 199,00

1 1803028105
ZRKADLO SPACE
TYPE:SCL01
ZRKADLO S FAZETOU
S/V/H:: 100X99X2 CM

WG: 1001 LJY/HL-MX Presov 79,90 79,90

2 1803028109
NÁSTAVCOVÁ SKRINA SPACE
TYPR:SCH01,NÄSTAVEC,CELO:MDF
BIELA VL,KP:CANYON ŠEDÝ,2 DVER
PUSH- TO-OPEN,S/V /H:1001 40/35

WG: 1001 LJY/HL-MX Presov 69,90 139,80

mailto:dssvazecka@stonline.sk


Kup.zmluva PIPZL2 - CSS SLNECNY DOM

Poz. Počet

6 1

7

8 1

9

Označenie TP

1803028103
5ATNA SKRINA SPACE
TIPE:SCK02, CELO: MDF BIELA VL
KORPUS: CANYON SEDY, 1 ZASUVKA
S. VjH: 55X38X35 CM

WG: 1001 LJY HL-MX Presov

1803028106

VE5IAKOVY PANEL SPACE
ľYPE:SCGO 1, PANEL CANYON SEDY
1 POLICA, 1 VES.TYC, 3 HÁCIKY
S/VjH: 55X160X35 CM

WG: 1001 R

1803028108
SKRINKA NA TOPÁNKY SPACE
fYPE:SCS03,NA TOPANKY,MDF BIEL
VYSOKY LESK KP:CANYON SEDY 1
ZASUVKA.4 DVERE, 100X199X35 CM

WG: 1001 LPJ AL-MX Presov

1803033601

VESlAKOVÝ PANEL MOYA
TYP:MOW04, DEKOR: SAN REMO
SVj BIELA,6 KOV.HACIKOV
SjV/H: 70X99X2 CM

WG: 1006

Splatnosť: Pred obdrzanim tovaru

Pri prevode zadajte prosim nasledujuce cislo :HKEAPIPZL2

Cena ld kus

59,90

?9g,00

39,95

lf ana 2

Crastka

59,90

299 OO

39,95

Cena bez DPH:
913,66 c

DPH 20.00%
182,74 e

Fakturovaná čiastka:
1.096,40 c

- Záloha do 23.12.15
1.096,40 C

Zostatok k platbe:
0,00 e

Otváracia doba: P\)- 'P 10:00· 70:00
Táto kúpna zrnl-iva "d l iad: vseobernvmi zrnl.ivnymi podmienkami
predávajúceh ktore su r lozené k tejto kupnej zmluve.
Zvysnú ciastku je nutné uhradit pred vyzdvihnutím tovaru na pokladni.
Výdajový doklad obdrzite na pokladni, v den vyzdvihnutia tovaru.

Suhlasim s tym, aby som bol/ a kontaktovanajy e-mailom (predovsetkym Newsletter) aj a
vyrobkoch a službách. Suhlas je mozne kedykolvek bezplatne zrusit.

1111111111111111111111111111111111
01712606130

Podpis: Predajca
MVDr. A Suchá

Kupujúci

formácie o



VSEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY - Môbelix SK, s. r. o.
Zmluva PIPZL2- CSS SLNECNY DOM

10.12.2015
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravuj li vzäjomné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim

l. všeobecné ustanovenia

Uzavretie kúpnej zmluvy sa uskutočňuje podpisom kupujúceho a predávajúceho na kúpnej zmluve alebo odovzdaním tovaru predávajúdm proti zaplateniu celej kúpnej ceny. V takom prípade sa
uzavretie kúpnej zmluvy v písomnej forme nevyžaduje.

Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktor Ý je spotrebiteľom, sa riadia týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a pr islušnouá legislativou upravujúca ochranu spotrebiteľa, a to
najma zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zakonnik v platnom znen i a zákon č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebitefa v platnom znen i. predpisov. V prípade, ak kupujúcim nie je spotrebite r, na
právny vztah založeny kúpnou zmluvou sa použije zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znen í.

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 predávajúdm sú pevnými cenami, zah ŕňajúdmi 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 vedený pre
spoločnosť Miibelix SK, s.r.o.Oberbank AG. Pri bezhotovostnej platbe uskuto čnenej mimo pokladne pred ávajúceho je kupujúci povinný uviesť do poznámky číslo kúpnej zmluvy. V opa čnom
pripade pripísanie a spárovanie bezhotovostnej platby bude trva l' dlhší čas s tým, že predávajúci nie je povinný kupujúcemu vydaťtovar, kým nedôjde k pripisaniu a sp árovaniu platby
predávajúcim.

5. Dodacia lehota
Dodacia lehota začina plynúť dňom uhradenia zálohy na kúpnu cenu kupujúdm. Pokia r predávajúd nemôže dodržať dohodnutú doda du lehotu, oznámi túto skutočnosť kupujúcemu. Kupujúd má
takom pripade možnosť v lehote 14 dni požiadať predávajúceho o primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo o dodanie iného podobného tovaru, prípadne od kúpnej zmluvy odstúpi ť. Pokiaľ predávajúd
nemôže splniť svoje záväzky k dodaniu tovaru v stanovenej lehote z dôvodu vyššej moci, predlžuje sa príslušným spôsobom dodacia lehota bez toho, aby pred ávajúd 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 kupujúd 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 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 zaplatení celej kúpnej ceny, ak sa predávajúci s kupuj ucim
dodatočne písomne nedohodn ú inak. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný predložiť originál dokladu o zaplatení. Pokiaľtovar preberá tretia osoba poverená kupujúcim, musí sa preuk ázat
dokladom o zaplaten i celej kúpnej ceny a originálom kúpnej zmluvy. Príjemca tovaru je povinný prevzatie tovaru potvrdi t' predávajúcemu svojim podpisom. V opa čnom prípade nie je predávajud
povinný tovar kupujúcemu/príjemcovi vydaL

7. Oneskorenie pri odbere tovaru
Pokiar 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 EUR za 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 vyzva kupujúcemu
doručená. V prípade, ak kupujúci poruší povinnost" prevziať tovarv lehote 1 mesiaca od výzvy na prevzatie tovaru, je pred ávajúd oprávnený požadoval" 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 ávajúd je oprávnený započital' nárok na zaplatenie zmluvnej
pokuty s nárokom kupujúceho na vrátenie zálohy na kúpnu Cenu.

8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
Pokiaľ nemôže predávajúci splni ť svoje záväzky voči kupujúcemu z dôvodu zrušenia výroby u výrobcu alebo z iných dôvodov le žiacich mimo pôsobnost" predávajúceho, je predávajúci oprávnený oc

kúpnej zmluvy bez ďalšieho odstúpiť. Predávajúd môže od kúpnej zmluvy odstúpiť taktiež 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 kupujúd si vymienili, že kupujúci môže od kúpnej zmluvy
odstúpi:' aj z iných ako zákonom alebo kúpnou zmluvou stanovených dôvodov, v takémto prípade je ale kupujúd povinný uhradi ť predávajúcemu odstupné vo výške Z5 % 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 prevzatí 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 podľa
požiadavky kupujúceho, a to bu ďvýmenou tovaru alebo jej opravou. Ak nie je taký postup možný alebo ak ide o neodstr áníterné vady, môže kupujúci požadoval primeranú zľavu z ceny tovaru
alebo od zmluvy odstúpiť.
Predávaný tovar v zásade nie je vhodný na použitie pre komerčné účely. napr. do jedální, hotelov a pod. Predávajúd nezodpovedá za vady tovaru spôsobené nadmernou z át'ažou pri používaní
tovaru na iné komerčné alebo nekomerčné účely ako na jeho použitie v domácnosti.
Vzhľadom 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 vyobrazen í tovaru, považované za jeho vady a výrobok je v zhode s kúpnou zmluvou. Za vady nebud l

ďalej považované odchýlky alebo zmeny vo farbe, štruktúre, tónovaní, hrúbke, vzore, prevedení, gramáži, sile, pevnosti a iné, ak s ú vačšie než minimálne alebo malé u výrobkov z prírodných
materiálov (drevo, koža a iné), taký tovarje v zhode s kúpnou zmluvou. Záruka sa taktiež nevz ťahuje na po škodeníe vzniknuté V dôsledku bežného opotrebenia, vady spôsobené nesprávnym,
nešetrným a nevhodným použivaním tovaru, jeho nesprávnym alebo nevhodným umiestnen im, skladovan ím alebo dopravou, vady alebo poškodenia vzniknuté neodbornou montážou, čisten im a
aj na iné poškodenia a vady vzniknuté z dôvodov na strane kupuj úceho. 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 predávajúd 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 prevzatí kupujúdm.
Záručná doba je Z4 mesiacov. Záručná doba začina plynút" prevzatím veci kupujúcim.
Kupujúci uvedie zjavné vady tovaru na dodacom Liste aLebo v preberacom protokole.
Neskôrvzniknuté vady uplatní kupujúci 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 pod fa platného právneho poriadku Slovenskej republiky.

11. Ochrana osobných údajov
Osobné údaje kupujúceho sú spracúvané na základe z ákona 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 čislo (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 informova ť predávajúceho o zmene vo svojich osobn ých údajoch.

Poskytnuté osobné udaje budú spracúvané len predávajúcim alebo ním určeným sprostredkovateľom. Aktuálny zoznam sprostredkovate ľov sa nachádza na www.moebelix.sk. In ým subjektom bu
umožnený prístup k osobným údajom zákazn íkov len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana pr áv spotrebitera).
Osobné údaje bude predávajúci spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovan ým spôsobom alebo v tlačenej podo,
neautomatizovaným spôsobom.
Kupujúci potvrdzuje, že poskytnute osobné údaje sú pravdivé a nesie zodpovednosť za nepravdivosť osobných údajov ..
V prípade, ak sa kupuj úci domnieva, že predávajúci alebo sprostredkovater vykonáva spracúvanie jeho osobných údajov v rozpore so zákonom, môže požiadať predávajúceho alebo spracovate ra 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 dalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 cit, zákona.

lZ. 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 doplňujúdch a odlišných dohôd oprávnení kona l' 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.

