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ZMLUVA

o predaji motorových pativ a iných tovarov a síužíeb prostredníctvom palívových kariet spoiočnosti SLOVNAFT, a.s,
(ďalej v texte íba "Zmluva")
uzatvorená v zmysle § 269_ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákon;
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spolocne ďalej v texte iba ako "Zmluvné sírany".
II. Predmet Zmluvy, kúpna cena, cerpacie stanice a platobné podmienky
1, Predmetom tejto Zmluvy Je záväzok SLOVNAFT, a.s. vydať palívové karíy Zákazníkovi (GOLD karta, SILVER karta, spoiočnosíí SLOVNAFT,
a.s. v zmysle tohto článku Zmluvy, ďalej !en "Paiivové karty" v pristušnom tvare) podľa vofby Zákaznika a umožniť mu nakupovať motorové
paJivá ťbenziny, motorovú naftu a LPG, dostupné na prislušnej Čerpacej stanici), ďaIŠie tovary a služby na príslušných cerpacích staniciach v sieti
spoločnosti SLOVNAFT, a.s. (ďaiej ien ,,CS1') alebo v zaliraniči podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy. Predmetom tejto Zmluvy Je súčasne záväzok
Zákazníka prijaí' Palivové karty, splniť záväzky podľa tejto Zmluvy a v sulaáe s íouto Zmluvou plaííť za íovar a služby zakúpené Palivovými
V

kartamÍ.

2. Zmluvné sírany sa dohodli na nasledovných podmienkach používania Palivových karieí, pričom ich podrobný popisje uvedený vo Väeobecných
obchodných podmienkach pre používanie palivových karieí spoločnosti SLOVNAFT, a.s" ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy ako jej
Príloha č. ! (ďalej len "VOP"):
LTyppaHvovejkarty:

GOLD karta, SILVER karta

2.Množstvo motorových pahv nakupovaných na a) SÍovensko 16 500 litrov
CS pocas obdobia 1 roka od prvého dňa
tí

fakturačného obdobia v ktorom bola Palivová

kartaprvýkrátpoužitá:
3. Kupna cena motorových palív nakupených na

ČS: (definovaná v čiánku 8;odsek 8.1 VOP)

a) V prípade nákĽipu na GOLD kartu, SILVER kartu podľa Kartovej cenníkovej ceny
príslušného motorového paliva spoločnosti SLOVNAFT, a.s. zníženej o 0,0096 /l liter
bez dane z pridanej hodnoíy.
b) Po uplynuti 12 kaiendámych mesiacov spoločnosť SLOVNAFT, a.s. vyhodnotí podi'a

čl. 8.l7:platných VOP plnenie množstva nakúpených motorových paiiv na ČS uvedeného
v bode 2.2. Zmluvynasledovne:
V pripade odobratia celkového množstva yäíšieho ako množstva 49 999 litrov (platí pre

akékoľvek motorové palivá nakúpené na ČS spoločnosíi SLOVNAFT, a.s.) má Žákaznik
nárok na ďaEšie zniženie ceny o 0,0015 bez dane z pridanej hodnoty za každý liíer
odobratého množsíva tovaru. V takom prípade vyhoíovi na toto množstvo SLOVNAFT,
a.s. Zákazníkovi opravné fakíúry (dobropisy) v súlade CIánlcom 8., bod 8.17. VOP. V
prípade odobratia množstva prevyšujúceho množsívo uvedené v íomto bode bude nárok na
ďaište zniženie ceny riešený osobiíne v sólade s platnými íntemými pravldlami
spoločnosti SLOVNAFT, a.s. vzťahujúcimi sa nasystém zliav/príplaíkov.
v
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Prííohou takejto opravnej faktúry (dobropisu) bude zoznam všeíkých relcvantných faktúr
za skutočne odobratý tovar v súlade ČÍánkom 8" bod 8.17. VOP.
v

c) V prípade zmeny intemých pravídiel spoíocnosíi SLOVNAFT, a,s. vzťaíiujúcich sa na
sysíém zHav/príplaíkov, ktorá by mala za následok zvýšenie zľavy uvedenej v časíí a) tohto
bodu vyšsie alebo zníženie mínímálneho množstva íovaru, kíorý je Zákazník povínný
odobrať pre nárok na zľavu/prirážku uvedenej v časíi a) tohto bodu vysšie bude takáto
zmena Zákazníkov! oznámené pisomne formou doporučeného listu.
V prípade zmeny intemých pravidiel spoiočnosti SLOVNAFT, a.s. vzfahujúcich sa na
systém zliav/príplatkov, ktorá by mata za následok zníženie zľavy uvedenej v časti a) tohío
bodu vyššie alebo zvýšenie mmimálneho množstva íovaru, ktorý je Zákaznik povinný
odobrať pre nárok na zľavu/prirážku uvedenej v časti a) íohío bodu vyššie, bude takáto
zmena predmeíom návrhu písomného dodatku k Zmiuve, ktorý SLOVNAFT, a.s- domčí
Zákazníkov! v sulade s VOP.

d) Pokiaľ bude výgka kúpnej ceny Zákaznikom kupovaných motorových palív určená v
zmysle íohto bodu vyššia ako Je kúpna cena daného motorového paiiva platná v čase

uskutočnenia nďkupu na ČS/na kíorej Zákaznik íankuje prosíredníctvom použitia
V

Palivových kariet, bude mu fakíurovaná cena daného palíva plaíná na CS v čase
uskutofinenia nákupu motorového paíiva.
e) Zľava sa nevzťahuje na nákup služieb, mazív, doptnkov pre starostlivosť o autá a ani na

iný obchodný tovar, nakúpený na prísiušnej ČS.

Základom pre určeme množstva motorových palív je objem v Ittroch nameraný na
yydajných stojanoch CS.
v

4. Fakturacné obdobie:
.f

5. Splatnosť:
6. Poplatok za vydanie Palivových kariet v prvej
žiadosti:

7. Poplatok za vydanie Palivovýeh kariet v 2.
a ďalšíeh žiadostiaeh, v pripade sfraty,
odeudzenia alebo poškodenia:
8. Kreditný limit:

Dva krát za kalendámy mesiac pre nákupy na uzemí SR a jeden za kalendámy mesiac pre
nákupy v zahranič!.

V prípade GOLD, SILVER 30 dní od vystavenia fakíúry.
bezplatne
v

bezplatne / podľa CL 17 VOP

Kreditný Ilmit Zákazníka v zmysÍeC'ÍánlíU 10. VÔPJe stanovený ku dňu podpisu Kúpnej

zmluvy'vo výške 3 000- . V súiade s Článkom 10. VOP sa krediíný limií môže meníť,
pričom Zákazník bude o íakýchto zmenách informovaný pisomne (e-mai!om na koníaktnú
osobu/osoby uvedené v Clánku I. tejto Zmtuvy alebo prostrednicívom Vírtuálneho
v

kartového centra).

9. Zabezpecenie:

O,-

10. SIužba GPS monitoring vozidiel SLOVNAFT,

a)ŽÍadam o zasleianie ejieíítronlckych súborov vo formáte .íxt,

a.s.

ktoré obsahujú transakčné udaje o íransakciách Palivovými
kartami spoiočností SLOVNAFT, a,s. do spoločností
Commander Systems, s.r.o.
b) GPS moniíoring vozidiel SLOVNAFT, a s.

me

nie

III, Podmienky poskytnutia zľavy

1. Zákazník má nárok na kúpnu cenu motomvých palív nakúpených na ČS uvedenú v čl. II., ods. 2, bod 3. íejto Zmluvy priamo vo fakíúre za
každý kúpený liter moíorových palív.

IV. Ďaišie ustanovenia

1.

Zmluvné strajay sa dohodli, že Ztenik pre účely vystavenia a použivanía Paiivových kariet vyplní Informačný formu!ár o zákaznikovi ako aj
Záväznú objednávku Karieí, v ktorej uvedie počet, typ a variant požadovaných Palivových karieí (viď CIánok 2. VOP) spoiu s požadovaným
tovarovým kódom pre každú kaňu (viď VOP). Zákazník berie na vedomie, že bez riadneho a úplného vyplnenia všetkých požadovanych údajov
nebude rnožné vysíaviť a domČÍť Palivové karty ZákazníkovÍ.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmiuvné podmtenky, ktoré nie sú uvedené v tejto Zmluve aiebo ktorých význam z usíanovení tejto KúpneJ
zmiuvy dosíatočne nevypiýva alebo ktorých výklad by bol spomý sa budú spravovať prísiušným! ustanoveniamí VOP. Podpisom íejto Zmluvy
Zákazník prehlasuje, že sa s VOP vopred riadne oboznámíl a súhlasí s cetým ich znením. SLOVNAFT, a.s. si vyhradzuje právo v prípade
nevyhnutnej potreby VOP jednosíranne zmeniť alebo úplne nahradÍť spôsobom v nich uvedeným.
v
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V. Záverecné ustanovenia

1. Zmiuva nadobuda plaínosť dňom podpisu obidvoch Zmluvných strán aúčinnosť 01. 02 2014. V prípadc že Zmluvné sti-any nepodpišu íuto
Zmiuvu v rovnaký deň, Zmluva nadobuctne platnosť dňom podpisu íej ZmluvneJ sírany, ktorá Zmluvu podpísala ncskôr. Zmluva sa uzatvára na
dobu určitú a to do 31. 01. 2015
2.

Dňom podpisu tejto Zmluvy su Zmluvné strany svojími prejavrm vôle via^ané. Zmiuvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzatvárajú slobodne
a vážne, že Ích zmluvná voľnosť nie je obmedzená.

3.

Ktorákoľvek zmluvná strana môže vypovedať túto Zmluvu s dvojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po domčeni písomnej výpovede druhej ZmluvneJ strane.

4. Vzťahy Ztnluvných strán, vyplývajúce z tejto Zmluvy a v tejto ZmEuve bližšie neupravené, sa budú riadtť pnslusnými usíanoveniaml VOP,
5.

Obchodného zákonnika a ďalsimi všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to v uvedenom poradi.
Jednotlivé usíanoventa každého článku a odseku íejío Zmluvy ako aj VOP sú vymáhateľné nezávisie od seba a neplatnosť ktoréhokoľvek z nich

nebude mať žíaden vplyv na plaínosť ostatných usíanovenÍ, s výnlmkou prípadov, kedyje z dôvodu dôležitostí povahy alebo inej okolnosíi
týkajúcej sa takéhoío neplatného usíanovenia zrejmé, že dané ustanovenie nemôže byť oddetené od ostatných príslušnyeh usíanovení. V prípade,
že niektoré z uvedených usíanovení bude neplatné, pričom jeho neplatnosť bude spôsobená niekíorou jeho časťou, bude dané ustanovenie platiť
tak, ako keby boEa predmetná časť vypustená. Ak však takýío postup nie je možný, Zmluvné sírany sa zaväzujú uskuíočniť všetky kroky
potrebné za tým účelom, aby sa dohodli na usíanoveni s podobnym účinkom, kíorým sa neplaíné Listanovenie v súlade s aplikovaíeľným
právnym poriadkom nahradí.
6.

Ákékoľvek zmeny tejto Zmtuvy Je možné vykonať výlučne fonnou pisomných oííslovaných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými

stranami, toto ustanovenie sa nevzťahuje na zvýäenie zľavy podľa čl. ÍI ods. 2. bod 3, ktoré je spoločnosť SLOVNAFT, a.s. oprávnená
jednostranne oznámiť Zákazníkovi a s čím Zákazník podpisom íejto Zmluvy súhiasi..

7. Zmluvné strany sa dohodli, že SLOVNAFT, a.s. je oprávnený jednostranne zmeniť ustanovenia všetkých priíoh tejto Zmluvy, pričom sa
SLOVNAFT, a.s. zaväzuje každú takúío zmenu písomne oznámtť zákazníkovi. Takáto zmena nadobudne úČÍnnosť 30 dní po dni zverejnenia.
8. Zmluvaje vyhoíovená v dvoch rovnopisoch, pricom každá Zmiuvná strana obdrží jeden rovnopis.

9.
e

Zmluvné sírany prehlasujú, že táto Zmtuva nebola uzavretá za nevýhodných podmíenok alebo v tiesnl, že si Zmíuvu prečitaii, jej obsahu a

znemuporozumdi anaznaksúhlasusjej obsahomjuosobyoprávnenékonaťvmeneZmluvnýchsíránpodpisujú.
Prítoha č. 1: VŠeobecné obchodné podmienky pre používanie palivových karleí spoločnosti SLOVNAFT, a,s., zo dňa 16.11.2012

V Bratisiave dňa

^.f. ^

Vo Vranove nad Topľou. dňa
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