
Dohoda o dodávkach výrobkov a tovarov 
a Dohoda o poskytovaní služieb 

č. OJ [I)~ [2l[{] ~ ~ [QJ [I] 

Účastníci dohody 
. 

... , ,_, , ,, 
l t ~- ,. 

Obchodné meno: DOXX MINERAL s.r.o. 

Sídlo: Kálov 356, 010 01 Žilina 

Štatutárny zástupca: Ing. Milan Šmehyl 

Obchodné meno: /1tZJ. íl:/ f.;-.J:'!rj.r .. ..::. ;."-; :> /:::i ,J4v .:cv 

Sídlo: l/c:•$J..fe./Jy J . f.f"' ,ľJ"~ _r'z,r:r l_,OLJ oL-

; Splnomocnený: 

štatutárny zástupca: ,j-::J · 7 .::-L,<-~- <;_., .._,7 h7 

Splnomocnený: 
1 Bankové spojenie: ' • f -/V' Bankovéspojenie: i'{...& l:ť1J•...v jr- yJ-·~ 

• 
Císlo účtu : 

l 

: IČO : 36 395 668 

Čís lo účtu: 'fc <J 2 .r 3 J 2. J c l.:,,_ .. 

I ČO: uoJ1'-/()·'f~ 

DIČ DIČ: lr.:t:.v )'j Jo '1-.3 
• 

IC DPH: SK2020124931 
• 

IC DPH: 
• 

Register: Zilina, odd. Sro, vložka Register: 
č . 12594/L 

(ďalej ako "Predávajúci") (ďalej ako .,Kupujúci") 

Zmluvné strany sa prejavením slobodnej a zrozumitel'nej vôle, bez nátlaku dohodli na uzavretí tejto Dohody 
o dodávkach výrobkov a tovarov a Dohody o poskytovaných službách, ktorá znie: 

1. Na základe podpisu tejto dohody vzniká medzi Predávajúcim a Kupujúcim záväzkový vzťah, ktorý sa spravuje v celom rozsahu 
Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločností DOXX MINERÁL, s. r.o., ktoré sú neoddel i teľnou súčasťou tejto dohody. 

2. Kupujúci podpisom tejto dohody potvdrzuje, že v celom rozsahu akceptuje Všeobecné obchodné podmienky. 
3. Účastníci dohody sa dohodli, že kúpna cena vody, príslušenstva a poskytovaných služieb je dojednaná na základe prílohy č. 2 tejto 

dodody. V prípade, že kupujúci nebude odoberať niektorú z položiek uvedeného sortimentu, nevzt'ahujú sa naňho zmluvné dojednania. 
cenník ani tá čas t' Všeobecných obchodných podmienok, ktorá sa tejto položky týka. 

4. Účastníci dohody sa dohodli, že predávajúci bude kupujúcemu účtovať ceny za doplnkový sortiment na základe aktuálnych cien 
predávajúceho uverejnených na internetovej stránke 

5. Predávajúci bude dodávať predmet kúpy na adresu, ktorá je uvedená v IMD tvoriace neodde liteľnú súčasť dohody. 
6. Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu . 
7. Účastníci dohody dohodu uzatvárajú podľa pravej a slobodnej vôle, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ním. 
8. Dohoda sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch . Účastníci dohody obdržia po jednom vyhotovení. 
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Príloha č. 1 

Identifikácia Miesta Dodania (IMD) 

K Dohode o dodávkach výrobkov a tovarov 

a Dohode o poskytovani služ1eb č. ĽJ!I]~[Z][l}~GJ~GJ 

Názov a adresa miesta dodania: 1/.-!>/ťJ Preferovaný Od: !? '--
f!!l!.of.>,....:; ·.-·- /:"f~ť!.'-"J \.. ,! /'1.1'!';>?; /,t_.,-'J-

čas dodania Do: ,l -.:~v 
·j 

Osoba zodpovedná za objednávky: Osoba zodpovedná za záväzky (ekon. odd.): 

rvleno, pr;ezvrsko J I)J...:.,t • .J-v p.~ <i-lc- Meno, priezvisko ,4 '--ť • .).rj Jo. ' l 
' 

í7, 4.j)l} 

Tel č . - mobil c: <(l >/[t •i () Ir.{- Te l.č. -mobil - . ) 
-
Te .č.- pevná hnka 

l t•u/ ~](,J 'i'r Tel č - pevná linka i."'-,tj ft 1-H- ta l 

E-mail E-mail 1-!J", .... n<!"'~ d ,.,~It. ir~~-<' ~,l 

Osoby zodpovedné za preberanie výrobkov, tovaru a služieb: " 
~ -rvleno, pr,ezvisko 
1-

;,~ lti(;; l ..:. 

Tel č. -mobil c./'5 l ') / J?_ <i tJ ~-l -
Te é - pevná linka ~.,,l ~) ~· J (l .!o 

, . 

l 
. ·""'" .... l 

v ........ .(-~.k..~ i~. ~Z:. . ...... fj .. r ~s.~. , dň a .. .3.. :-:,[ ~. :1.4. 

DOXX MINERÁL, s.r.o. 
• Kálov 356, 010 01 ŽILINA 

ICO: 36 395 668 DIČ: 2020124931 
IČ 

. . . . . . . . . . ' . . . .. . . . .. ........... . 

' l : 

Meno, priezvisko :JI'j{;,.St•t~ i 4C ,;'c--

Tel.č. - mobil o G/f'f J .r-z 9 c'1.r 
Tel.č. - pevná linka c v l l it '3 .f ? -2 v{) 

-~J 
~ . - -
~.,. 

.- _., ". , 
V ... ........ ~~.?..~.~ .~~ . .... . ......... .... ... . .. ,dňa .. ?: -\ ..... ~ 7 2. 

MESTO 
KRÁSNO MD\\ r 

n./-l 
.......... ..................... ti ... ··· ··· ······ ...................... . 

Kupujúci 
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Príloha č.2 

Cenník -vody, príslušenstva a poskytovaných služieb 

K Dohode o dodávkacn výrobkov a tovarov 
a Dohode o poskytovaní služieb č QJ0~Ľ!J[i]QQ~[EJ 

Pramen1tá voda vo vratnom obale 18,91 (Galón) predaj 
Výoa;ník vody štandard predaj 

VýdaJníka vody Dig,tal predaj 
VýdaJníka vody Everest predaj 

Mesačný prenájom výdajníka vody štandard prenájom 

Mesačný prenájom výdaj nika vody Digital prenájom 

Mesačný prenájom výdaj nika vody Everest prenájom 

Záloha za vratný obal záloha 
Revitalizácia výdajníka služba 

Prirodna lieč1vá voda .,24 Magna'· 6x1 ,SL (sýtená, jemne sýtené, nesýtena) predaj 
Prameni tá voda .. 24" 6x1 ,SL (sýtená ;emne sýtená, nesýtená) predaj 

Sto;an na 4 vratne obaly predaj 

l.iesačny prenájom stojana na d vratné obaly 
.. 

prenaJom 

Ručná pumpa na galón predaj 

Latkový poľah na galón predaj 

Drž1ak na katalógy, letáky (biely) predaj 

Drž1ak na plastové poháre predaj 

Mesačný prenajom držiak na plastové poháre 
. . 

prena;om 

K uvedným cenam oude pripoéitaná hodnota DPH 

ks 6,SO 
ks 130 oo 
ks 19S,OO 
ks 29S,OO 

ks 7,00 

ks 11 ,OO 

ks 16,00 

ks S,OO 

ks 19,00 

bal. 2,70 

bal 2,10 

ks 49.00 
ks 3.00 
ks 12,SO 

ks 13,00 

ks 15,SO 

ks 12,00 

ks 1 ,OO 

• . ' ),. ~
~-

71 %~ (..~ 
130,00 

19S,OO 

29S,OO 

iS f-
11 ,OO 

16,00 

.12._0 

49,00 

12,50 

13,00 

15,50 
12,00 

v. ~IL.'(~ .. ~ .... ·-.. /~J ~~ ... dňa . ~.:1.~ ..... ~. 1 ~ v ...... ~~.~ .. ~.~.~ .... ~ . . fJ .~.~ ...... ,dňa . . ?.f. ... ~ '.~ 

D~XX MINERÁL, s.r.o. 
Kalov 356, 010 01 ŽILINA 

IČO: 36 395 668 DIČ: 2020124931 
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Všeobecné obchodné podmienky 
k Dohode o dodávkach výrobkov a tovarov a Dohode o poskytovani služieb 

Članok 1. 
Úvodné ustanovenia 

i 1 T1eto všeooecne obchodne podmienky (ďaleJ len • VO?·) upravujú obchodno

zaväzkový vztah medzi spolocnosrou DOXX MINERAL s.r.o. a kupujucim 1 

ra;omcom ~tory vzn ~a na záillade uzatvorenia Dohody o dodavkach vyrobkov 

a tovarov a Dohody o poskytovanych službach. (ďaleJ len .Dohoda·). 

1 2 ÚčastniCI tonto obchodno-záväzkového vzťahu v celom rozsahu pristupUJÚ 

k tymto VOP podp1scm Dohody 

1 3 \Jaležltosti obchodno-zavazkového vz!'ahu, ktoré n1e sú upravené v Dohode an 

v tychto VOP. sa spravuju ustanovenami Obchodného zákonníka. 

1 ~ ucastnicl dohody označeni v Dohode sa považujú za Preoávajuceho l 

Prenajimatela a Kupujuceho l NilJomcu v zmysle tycnto VOP. 

Článok 2. 
Základné pojmy 

2 1 Utastnic1 dohody sa dohodli. že pod pojmom: 

2 1 1 Dohoda oudú rozurr et Dohoda o dodávkach vyrobkov a tovarov a 

Dohoda o poskytovaných službach a Všeobecné obchodné podm1enky 

2 1 2 Vratné obaly budú rozumie!' obaly, do ktorjch predávajúci plni 

dooa.anú voou a v ktorjch si kupujuc1 môže zakúpiť od predávajuceho 

vodu za podmienok oohodnutych v dohode 

2 1 3 Voda budu rozumieť vodu (prírodnú pramenitu vodu), ktora bude 

kuouJUcemu dodilvaná vo vratnych oba:och (18.91) 

2 1 4 Doplnkový sortiment buoú rozum1et kávy, caje, diusy a ostatný 

sortiment ku káve a éajom 
2 1 5 Web stránka budu rozt<miet •mernetovú stránku predávajúceho 

ev1dovanu pod doménou minera124 sk, tzn mternetovu stránku 

www mineral24 sk 
2 1 6 Identifikácia miesta dodania IMD (príloha č. 1)budú rozum•et' 

dokument, v ktorom kupujuci špecifikuje informacie o mieste dodania 

a urči osoby kompetentné za jednotlivé úkony v rámci fungovania 

spolupráce logistické nastavenia a vodu dodávanú vo vratných 

obaloch, PET flašiach a doplnkovy sort1ment l MD je neoddeliternou 

súéasrou dohody 
2 • 7 Miesto dodania' resp miesta dodania budú rozu'lliet priestor/y 

uživane kupujucim, v ktorom/ych je/sú umiestnené vydatniky vody. 

2 1 8 Deň dodania budú rozumieť termíny pravidelných navštev 

prerlavaJJCeho u ~upujticeho uskutoč.'lovane podl'a patr eb kupujúceho. 

ďalej podla času špecif1kova~eho v objecnavke a podra 'ogis\lckych 

možnosti predavajúceho za účelom dodania vody a tovaru a prevzatia 

vracnych obalov oo kupuJúCeho. 
2 1.9 Kúpna cena budú rozum1eť aktualne kúpne ceny za vodu, 

prislušenstvo. tovar a služby, za ktoré bude kupujúci od predavajuceho 

nakupoval 
2 1. iO. Výdajnik vody bud~ rozum1eť zanadenie určené na vydaj a tepelnú 

úpravu vody 
2 1 11 Dohodu o poskytovanych službách budú rozum.eť dohodu zmluvnych 

stran o odplatnom uživam výdajnika vody, ktorej vznik, zmena a zánik 

budú určené v zmysle dohody, jej pnloh a v rozsahu dohodou 

neupravenom (tzn v oohode a v ,ej pnlohácll) pnslušnou platnou 

a úCinnou pravnou upravou a uzatvorením ktorer 
Kupujúcemu (v ramci ustanoveni o dohode o poskytovaných 

sluibach av.o NaJomcovi) vznika najmá. právo uživat vydajnik/y 

vody v mieste ich umiestnenia, prava požadoval' premiestnenie 

výdaJnika vody a pov1nnosr olat1t' za Jeho/ich využívanie najomné, 

Predavajúcemu (v ramo ustanovení o dohode o posky1ovanycll 

sluibach ako Prena)lmatelovi) vzni~á naJma: povinnost umiestO!t 

vyda;níkly vody v mieste umtestnenia; povinnost' umožnil' jeho/ich 

ooplatné ui1vanie ~upujucemu: pravo a povinnost starať sa 

o výdaJnlk!y vody a prava naklada! s nim/nimi. 

Článok 3. 
Predmet dohody 

3 1 °red'lletom dohody a ;eJ príloh je upravil' prava a pov nnosli učastnikov dohody 

na1ma vo vec1 
3 1 1 Dodavky vody, PET fliaš a doplnkového sort1mentu 

3 1 2 Spôsob na~laôama s vratnymi obalm1 a dodavanou vodou, 

3 • 3 Spóso':> prenáJmu a revnal zacie vydajnika vody 

3 2 Úéastnici dohody sa dohodli, ze obchodny vzťah pokiar nie je uvedene 

v oohode ina~ sa nadi v p~;om rade dohodou, misledne jej prílohami a až 

rasledne práv~o~ úora;ou platnou a učinnou na územ1 Slovenskej republiky. 

Všeobecné obchodne podm1enky 

-

Článok 4. 
Dodacie podmienky 

4 1 Predávajúci sa zaväzuJ€ dodal vodu. dopln~ovy son•ment a kuOUJuC sa 

zavéizuJe objednanú vodu a doptnkovy sort,ment prea1at a zapla bt kupnu cenL 

4 2 Vlastnícke právo k vode a doplnkovému sort1mentu prechadza na kupuJuceho 

momentom jeho odovzdan'a a prevzatia 

4.3 KupUJUCI sa zavazujeodoberat vodu vo vratnych obalocn. PET llas1act, a 

doplnkovy sort1ment špecifikovanych v objednávke. 

4 4 Vlastn1cke pravo k vode a doplnkovému sortimentu prec/laoza na "lPUJuceho 

momentom jeho odovzdania a prevzatia. 

4.5 Kupujúci sa zaväzuje najmä zaplatiť predávajúcemu za dodanú vodu. doplnkovy 

sortiment kúpnu cenu. k:ora je súčastou dohody naklada:· s vodou v súlade s 

dohodou a jej prílohami, vrat1ť predava1úcemu v nepoškodenom stave v$etky 

vratné obaly, v ktorjch bola kupujúcemu voda doda na. ako aJ splniť ostatné 

povmnosn vyplýva;úce mu z dohody a jej priloh 

4 6. Prevzatie každej dodavky vody, doplnkového sortimentu kupuJUCI 

predávajúcemu potvrdí písomne na dodací list 

t. 7 V prípade ie kupujúci bude požadoval zmenu počet vratnych obalov s vodou 

resp. PET fliaš pn prav1delnych oodamach musi tak urobn m1n1malne 5 

pracovnych dni pred požadovaným dnom zmeny Požiadavku na zmenu musi 

kupujúci oznamu predavaJucemu vhodnou formou. resp. prostrednictvom v.eb 

stránky predá.vajúceho. 
4 8. Predávajúci doda vodu na miesta dodania špecifikovaného v objednávke na 

vlastne náklady 
4.9. Predávajúci poskytne kupujúcemu na dodanú vodu zarucnu lehotu, ktora je 

vy~načená na uzávere vratného obalu Predávajúci týmto vyhlasuje. ie voda 

splňa všetky normy a podm~enky platné na územi Slovenskej repuol1ky 

4. 10. V prípade, ak kupujúCI počas konkrétnej dodavky neodobene vodu, príp 

doplnkový sortiment je predávajúci oprávnený fakturoval' celu mamu dodavku 

a kupujúci je povinny ta kulo fa~túru v lehote spla;nost• uhrad ,. 

4.1 1. Nebezpecenstvo škody na dodaneJ vode, resp. tovare prechádza z 

predávajuceho na kupujúceho momentom Jej odovzdama a prevzat1a 

4.12 ZJavné chyby dodavky vody alebo tovaru ako poš~ocen•e balen•a nedodrzané 

objednané množstvo. resp nespravne uvedené údaje v dodacích listoch Je 

kupujúci povinný reklamoval' ihneď pri dodaní vody, doplnkového sortimentu, 

inak sa má za to. že dodavka Je bezchytna 

4 13. Predavajúci nezodpoveda za škody vzniknute pôsobením vyššeJ moc1 an1 za 

škody ktoré predávajúci nezavinil Pokiar vznikne škoda tym, že kupujúci. 

obsluha zanadenia alebo né, pre neho ~onajuce osoby rnan,puluj.J so 

zariadením v rozpore s Navodom na obsluhu alebo inak neodborne.)e kupliJUCI 

povinný uhradiť preukazaterné náklady na odstraneme škody 

4 14 Po celú dobu ;rvanl8 dohody predavaJtiCI posKytne p nu za ruku na JydaJnl• 'y 

vody Zo záruky su vyňate pnpady uvedené v bode 4 13 

Č lánok 5. 
Dohoda o poskytovaných službách, nájom a výdajnik vody 

5.1 úcastmci dohody sa dohodli, že: 
5.1 1. Predavajuc• na základe písomneJ pož•adavky kupu[uceho um1estn1 

výdajni kly vody v priestoroch kupuJUCeho uréenych podla objednavky 

5.1 2 Predavajtici je povinný realizoval na prenajatých výdajnikoch vody 

revita :1zác1u (zhodnoteme technic~ej spôsobilosti vyoaJnika vody, 

čistenie, umývanie a dezinfekcia). KupujúCI sa zaväzuje umožnil 

pracovn1kom J>redáva)ticeho prístup k vydajnikulkom vody a vytvor·t 

podmienky k plnen1u dohody, a to tak, že revuahzacia bude vykonavana 

v priestoroch kupujúceho v čase podl'a aktuálnet dohooy medzi 

predavajuc1m a kupujúom. Kupujuci Je povinný umožn.! precávajúcemu 

pnstup k p1tnej vode za účelom preplachu vydaJmka vody 

5.1 .3. Moment umiestnenia prvého výdajnlka vody v priestorocn určených 

v ob,ednilvke sa pova žu ,te za moment uzatvorenia dohody o 

poskytovaných službách. v ktorom kupujucemu vzn.Ka pra·JO v 

priestoroch um1estnenia za odplatu vydajnikly vody pouz1vat. 

5.1.4 Umiestneme. resp. prevzat e každého vydajnika vody kupujuc1 

predáVaJucemu p1somne potvrdi. 
5.1 .5. Umiestnenie ka ždého ďalš1eho výdajni ka vody sa považuJe za 

rozšírenie predmetu ná,mu (mysli sa vyda;n kly vody) p atnej dohody o 

poskytovanych sluibach o predmetný vydaJnlk vody. 

5 2. úcastnici dohody sa dohodli, že kupujúci nesm'e bez suhlasu p1edávaJúceho 

zmenil dohoonuté m'esto dodan1a vody Predavaj~ct na základe pisomne1 

požiadavky kupujuceho odsúhlasí nove m1esto dodan1a vyda1n:ka vody a 

podmienky premies!nenia, zmenu miesta výdajni ka vody kupujúcemu umožn1 a 

poskytne potrebnú súčmnost. Účastn1c' dohody sa dohodli, že 

5 2.1. Zmenu m'esta, resp. prevzat.e každeho vydajnika vody po 1eno 

premiestnení, kupujúci predavajúcemu písomne oznam1 a preoavaJUCI 

odsúhlasenie zme'ly mesta potvrd 

5 2.2 Premiestnením vydaJmka vody dochadza k zmene oohody o 

poskytovaných službách vo veci miesta, v ktoro11 je kupujúCI pov1nný 

mat vydajnil< vody vniestnený 
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53 Učastn1c1 dohody sa dohodli, že kupujúci Je za užrvame výdajníka/ov vody 
povrnný za kazdy 1 zacaty mesiac najmu zaplatil predavajúcemu na,omné, 
ktorého výška je uvedena v dohode. 

54 Učastníci dohody sa dohodli, že kupujúci je za revttalizaciu výoaJnika vody 
po·11ony zaplatil cenu ktorej výška 1e uvedené'! v dohode. 

55 K~PUfJCI sa zavazu1e v pr pade poš~ooenia prena1ateho výdajnika vody alebo 
Jeho odcudzenia zapla lit predavajucemu kúpnu cenu v zmysle dohody 

56 Uéastmct dohody sa dohodli, že ustanovenia dohody a jej príloh tykajúce sa 
výdajni ka vooy sa nepoužijú v pri pa de, ak bude kupujúci používal' odkúpeny 
vydajn1k vody alebo bude použ1vat vlastné zariaden re. 

Člänok 6. 
Vratné obaly 

6 1 Vra:ne obaly su a zostavajJ maJetkom predava)úceho. 
6 2 l<upujuCi Je pov1nný použtvat' pn prevadzke výdajni ka vody len vratné obaly s 

vodou dodavane od predávajúCeho 
6 3 KupuJúCI sa zavazuje zaplat1t predavajúcemu pri každej dodavke vody zalohu 

za vratny obal v zmysle dohody Pri prvej dodavke vratných obalov s vodou 
bude predavajJ(;j účtoval kupujuceml.l prenájom vratných obalov v zmyse 
dohooy Pn ďalšeJ dodavke vratných obalov s vodou bude odpočítaný počet 
vrate,ych prazdnych obalov a naúčtované dodanie počtu vratných obalov s 
vodou, ktoré si kupujucr aktualne objednal Pn vráteni vratných obalov sa 
zavazu)e predávajúci vrátiť zálohu za vratné obaly V prípade po$kodenia, 
straty vra\neho obalu kupuJúCim, bude predavajúcí kupujúcemu účtoval sumu 
za :a,to poškoceré. resp s:ra:ene vralľé obaty cenu v zmysle oohody 

ô d Voda ,te balena ta• aby nedošlo k strate jej kvaltativnych a kvanlttatívnych 
vlastnosti pri oodržaní podm1enok uveaených na obale V prípade 
nevyhovuJUCtch podm;enok skladovama vody u kupujúceho (tie sú presne 
uvedené na etikete vratného obalu) predavajuci ne zodpoveda za kvalitu a 
kvantít~ dodaneJ vody 

6 5 V pnpade, že predávajúCI zislt, že nasledkom nespravneho skladovania alebo 
um1ts:ner a dC!S o K poškodeniu alebo zneČisteniu vratných obalov alebo 
vyoa,nr,a vooy, je op•avnený up atniľ si u kupuJúceho nahradu škody vp nom 
rozsa~u a kupujucí 1e povinny tuto škodu zaplat11. 

Článok 7. 
Kúpna cena 

7 1 ucastn1Cr dohody sa oo'1odl1 ie predavajúci bude kupujúcemu účtovat ceny za 
dopln1.ovy sortiment na zaklade a~tt;á.nych cen predávajúceho uverejnenych 
na ~nternetovej stranke wWI•rmmera,24 sk. 

7 2. Učastníci dohody sa dohodli, že predavaJúCí je povmný informoval vhodnou 
formou kupujúceho o prípadných zmenách ceny doplnkového sort1mentu na 
novu cenu, ktora vstúpi do platnosti a to minimálne jeden mesiac pred 
av1zovancu ZIT'enou Predavajúci je taktiež povinny v deň platnosti nových cen 

t'eto zmeny akiUa ·zovat na internetovej stránke 
7 3 Učasmrci dohody sa dohodli, že preoava1úci je opravneny cenu vody 

príslušenstva a poskytovanych služieb ( Príloha č 2 ) zvýšiť o sumu, o ktorú sa 
IT'u zvyšrli skutočné náklady SPOJené s dodávkou a revitalizáciou výdaJmka 
vody. Podmtenkou je písomné upozornenie zo strany predávajúceho na novú 
cenu, ktorá vstúpi do platností po uplynutí 1·mesačnej lehoty po doručeni 

8 i 

S2 

83 

84 

p somneho upozornenia, ví.ay k prvému dňu nasledujúceho mesiaca po 
s·.onéen 1-mesačrej lehoty V prípade nesCJhlasu so zmenou ceny má kupuJuci 

p•avo o somne vypovedal dohoou aj pred dohodnutou dobou platnost. 
d~po~čenym 1 stom. Pok1aľ kupujúci tak neučtni, je touto dohodou dohodnute, 
že sa ma za to, ze so zmenou ceny od stanoveného datumu súhlasi. 

Č lánok 8. 
Platobné podmienky 

Cena za predmet dohody bude splatné vždy podla fak;úry doručenej na adresu 
ku~u;uceho a v dobe splatnoSti uvedenej na faKtúre 
Fa~túra je sp.aL1a do 10 dnr odo dňa vystavenia faktúry. Pri úhrade kupujúci 
uved1e ako variabilný symbol čtslo faktury 
V prípade omeškanía s platbou, odo dňa splatností až do dňa zaplatenia, má 
predáva)uCt prava na úrok z omeškania vo výške 0,05% zo sumy nesplateného 
zavazku za ka ic ý deli omeškan1a Dlžník je v omeška1i ak nesplní riadne a 
\oCa S svo; zavazok. a to až do doby pos~ymulta riadneho plnenia alebo do doby 
,ed zavazok zanikne iným spôsobom. 
Predávajúci si vyhradzuje pravo neuskutočnil' dodanie vody, tovaru alebo 
služteb v prípade, ak je kupujúci v omeškaní s platbami. Neuskutočnenie 
dodan1a podl'a tohto bodu sa nepovažuje za porušeme VOP zo strany 

pedava,úceho 
Faktury bude preoavajuc. doručoval kupu;úcemu buď poštou a·ebo formou 
eJe.tronte'-eho doručen a p·1čom oba spôsoby sú pravne rovnocenné. 
P·edavajúct poskytne kupujucemu prístup na web stránku predávajúceho, koe 
kupu1uci bude mať prístup do SVOJhO konta zabezpečený prostredníctvom 
plihlasovacíeho mena a hesla Predavajúci bude pre kup.ujúceho cez takto 
zabezpečený pr.stup uK'adat' všetky vystavené faktúry. Učastníci dohody sa 
aohodh. te ele~tro~ic'e dor ;čeníe faktúry ta~to uvedeným spôsobom 1e 

Všeobecne obchodné podmtenky 
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platným doručen rm v zmysle tejto dohody a kupuJuci je povinny fakturu 
zaevidoval' vo SVOJOm účtovníctve a zaplatil' v lehote splatnoSti 

Článok 9. 
Záverečné ustanovenie 

9.1 Dohoda sa uzatvara na dobu neurčuu 
9 2 Dohoda sa vyhotovuje v dvoch vyhotoven1ach z ktorých s1 kupUJUCI ponecna 

jedno vyhotovente a predavajúci sí ponechá jedno vyhotovenie 
9 3. Dohodu je možné menrt a dopiňat' len na zaklade dohody oboch zuéastnenycn 

stran a to len formou písomného dodatku k nej. 
9 ~. Ďalšie právne vztahy vyslovne neupravené touto dohodou sa ríao1a 

príslušnými ustanoven· am Obcnodneho zakonnika 
9 5 Dohoda je neprevoo.telna na tretiu osobu 
9.6 Účastníci dohody môžu dohodu ukončil písomnou výpoveďou Vypovedna 

lehota je jeden mes1ac a začina plynúť 1 dnom mesiaca nasledu)uceho po 
doručeni výpovede druhej zúčastnenej strane 

9. 7 Predávajúci je opravnený jednostranne od tejto dohody odstupit p1somnym 
odstúpením, ktoré nadobuda účinnosť driem jeho doručen a Kupujucemu a to 
z dôvodu nedosahovanía obratu 66 € počas obdob a troch po sebe 
nasledujúcich mes1acov 

9 8. Účastníci dohody sa dohodli, ie od dohody môže ktoraKOivek zúčastnena 
strana odstúpiť tiež v prípadoch závažného porušenia povrnností vyplyvajuce1 z 
tejto dohody a v prípadoch stanovených príslušným právnym predpisom 

9.9 Účastníci dohody sa dohodli, že účinky, ktoré uzatvorením dohody nastali, sa 
pom•nú, ak bude kupujuci v omeškan s riadnou ohradou viac ako troch fa11t~r 
prostredníctvom ktorých si preaavajúCI upla tm na roky mu vyp yva,.x.e z oc'1ody 
a to aj bez preachadza)úceho p<somného ukonu predava;uceho ~:ory by 

smeroval k ukončenru dohody. 
9.10. Kupujúci je povínny v prípade ukončenia dohody z akéhokolvek dôvodu 

odovzdal' predávajúcemu: 
9 10 1 Všetky vydajniky vody v stave v akom mu bolí odovzdané s 

prihliadnutim na bežnú mieru opotrebenia Za bežnu mieru oootrebenra 
sa považuje taký stav veci ktory nebranr plne funkčnemu vyuZ'tru vecr 
bez zjavných viid poškodení Za beinu m eru opotrebovan1a sa 
nepovažuje taký stav veci, ktorý ma zjavné poškodenia, deformac1e a 
pod., ktoré vznikli z iného dôvodu ako prevädzkou zariadenia 

9 10 2. Vratné obaly, ktoré ma k dispozícii. 
9 10 3 Všetky doplnkové materiály a tovary ktore oude uživat naweskór v 

posledný pracovný deň trv an a dohody v čase medzi 8 OO noo a · 6 OO 
hoo, pnčom ak to nebude možne vzhladom na kratkost času ta< do 10 
pracovnych dní odo dňa, v ktorom dôjde k zánikJ dohody v čase od 8 OO 
hod. do 16.00 hod. 

9.1 1. Účastníci dohody sa dohodli, že ak kupujúci znemožní predavajúcemu prístup k 
výdajniku vody, tak od momentu, v ktorom bude kupujúcemu doručená vyzva 
na vraten.e výdajnika vody, zaniká kupujucemu právo na uživan1e vydaJmka 
vody Porušen e ustanoventa Je považovane za podstatné porusenie povrr.nost. 
vyplývajúcej z tejto dohody a kupujucemu vznika povmnost zaplat1t 
predavajúcemu zmluvnú pokutu vo výške predajnej ceny vydaJn.ka Jednorazovo 
pre každý prípad samostatne. 

9 12. Zmeny v rozsahu zapisovaných skutočností do obchodného reg tstra týkajuce sa 

udajov o obchodnom mene, sidle a osôb konajúcich za spolotnost, su pov1nn1 
učastnio dohody oznamoval' pisom'lou formou do 15 dm od !Ch zao1su do 
obchodného reg1stra 

9 13. Účastníci dohody na znak súhlasu ďobrovolne podpisujú t.eto VOP a vy!llasuJu 
že jeJ obsah im je jasný a zrozumiteľný a VOP nte sú uzavreté za nevyhodnýcn 
podmtenok pre žiadnu z nich. 

. ....... .,) 

v dňa 

DOXX MINERÁL, s.r.o. 
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