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Zmlluva o palivových kartách Zlatá a Strieborná spoločnosti SLoVNAFT
vzavretáv zmysle ustanovenia $ 269 ods. 2 obchodného zákonníka
č. 56l 1877053
medzi zmluvnými stranami
:

SLOVNAFT,

a.s.

so sídlom Vlčie hrdlo 1,
tČo: : 1322832

82412 Bratislava , Slovenská republika

IČ lpH: SK2O2O372640
zápisv obchodnom r9gistri okr. súdu Bratislava I, v oddieli Sa, vo vložke č,.426lB
bankové spojenie: VUB Bratislava Ružinov
čísloúčtu:1933 504555 10200
v zastúpení:
.
Ing. Tomáš Griglak, vedúci segmentu palivové karty
Ing. Igor Erdelský, vedúci bitumény
útvar zodpovedný zauzatvorenie a plnenie zmluvy: Segment uŽívatefov platobných
kariet
(ďalej len,,SLoVNAFT..)
a

Technická obnova a ochrana že|ezníc.,a.s. (TooŽ)
so sídlom: Sad SNP 667ll0,010 01 Zllina
tČo: 43 861 105
tČ opH: sK20225028I2
zápís v obchod. reg. okr' Sridu Žilina' v oddiele Sa vo vložke č. I06l7lL
'
bankové spojenie: Čsog Ž1|ina
2566277t3 l 7500
čísloúčtu:
v zastúpení:Ing. Stanislav Bořuta, predseda predstavenstva
(ďalej |en,,zěkazník,,)

Clánok I
Predmet zmlury

1.

Predmetom tejto zmluvy je závazok spoločnosti SLoVNAFT vydať palivové platobné
karty - kartaZIatá,karta Strieborná spoločnosti SLOVNAFT zákazníkovi špeciírkovanév
Popise kariet Z|atej a Striebornej spoločnosti SLoVNAFT, ktorý tvorí prílohu č.2 tqto
zmluvy (ďalej len karta alebo karty) a umoŽnit, zákaznlkovi pouŽívanie kariet v zmysle
podmienok tejto zmluvy a všeobecných zmluvných podmienok' ktoré tvoria prílohu č. 1
tejto zmluvy a ostatných príloh tejto zmluvy.

2.

Predmetom tejto zmluvy je závázok zákazníka vydané karty prijať apoužívaťpodťa
podmienok tejto zmluvy zap|atiť kúpne ceny nakúpených tovarov podťa podmienok
ustanovených v tejto zmluve všeobecných zmluvných podmienok, ktoré tvoria prílohu
č. 1 tejto zmluvy azap|atíť poplatok zalrydartte karty.

Čhnok II
Kontaktné osoby

1.

V mene SLo\NAFT vo veciach tejto zmluvy je oprávnený konať:
pénJánZimen,tel. č': 0908 710 7I5,fax' č.: +42I2 5859 9909,
e-mail: ian.zimen@slovnaft.sk

2.

1.

2.

SLO\,rNAFT je oprávnený jednostranne zmenlť kontaktné osoby alebo ich údaje uvedené
v tomto článku, p.ieo- takáto zmeÍa o kontaktných osobách sa nepovažuje za okolnosti
meniace túto zmluvu'

Článok III
obchodné podmienky
Zákaznik vyhlasuje' že pre motorové voztdIá vjeho tžívariočakáva nakúpiť pohonné
hmoty ,,u č.'pucich stániciach Slovnaft v Slovenskej republike v celkovom objeme
20 tisíc litrov ročne
Zmluvné strany sa dohodli' že SLO\/NAFT je oprávnený jednostranne zmetíť
ustanovenia všetkých príloh tejto zmluly, priěom sa SLoVNAFT zavázuje každútakúto
po dni
Zmenu písomne oznáÁíťzákazníkovi. Takáto zmena nadobudne účinnosť30 dní
zverejnenia.

čHnot< IV
Platobné podmienky
1
SL9VNAFT vystaví faktúru na kúpne ceny tovarov, ako súhrn platieb uskutočnených
kartou ako bezhotovostnú platbu v priebehu fakturaěného obdobia tj' v 14-ich
preďchádzajúcich dňoch so splatnosťou 14 kalendarnych dní od dátumu lystavenia
faktury.
podl'a vzorca pre
2. Zákaznik sa zavázuje zap|atit, kúpnu cenu kúpených palív vyúčtovanú
výpočet kúpnej cený palív uvedeného v Prílohe č' 1: Všeobecné Zmllvné Podmienky.
3.

Zákazník sa zav.ázuje zaplatiť SLo\rNAFT-u poplatok za vydanie karty vo ýške 50,-Sk
bez DPH, ktorý je šplatny na zéklade faktúry vystavenej SLo\rNAFT-om do 14 dní odo
dňa j ej doručenia zákazníkovt.

ClánokV

1.

2.
a
J.

4.

5.

Doba platnosti a ukončenie platnosti zmluvy
Zm1uvanadobúda platnost'a účinnosťdňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
Platnosť tejto zmluvy je možnéukončiťpísomnou dohodou zmluvných strán,
vypovedaním zmluvy a odstúpením od zmluvy.
Ktorákoťvek zmluvná strana mÓže odstúpiť od tejto zmluvy pre podstatné porušenie
po
zmluvnej povinnosti druhej zmluvnej Strany, ak jej to oznámibez zbyočnéhoodkladu
tom, ěo sa o tomto porušení dozvedela.
Ktorákoťvek zm|uvná strana móže vypovedať túto zmluvu s dvojmesaěnou výpovednou
lehotou, ktorá začne plynúťprvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručenípísomnej
výpovede druhej zmluvnej strane.
V prípade zlučenia, splynutia niektorej zo zmluvných strán s iným právnym subjektom
préchádzajú práva a póvirrnosti tejto zmluvnej strany na nástupnícku spoločnosť.

ClánokYI

Zá,n.,erečnéustanovenia
1.

2

3.
4.

5.

6.
7,

Dňom uzavretia tejto zmluvy sú zmluvné strany svojimi prejavmi vóIe viazané. Zmluvné
strany vyhlasujú, že tt;/':o zmluvu uzatvérajíslobodne a vážne, že ich zmluvná voťnosť
nie je obmedzená.
Zm\uvné strany prehlasujú, že táto zmluva nebola uzawetá za nevýhodných podmienok
alebo v tiesni, že si zmluvu prečítali,jej obsahu a zneniu porozumeli a na znak súhlasu s
jej obsahom ju podpisujú.
Yzt,ahy zmluvných strán' vyplývajuce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšieneupravené
sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodného zžkorrika a ďalšími všeobecne
záv'áznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Pokiaf niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné, alebo sa stane neskór neplatným,
nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. V prípade, že niektoré
z ustanovení tejto zmluvy je neplatné, alebo sa stane neskór neplatným alebo neúčinným
zavázuju sa zmluvné strany, že ho nahradia ustanovením, ktoré najviac zodpovedá
póvodnej vóli strrín a účelupodlia tejto zmluvy.
Táto zmluva m6že bý doplnená a zmenená len písomným dodatkom podpísaným oboma
zmluvnými stranami.
Zm|uvaje vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zm|uvná strana dostane jeden
rovnopis.
Nedelitefnou súčasťoutejto zmluvy sú prílohy
:

Príloha č. 1: VšeobecnéZm|uvné Podmienky
Príloha č. 2: opis kariet Zlatej a Striebornej spoločnosti SLoVNAFT
Príloha ě. 3: Informačný formulán o zákazníkovi
Príloha č.4: Závázná objednávka karty
Príloha č. 5: Podmienky akceptácie v zaltran1čí

V Bratislave dňa
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V Žiline dňa.

VNAFT, a.s.
Tomáš Grislak
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Technickáobnova a

o

ánaželeznic.

IngzŠtanislav Bořuta

Ing. Igor Erdelský

predseda predstavenstva

vedúci bitumény

Za úplnosťa správnosť údajov v zmluve zodpovedá: JánZimen
L

a. s.

(TOOZ)

