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obníky Tork - Tork
Advantage

Číslo zmluvy:

Vážený zákazník
dakujeme Vám, že ste si vybral zásobníky spoločnosti SCA, Sme presvedčení, že ste Urobil
správnu volbu, Uzatvorenie tejto Zvýhodnenej zmluvy na zásobníky Tork - Tork Advantage vám
umožňUje:
. Vybaviť svoje zariadenie šh1,|ovými a íunkčnými systémami hygienických zásobníkov, vdáka
ktorým dosiahnete zníženie ob.iemu odpadu, nákladov na údržbu a pracovnú silu
. Proíitovať z najLepšieho možného Výkonu použitím Vysoko kValitných náplní a zásobníkov, ktorá
sa dokonale doplňaiú
. Získať doživotnú záruku na zásobníky- od spoločnosti SCA pre váš pocit pohodlia a istoty
Nižšie UVedený Koncový zákazník (dhlej len ,,Zákazník"') si týmlo objednáVa nasledujúciCe)
hy9ienickýCé) zásobník(-y) spoločnosti ScA (dalej len ,,zásobníky") a súVisiace slUžby podla
nižšie uvedených Podmienok a spoločnosť scA súhlasí, že dodá zákazníkovi tento (tieto)
zásobníky a súVisiace slUžby. Zákazníklýmlo súhlasí, že zaplatí jednorazový poplatox za slUžby
(dalej len,,Servisný poplatok") za každý zásobník, Vystavenie faktúry na akúkolvek sumu, ktorá'
sa Vztahuje na túto zmlUVu, ako aj dodáVkU zásobníkov uskutoční priamo spoločnosť SCA aIebo
nižšie uvedený menovaný distribútor. Minimálne množstvo objednáVky na každú ZVýhodnenú
zmluvu na zásobníky Tork - Tork Advantage je páť (5) zásobníkov a jej uzavíetie je podmienene
súhlasom s Podmienkami uvedenými na poslednej strane tohto formÚ|ára,
Všetky časti označené červenou sú povinné a musia byť Vyplnené pred odsúhlasením zmluvy a
dodaním zásobníkov,

lníormácia o koncovom zákazníkovi

Názov základná u me lecká škol a

ulica, číslo Janka Král'a 4

Mesto zlaté Moravce

PSč 953 01

Krajina Slovakia

Kra;

Ielefón o37 16423558 , 0371642621 1

Fax

E-mail zuszm @zuszm.sk

lč DPH SK

krstné meno
kontaktnej osoby

Tomáš

Priezvisko kontaktnej
osoby

Kečkéš

Pohlavie kontaktnej
osoby

-Ponúknutá záruka je platná po dobu platnosti Zvýhodnanej zmluvy na Zásobníky Tork
Tork Advantage medzi spolďnosťou sCA a koncovým zákazníkom, záruka sa
neváahuje na škody spósobené vandalizmom, nesprávnou inštaláciou alebo
nesprávnym použitím a stáva sa neplatnou V prípade použítia iných než originálnych
naplní Tork alabo Lotus Proíessíonal,

Zmluva platná od: 27.8.2015

Zmluva platná do: 26.8.2018

Trvanie (počet mesiacov) 36

Typ zmluvy Nová

Zákaznícky segment (Úroveň A) Verejné zariaden(EC)

Zákaznícky segmbnt (Úroveň C) Základné školy

počet študentov

Existujúca zmluva?

Číslo/čísla existujúcej zmluvy

Dátum doručenia distribútorovi

žiadosť o informácie n
zákaznícke číslo distribúlora

počet miest
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Zásobníky Tork

Pol.č.
produktová

skupina Popis produktu
Systémo

vý
indikátor

Počet
zásobníkov

Servisný
poplatok

per zásobník

Celkový
Servisný

poplatok per
zásobník

1 PRlEMYSELNY PAl 473140 E02250 Disp íor wipes Reflex midi White M4 4 €2,00 €8,00
2 MYDtÁ 560000 Tork Liquid soap Dispenser White s1 4 €2,00 €8,00
3 TOALETNÉ PAPlFF 472022 294019 Tork smartone TR Disp White T8 4 €2,00 €8,00

Celkom 12 Celkový
poplalok €24,0o

Predpokladaná bežná cena zásobníkov

Uspory

€247,40

€223,40

Náplne Tork

Pol,č. Artiklové číslc Popis produktu

Systémo
vý

indikátor
#1

Systémo
vý

indikátor
#2

Systémo
,|ý

indikátor
#3

Minimálny
objem

ročného
nákupu
náplní (v

kartónoch)
,| 473242Tork Reflex Wiping Paper M4 M4 4,00
2 62050,1 Tork Spray Soap S1 2,o0
3 472242297493 Tork SmaŘone TR AdV 2p 1-15os T8 4,00

Celkom 10,00
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lnformácia o distribútorovi
Názov Lynne SK s.r.o,

ulica, číslo Kvetinová 14

Vlesto Banska Bystrica

Psc 974Q1

(rajina Slovakia

Kraj

Teleíón 04841 52580

Fax

E-mail lynnesk@ lynnesk,sk

Second E-mail

krstné meno
kontaktnej osoby Adriana

priezvisko
kontaktnej osoby keszlerová

Pohlavie
kontaktnej osoby

Zástupca
spoločnosti ScA Branislav Zelenay

lníormácie o Upratovacej firme
Názov

ulica, číslo

Mesto

PSc

Krajina

Telefón

Fax

E-mail

krstné meno
kontaktnej osoby
priezvisko
kontaktnej osoby

súhlas koncového zákazníka
Dátum 27.8.2015

Meno Tomáš kečkéš

Pozícia

Súhlas so spracovaním osobných údajov I Ánn

SÚhlas spoloČnosti SCA (vyplníiba scA)

lnterné informácie spoločnosti SCA
Dátum platnosti údajov .2.2o15

SCA číslo objednávky

3CA číslo koncového
zákazníka 5o2o8720

SCA číslo zákazníka 83591 4

]-mail na člena obch.
:ímu SCA rranislav.zelenay @ sca.com
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Dohoda o zásobníkoch Tork Advantage - Podmienky

ibi3ďťí.T§iHysťJ3žY's',8ďo€383t!l3§l'1Jil8xláŤ3'Á"3.1",táiiTáj:§:tlilv3!f;jJ:ittB,Sii:ffifoiiJ"";f",,l.b,^3"Jl"Ji[3,ii{{2n?l",{,"*3,*i;,!iu,".ako,Zákazník")

A. Vlastnícke práVo spoločnosti SCA v súvislosti so zásobníkmi:
. zákazník je'ZáRa7ník je týmto inÍormovaný, že Všetky zásobníkV sú a zostávaiú vo vlastníctve spolocnosti SCA. Za Ziadnvch okolností nedóide k prevodu/prechodu
Vlastnlolva zasobnlKoV nazaKaznlKa anl na žiadnu tretiu stranu. Po celú dobu trvaniá Dohody o zásobníkoch Tork Advanlaoe (dálei leh,,oóňódá o 2ái
lákazník nevlastní ani nemá žiadnv inÝ vlastníckv záuiem v s_úvislosti s vyššie uvedeňými ášoĎn-iimi, áňi § ňómá iaxvó 

"jášňřčiiř'ráijib-,řiiářďrouat.Zákazníkovi sa povoluie používať žásóbníky v súlade iýmito PoomieňŘaili;žaŘažá|x ňómá;áóijé"ó;ařo bólii'íávái]ijřóňái,fr'ái."óř.ářřlŤirl]fi§.,l .l
zakaznlk nevlastni anl nemá žladny iný vlastnicky záuiem v súvislosti s vvššie uvedenÝmi zášobnikm
Zákazníkovi sa povoluie používať žásóbníky v súlade lýmito Podmienkar6i. zákazník Óemá ziadňé Ór
takýmito zásobníkmi bez predchádzajúcehó písomnéhó súhlasu spoIočnosti SCA, pricom spoIoe nošť

prá_vo požičiavať, přenajímať, piedáváť alebo inak disponovať s
st soA móže na základe vlastného tlváženiá takvló silhlas

neúdeliť.

JZlClaval, prena|lmat, preoavat aleDo lnaK 0lsoono\
móže na žáklade vlasfného uVáženia tak\ao sijhlas

ogavy, uPravy, Vym9ny 9 oemonta7e lasobnlkov a na lento uťel im povolí a umožni Vstup do priestorov, kde sa zásóbníkv nachádzaiú.

zasoonlKy zaloznym pravom anl neoovoll čl neumožni lcn Zataženie lakýmto záložným práVom,

B. Obmedzené používanie zásobníkov:
:.Y_9!l999,1,99!ř9|.1Ý.l l$mkgryi spolocnosti SCA bude zákazník použíVať Vyššie uVedené ZásobníkV Výhíadne na úcely Výdaia utierok, mydiel, osviežovačovvzduchu a/alebo iných vydávaných výrobkov iba 1naciek SCA, alebo iné výrobŘy určené SCA (aátei suhrňné-iěn,,"viobŇ'só'ol&nodiřstltji]řióó srl óóuoieňa n,
predstavuJe porušenie týchto Podmienok a Dohody o ZáSobníkoch a bude mať dós|edký uveóené v oddiele G týchto podmienok.

C. Duševné vlastníctvo:
'VŠelko duŠevné Vlastníctvo v_rálane ochranných Známok, obchodných mien, patentov, autorských práV, ,/apisaných práV na dizain. know-how a akýchkol,Vek

'Zákazník neurobí ani neumoŽnÍ.vznik Čohokolvek,. čo spósobí alebo móZe sDósobit' škodu v súvislosti s práVami duševného vlastníctva spoločnosti SCA, anineurobí ani neumožní vznik čohokolvek,. čo by mohlo taliéto práva ohrgz]í. Zďkazník neodstránl áňi nóuiriožnatretím 
-o5óĚáiň 

óďšťiáň;ňiďžňčňdi aá.ii, 
"ilieiv,ochrannei známkv. mena loqa alebo iných o2načení zo zásóbníkov. zákazník tiež nebude só lášóbnlŘmiňéoóvóiónďriráňióůlóilái iňéňiiióň ái6Ěó piičáiráiri

nim d?rlšié zariadéáia.
. Zákazník bude bezodkladne a v p|nei miere spoločnosť SCA písomne |_nloímovať o akomkolVek skutočnom či domnelom porušení ktoréhokolVek z práv
duševného vlastníctva alebo o nedovolenom póužití značky sp_óločnosti scA, at<o alo ňrozoě póiu]ěnďia'i<'ý'cňtó piářbjji'eŤň'éh; 

"lášřňř"iřá;Ěio 
nedovolenéhopoužitia značkv sDoločnosti SCA. Zákazník bůde takisto bézobkladne a v pinbj miei'el[oló-ňoši šóÁ pišóníňó'ř"lcjňnováú a-ťeir<óiióii';álóó'áieuo žiadosti ošúdne konanié v Šúvislosti s ktorýmkolVek z |ráv oúiéVnéno vlastníctva. '

D. Službv:
'Spolocnos!§CA zaruČuje, Že.poČas trvania.Dohody o zásobníkoch budú zásobníky bez chýb v prevedení a materiáloch, za predpokladu ich plnenia výrobkamispoločnosti SCA,,avšak,zapodmienkv. že7áka7níkbezodkladnepo.zisteni akejkolV'ekúdajn'eicriybylásooňit<ápisomne'oznámi špoió'enbsii ščÁ'mTů{ó;"ka;'š;
údaine chvbný zásobník na'chádza, pbvahu chyby a dátum, kedy'bol chybný zá'sobnít ňálristálováňý. oňrďm }árůt<y vli;óřň;ni;č6ů]\l'řďriÁrř"oosexu
spoíočnost SóA odmieta všetkv osiátné zaruki. '
lry_iP9|9.1o_!! §_Q| 9zná i9.v 19lqko;1 zásobníku existuiÚ.chyby v prevedení alebo V materiáli, spoločnosť SCA na základe Vlastného uváženia bud,tieto
spoločnost soA odmieta všetky ostatné záruký.
:4!_9Pgl9Čno9ťS9Auzná. 1eýlejqkopzásobníkuexistujú.chybyvprevedení aleboVmateriáli,spoločnosťSCAna základeVlastnéhouváženiabudtietc
9919l?l!9..9Pjiyl.qle_o9Yy,llŤ ??_sgon]!( 4a r]oYy (proslrednictvom prislušného distribučného partnera). Zákazník výslovne potvrdzuje, chápe a súhlasí, žen4píava uveoena V preocnadzajucel Vete Je Jedlna a Výlučná náprava, na ktorú má zákazník nárok.
'9kr.ery De7platnej opravy 7asobnika alebo Výmeny 7anovÝ zásobník zákazník berie na vedomie a súhlasí S tým. že olne zodoovedá za akrikolVek inrj lirl'9kr.ery Dezplaínej opravy zasoDnlka alebo vymeny za nový.zásobníkzákazník berie na vedomie a súhlas! s tým, že plne zodpovedá za akúkolvek inú údržbuzásobníkov a že bude znášať nákladv a výdaýkv súÝisiace s takouto údrzbou.
'SpoločnosťSCAnezodpovedázaóriam-eale6oneoriamestratv.škodv.nákladvalebovýclavkv klnrésridósledknmnéeníá\/néi inč}álÁ^ió nacnrállnahn,,ji,-. spoločnosť scA nezodpovedá za driam'e
alebo zneužívania 7ásohhíkov alebri z nolr:

SkodY, nákladY alebo výdavky, ktoré sú dósledkom nesprávnej inšlalácie, nesprávneho uzívania
nez výrobkov špoIoťnošti ScA.
zásobníkov, a vvhradzuie si orávo na zmenu íarhv alebo rlizaintt nnrn'rch zácnhníknrl r ln rln

nezodpovedá.za Priam-e ale[Ío nepriame straty, skody, náklady alebo vý
zásobnikov alebo z používania iných výrobkoÝ nez vÝrobkov šoo|otnošt
lodá zákazníkovi zášobníkv z aklúálneho radu záso6nikov a rivhrarlzrri,'SPoloČnosť SCA dodá zákaznikovi záŠobníky z aklÚálneho.radu.zásotínikov, a vynraOzuré Šl §ravo na zmenu farby alebo dizajnu nových zásobníkov, a lo vovzťahu k prvej aj následným dodávkam vrátaňe služieb uvedených v tomto ocis-ÓkÚ. 

- -

ir^ař#§i[i'JY''f,'""ý-Ůhradit Servisný poplatok zakaždÝZásobnik |Yqdqný v Dohode o Zásobníkoch. Servisný poplatok je jednorazová platba a bude uhradená
dane z oridaneihodnotv -'Ég'pŤ9!ó.tB§i"Ná:,H9l]l,"ťlPý"Á'l1",.9ď*lt**n,l,.rry;!,",.;P"miťT 

.;,[lďt".!řrťťŠÍilŤřil*§".ři{,",rTóÝ;lii*,"medzi (i) bežným ServišňÝm
oodmiéňkv zaÝiazania sa-k nbvínnosti odberov Minimálneho roe nénó póetú uitóňycňvýioti(ov šřóói,nřii ščÁlřiiňiiňáňd'cín];á;;iik;";";ffii,stvo1 uvedenéhov Dohodeb zásobníkoch

F. Trvanie dohodv:
' Dohoda o zásobňíkoch sa uzatvára na dobu troch (3) rokov od dátumu jej uzavretia. Strany móžu dohodu slobodne píerokovať a píedížiť.

G, ukončenie dohody a nadobudnutie účinnosti iei ukončenia:
'ZákazníkmÓŽeukon'ČiťDohoduolásobníkochkeóykolVek,suvedením.alebobezuvedeniapričiny,atopisomnouVýpovedbudoruťenouspoloťnosti ScA sVýfovednou,leholoud_eváťdesiat(90) dní,ktorá.zacnébežaťdňomnasledujúcompodnl oorucenlaplsomnel vvpovede'dooloirio-súšóÁ. ---"-
' 5oolocnost sUA mo7e llkonclt uonodu o ZasobniKocn s okamžitou účinnostbu na základe písomhei výpoýeóé doručeňej zákazníkovi (i) ak Zákazník porušíniektoré z ustanovení Dohodl o_žásob1,1gi!"ď|e!ilýCniď pcjomióňoř; iiiiái'šá ;áka;ňřžďpóř',ió"ri"lářěi;řř"ji1, ty,Ěiuleišářňč ři"'ň'ošil i'i'o.po," 

"ozákonom, pravidlom alebo prédpisom, čo móže mať n'epriaznivý vplyv ňá óobré meno aleoo rjoVešivýióokóřsňóiijtňóšŠdn]-'""-
' V naovaznosll na uKončenle Uohody o Zasobnikoch 10.Slrany spoločnosti SCA podía predchádzajúóeho bodú týchto Podmienok alebo Zo slranv zákaznika
IsssBfiťďf!r:á!s,i"l,i*iš8^J.ffii?iii|itr,Bflgi}?i.!5i,B",:iáll1íl!iíf'\f3§3,#[?á,i*lá.:i3;??ffi'ÉŤtsill8tn:u,ť;Í:t*,"*issi,,s,,.ga^
podl'a Obchodného registra, pbkial' SCA zákázníkovi neurčí iné mieslo vrátenia.
'V Pripade.ukonČenia Dohody o zásobníkoch 7o strany SCA podl'a QtLrnslo odseku tohto bodu Podmienok alebo ukončenia Dohody o zásobníkoch po prvých
troch rokoch zo svoiei stranv Íe zákazník oovinný ttmolnit'spcilocnosti SCA pístup k zásobnikom na úeóiý icň ŠbátnenďóijoeiřoóiňoŠňiř"n-(áii1 onioo'oaiúmuukončenia Dohody ó iásooňíkoch (t. j. zášobníký Ďúou zó širáňý spriiořňošii s-čXaióňóiá 2ašitipňřňiniíálóřáňěj "

'AkZákazníknesolní nieklorúaleboViaczVVŠšieuvedenýchpovinností V.lehotetridsialich(30) dní.SpoločnosťSCAajej predstaviteliaaleboZáStupcoviamaiú

3[?"-g 
"[l,",i'dsf $".sffi:}i;"":p',ťůólói,:at4i[eliP;,g',,n'l,*[plzt1,","n:mnl;:ll*"{ťv"*ť,"*tnřtruťzuiň§it"sxilŤ|*?6ď;{".*""Ť;Ť"

zákazníkovi úhádL nákladov Vynaiozen,7cňná ÓomóhióvaniďŽádddňiřoř á pďciiáŠ"§nó J,vazóniá iió) ž,iriu"řřú óótutu, ktorá sa vvoočIta ako 1 o-násobokaktuálneho bežného Servisnéhó poplatkil (tj. aktuáne úřtovaného k posledněmú dnu šiánóřóúj Gňótv] žďiázoý zásčĎiiiř, iróiv"ŽářJňiř'ň"""řtl či neumožniIjeho demontáž v súlade s ustanoVehim tejió časti Podmienok.

H. Rozhodné orávo:
'Tieto Podmiehky sa riadia a vykladajú podl'a zakonov a právnych predpisov a nariadení Slovenskei republikv. Aké|,áóóř"Ťřěij';'iiáďt6 Ůtfrr"."k majú Výluřnú právomob rozhodovat obecné súdy podlá miesta sídlei spoločnos,, §ť[i* 

SPorY VYPlýVajúce z DohodY o

l. Osobné údaie:
'osobné Údaié zákazníka mÓŽu byť spracované na Účelv priameho marketinou, priamych e-mailov, teleíonátov predaja Vyššei technolóoie alebo predaja

znieniť úóaje alebo ak chce po2iadať spolótnoŠt sCÁ, ábý néspiáiuřala ienďŮďáĚ,řuširjos'látióólóiňó§i šóÁ !isornú žiadosť na adresu uúedenú v tejtozmlUVe.

J. Rozdelenie:
'Ak sa niektorá z týchto podmienok DoVaŽUie Za neolalnÚ alebo nevynútitelhú v akomkolVek rozsahu. takáto podmienka alebo Ustanovenie sú neúčinné aneplatnév rozsahúnevyhnutnom na'dosiahhutié súládú šo-zákoňóíŤí, áó'žóšlanáiůie ňóómióňkřó:iá;áTůnážáléi" prnd móre*ňřaiňijijiáůtiňňóšiřďpráva aDovinnosli slrán sa wkládairj ako kehv norjmienkv neohsahovali kon(rélntr nenlathrr at'órro np.vúňritiiálňijiíócti.ii_i'ři,
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