
ZMLUVA O     POSKYTNUTÍ  TOVARU A     SLUŽIEB

čl. I
Účastníci zmluvy 

1/ TRINITY WOOD s.r.o.  
so sídlom Prešov, Javorinská 18, PSČ: 080 01
IČO: 45 979 871 
IČ DPH:
DIČ: 
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
SWIFT:
IBAN:
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
Oddiel: Sro, Vložka č.: 23853/P
konajúci konateľom: Pavol Geci 

(ďalej len „TRINITY WOOD“)

                                                                   a

2/ Meno a priezvisko:
Bydlisko:
Bankové spojenie
Číslo účtu:
SWIFT:
IBAN:

(ďalej len „Objednávateľ“)

sa  v zmysle  platných  právnych  predpisov,  najmä  v zmysle  Občianskeho  zákonníka
dohodli na uzatvorení zmluvy o poskytnutí tovarov a služieb takto:

čl. II.
Preambula 

1. Účelom tejto zmluvy (ďalej len „zmluva“) je upraviť práva a povinnosti účastníkov
zmluvy,  ako  aj  podmienky  a  rozsah  jednotlivých  práv  a povinností,  ktoré  nie  sú
upravené vo Obchodných podmienkach pre maloobchod  TRINITY WOOD  zo dňa
18.03.2014 (ďalej aj ako „OP“, či „obchodné podmienky“).

2. TRINITY  WOOD  je  špecializovanou  spoločnosťou,  ktorá  podniká  okrem  iného
v oblasti  opracovania  drevnej  hmoty,  výroby  komponentov  z dreva,  výroby
jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovaní stolárskych dielcov alebo súčastí z
dreva  do  finálnych  produktov  a  ich  údržba,  výroby  jednoduchých  úžitkových
výrobkov z dreva,  sprostredkovateľskej činnosti v oblasti obchodu, výroby a služieb
a kúpy a predaja tovaru. 

3. Objednávateľ má záujem o tovar,  resp. o tovar a služby v oblasti predaja a montáže
podlahových krytín. 
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4. S poukazom  na  vyššie  uvedené  skutočnosti  sa  TRINITY  WOOD  a Objednávateľ
dohodli na uzavretí tejto zmluvy za podmienok nižšie dohodnutých a v zmysle OP. 

čl. III.
Predmet zmluvy 

1. Touto zmluvou si účastníci upravujú podmienky predaja podlahových krytín, ďalších
materiálov  či  príslušenstva  (ďalej  len  „tovar  alebo  tovar  a  služby“),  ktoré  ponúka
TRINITY WOOD .

2. TRINITY  WOOD  sa  zaväzuje  predať  objednávateľovi  tovar  alebo  predať  tovar
a poskytnúť Objednávateľovi službu a to na základe objednávky Objednávateľa, ktorá
je upravená v OP a Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu, ktorá je upravená v OP za
dodaný tovar alebo za dodaný tovar a poskytnutú službu.

l. IV. 
Vymedzenie tovaru 

Kolekcia:.......................................................................................................................................

Prevedenie:....................................................................................................................................

Model:...........................................................................................................................................

Odtieň:...........................................................................................................................................

Rozmery:.......................................................................................................................................

Množstvo:......................................................................................................................................

Č. V.
Cena 

1. Cena za tovar (resp. cena za tovar a služby v prípade, že si Objednávateľ vyberie aj
poskytnutie služieb od TRINITY WOOD) predstavuje  .............Eur bez DPH. Cena
s DPH je .........................

2. TRINITY WOOD potvrdzuje, že časť odplaty vo výške 60% z celkovej dohodnutej
sumy bola uhradená pred uzatvorením tejto zmluvy. 

3. Prílohou  tejto  zmluvy  je  aj  príslušná  faktúra  TRINITY  WOOD,  ktorou
Objednávateľovi fakturuje už uhradenú časť odplaty. 

čl. VI.
Obchodné podmienky, Technické inštrukcie  

1. Jednotlivé práva a povinnosti účastníkov tejto zmluvy,  podmienky dodávania tovaru
sú vzájomne dohodnuté v OP a „Technických inštrukcií zo dňa 18.03.2014 spoločnosti
TRINITY WOOD“,  (ďalej  len  „Technické  inštrukcie“),  ktoré  tvoria  neoddeliteľnú
súčasť tejto zmluvy. 



2. Účastníci,  najmä Objednávateľ vyhlasujú, že sa so znením Obchodných podmienok
a Technických inštrukcií pred uzatvorením tejto zmluvy riadne a podrobne oboznámili
a súhlasia,  aby  sa  táto  zmluva  riadila  týmito  Obchodnými  podmienkami
a Technickými inštrukciami. 

Čl. VII.
Rozsah poskytnutia predmetu zmluvy

1. V prípade, že Objednávateľ potvrdí svojím podpisom tento článok zmluvy, má sa za
to, že Objednávateľ má záujem o dodanie tovaru vrátane jeho montáže spoločnosťou
TRINITY WOOD. 

2. V prípade  montáže  tovaru  je  neoddeliteľnou  súčasťou  tejto  zmluvy   Protokol
o montáži podlahy na podlahové kúrenie, pravdivo vyplnený Objednávateľom, ktorý
osvedčuje pripravenosť podlahového kúrenia na montáž tovaru.

3. Bez vyplnenia Protokolu TRINITY WOOD nie je povinná vykonať montáž tovaru.
4. Objednávateľ svojím podpisom súhlasí s ustanovením tohto článku:

                                                                                                              ____________________
                                                                                                                      Objednávateľ

Čl. VIII.
Záverečné ustanovenia

1. Táto  zmluva  je  platná  a účinná  odo  dňa  jej  podpisu  oboma  účastníkmi,  bola
vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých po jednom obdržali obaja účastníci. 

2. Akékoľvek zmeny a dodatky tejto zmluvy musia mať písomnú formu.
3. V prípade, že niektoré ustanovenia tejto zmluvy sú, alebo sa stanú neúčinné, zostávajú

ostatné  ustanovenia  tejto  zmluvy účinné.  Účastníci  sa  zaväzujú  nahradiť  neúčinné
ustanovenia tejto  zmluvy ustanoveniami inými,  účinnými,  ktoré svojím obsahom a
zmyslom zodpovedajú najlepšie obsahu a zmyslu ustanovení pôvodných, neúčinných.

4. Právne  vzťahy účastníkov  tejto  zmluvy sa  riadia  touto  zmluvou,  zmluvami  na  jej
základe  uzatvorenými,  obchodnými  podmienkami,  technickými  inštrukciami,
príslušnými  ustanoveniami  slovenského  právneho  poriadku,  najmä  zákonom  č.
40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom.

5. Neoddeliteľnou  súčasťou  tejto  zmluvy  sú  Obchodné  podmienky  a  Technické
inštrukcie. 

6. Účastníci si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia a prehlasujú, že zodpovedá ich
slobodnej  vôli  a  nebola  dojednaná v  tiesni  ani  za  inak  jednostranne  nevýhodných
podmienok. 

7. Na dôkaz vyššie uvedeného pripájajú účastníci na túto zmluvu svoje podpisy.
8. Objednávateľ  pre  prípad  potreby  výslovne  splnomocňuje  nasledujúcu  osobu  na

prevzatie tovaru, komunikáciu s TRINITY WOOD a ďalšie úkony bežné a potrebné
v takejto veci:  

                            __________________________________________________________

V ________________ dňa ___________            V ________________ dňa ______________
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___________________________________         ___________________________________
      TRINITY WOOD s.r.o.                          Objednávateľ
       Pavol Geci – konateľ 


	Účastníci zmluvy

