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I.
Predmet a miesto plnenia
Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodať motorovú naftu a kupujúci sa touto
zmluvou zaväzuje zaplatiť za odobratú motorovú naftu.
Miestom plnenia predmetu dodávky a odberu je čerpacia stanica vo dvore
predávajúceho, na Trenčianskej ulici č. 1293, Púchov.

sídla

II.
Termín plnenia
Odbery motorovej nafty budú plnené priebežne podľa potreby kupujúceho.

III.
Podmienky dodávky
Povinnosti predávajúceho
1. Umožniť tankovať motorovú naftu, každý kalendárny deň, vrátane sobôt, nedelí
a sviatkov, od 5.00 hod. do 23.00 hod.
2. Predávať naftu tak, že vozidlo bude tankovať v areáli predávajúceho uvedeného v
čl. I. tejto zmluvy na základe kariet vydaných predávajúcim.
3. Po pristavení vozidla na čerpaciu stanicu sa vodič vybavený osobnou kartou
aj vozidlovou kartou identifikuje, na displeji navolí číslo denného záznamu, /pokiaľ majiteľ
vozidla nevyžaduje udávať číslo záznamu môže vodič uviesť šesť núl /. Po tomto úkone môže
vodič začať tankovať naftu do vozidla.
4. Odobratá nafta sa bude fakturovať po uskutočnenom odbere kupujúcim, sumárne za
celý kalendárny týždeň a splatnosť faktúry je 10 kalendárnych dní. Splatnosť sa počíta od
dátumu vystavenia faktúry.
IV.
Povinnosti kupujúceho
1. Tankovať motorovú naftu tak, ako je
v prevádzkových hodinách dohodnutých s predávajúcim.

uvedené vyššie v tejto zmluve

2. Vodič vstupujúci do areálu je povinný nahlásiť sa službukonajúcemu vrátnikovi
za účelom preverenia oprávnenosti vstupu. Po natankovaní vozidla, pokiaľ vodič nepožaduje
iné služby v areáli spoločnosti, je povinný bez zbytočného zdržiavania sa, opustiť priestory
spoločnosti .
3. Pri tankovaní dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy a pokyny predávajúceho.
Pokyny BOZP a PO , ktoré sú zverejnené na výveske na stojane. Požiarny poriadok pracoviska je
pripojený ako neoddeliteľná príloha kúpnej zmluvy.
4. Kupujúci je povinný uhrádzať vystavené faktúry za odobratú naftu riadne a včas, a
v súlade s lehotami splatnosti.
V.
Kúpna cena

1. Kúpna cena /ďalej len cena/ bola určená dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.
z. o cenách a zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja, teda odobrané
množstvo nafty je množstvo vyjadrené pri teplote 15 stupňov celzia.
2.
Ceny sa upravujú spravidla 1 x týždenne, pričom rozhodujúci pre stanovenie ceny je deň
dodania tovaru.
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VI.
Zmluvná pokuta

1. Ak kupujúci neuhradí predávajúcemu sumu predanej nafty na vystavenom
doklade - faktúre v stanovenom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej sumy
za každý deň omeškania.
2.
V prípade, že kupujúci nezaplatí v stanovenom termíne faktúru za odbery nafty,
má predávajúci právo odmietnuť ďalšiu dodávku motorovej nafty kupujúcemu.

VII.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Akékoľvek zmeny a doplnky možno dojednať
písomným dodatkom a so súhlasom oboch zmluvných strán.
2. Výpovedná lehote je 1 mesiac bez uvedenia dôvodov. Výpovedná lehota začína
plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po doručení písomnej výpovede.
3. Právne vzťahy sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Ďalšie informácie k tankovaniu nafty:
-

-

tankovať môže ktokoľvek, t.j. podnikateľ i ten kto nepodniká, avšak potrebuje
byť vybavený kľúčom ku samoobslužnému stojanu,
kľúčom, sú kartičky, ktoré záujemca dostane po podpise zmluvy,
uzatvorenie zmluvy je veľmi jednoduché, potrebné je mať so sebou
identifikačné údaje /obchodné meno podnikateľa, bankové spojenie, daňová
identifikácia, u nepodnikateľa občiansky preukaz/,
zmluva sa vypracuje na počkanie,
výhodou je, že za tankovanie sa neplatí ihneď, ale cca do 10 dní od vystavenia
faktúry,
faktúry vystavujeme vždy v pondelok, teda zákazník môže mať pohľadávkový
úver 7 až 10 dní.

