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Zmluva na zásobníky Tork
Essity Professional Hygiene GmbH

Ďakujeme, že ste si vybrali zásobníky Tork.
Ďakujeme,žeste si vybrali dávkovače Essity Tork® („Dávkovače"). Veríme,žebudete so svojou voľbouspokojní.Tato dohoda o
nájme dávkovačov Tork®Business Plus – TBP („Dohoda o nájme dávkovačov") poskytne Vášmu podniku:
•veľakrát ocenené, hygienické a ľahko plniteľné dávkovaciesystémy,ktoré zlepšujúobraz Vášho podniku a zároveň znižujú
množstvoodpadua náklady spojené so servisom a obsluhou;
•najvyššiu úroveň profesionálnej výkonnosti, vďaka ktorej dávkovače a doplňujúce materiály spolu dokonale fungujú, a
•pohodlieabezpečnosťvďaka záruke na dávkovače Essity.
Každá objednávka musí obsahovaťminimálne 5dávkovačov a podlieha podmienkam uvedeným na poslednej strane tohto
formulára.

Každá zmluva podlieha Obchodným podmienkam uvedeným na poslednej strane tohto formulára. Zmluvy nie sú v platnosti,
pokiaľ nie sú odsúhlasené spoločnosťou Essity a podpísané kópie nie sú odoslané koncovému užívateľovi.
Informácia pre koncového zákazníka

Informácia distribútora

Názov
spoločnosti:

OBEC PÍLA

Názov
společnosti:

ROIN s.r.o.

VAT Number:

00305031

Kontaktná osoba:

Rudolf Klučár

Kontaktná osoba:

Radovan Mičunek

E-mail:

klucar@roin.sk

Titul:

RNDr.Ing.Mgr.PhD.

Distributor second
email:

Adresa:

Píla 69

Mesto:

Píla

Krajina:

Slovensko

PSČ:

90089

E-mail:

starosta@obecpila.sk

Tel.:

0903 850 647

Informácie o zásobníku
Artiklové číslo
zásobníka

Popis

473190

Zásobník Tork Reflex™ so stredovým odvíjaním a
dávkovaním po jednom útržku

Množstvo
2

Poplatok

Celkom

2,00

4,00

Celkom

4,00
Mena: euro

Prečítal(i) sme si Zmluvu na zásobníky Tork vrátane Obchodných podmienok a súhlasím(e) s nimi.

Podpis koncového zákazníka*

Dátum

Radovan Mičunek

RNDr.Ing.Mgr.PhD.

Meno tlačeným písmom

Titul

Zmluva na zásobníky Tork
Obchodné podmienky
DOHODA O NÁJME DÁVKOVAČOVTORK BUSINESS PLUS-PODMIENKY
A. Doba platnosti dohody o nájme dávkovačov („Dohoda") je 36 mesiacov od dátumu podpísania Dohody („Doba platnosti
dohody").
B. Spoločnosť Essity poskytuje záruku na dávkovače, podľa ktorej spoločnosť Essity zaručuje, že dávkovače poskytované podľa
tejto Dohody nebudú mat' žiadne chyby spracovania a materiálov.
Počas doby platnosti dohody spoločnosť Essity opraví alebo vymení nefunkčné dávkovače, a bezplatne dodá opravené alebo
vymenené dávkovače prostredníctvom určeného distribútora. Záruka na dávkovač sa nevzťahuje na škody spôsobené
vandalizmom, nesprávnym používaním alebo nesprávnou montážou zo strany zákazníka a jeho subdodávateľov. Vyššie
uvedené podmienky predstavujú exkluzívny opravný prostriedok pre zákazníka. Essity nebude v žiadnom prípade zodpovedná
na základe záruky za dávkovače za škody zákazníka vzniknuté o.i., avšak nie výhradne, v dôsledku straty zisku. Zákonné práva
zákazníka zostávajú nedotknuté.
C. Distribútor doručí zákazníkovi dávkovače na miesto určenia činnosti. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, náklady na prepravu
znáša zákazník.
D. Zákazník môže používať dávkovače len na dávkovanie produktov označených ochrannou známkou Essity. Používanie
akýchkoľvek výrobkov, ktoré nie sú označené značkou Essity, v dávkovačoch, je prísne zakázané, predstavuje porušenie
zmluvných podmienok zo strany zákazníka a spôsobí stratu platnosti záruky.
E. Dávkovače sa zákazníkovi poskytujú bezplatne a zostávajú majetkom spoločnosti Essity. Zákazník nesmie požičiavať,
prenajímať, predávať alebo inak disponovať dávkovačmi. Dávkovače sa v žiadnom prípade nesmú považovať za integrálnu
súčasť majetku zákazníka a zákazník nie je oprávnený ich odovzdať do zálohu.
F. Zákazník je povinný zaplatiť jednorázové nájomné za každý dávkovač dodaný autorizovaným distribútorom Essity.
G. Zákazník je zodpovedný za údržbu dávkovačov na svoje náklady. Zákazník nesmie odstrániť ani povoliť iným osobám, aby
odstránili ochranné známky alebo štítky spoločnosti Essity z dávkovačov, alebo akýmkoľvek spôsobom zakryli alebo upravili
ochranné známky alebo štítky spoločnosti Essity.
H. V prípade porušenia záväzkov zo strany zákazníka podľa tejto zmluvy môže spoločnosť Essity s okamžitou platnosťou
prostredníctvom písomného oznámenia vypovedať zmluvu.
I.V prípade, že bude Dohoda ukončená pred uplynutím zmluvnej doby trvania, zákazník vykoná do 30 dní odo dňa ukončenia
zmluvy nasledujúce:

ovráti dávkovače na vlastné náklady v súlade s pokynmi spoločnosti Essity,
oak je ukončenie spôsobené porušením zmluvy zo strany zákazníka, zaplatí nasledujúcu sumu za každý dávkovač ako penále:
▪Stolné dávkovače značky Tork® 10 Euro
▪Elektrické dávkovače na utierky 50 Euro
▪Vsetky ostatné dávkovace Tork® 25 Euro

ozaplatí ďalšie sumy, na ktoré má spoločnosť Essity nárok podľa platných zákonov.
J. Do 30 dni od uplynutia doby platnosti Dohody zákazník sprístupní dávkovače na prevzatie spoločnosťou Essity. Ak zákazník
neposkytne spoločnosti Essity prístup k dávkovačom počas tohto 30-dňového obdobia, spoločnosť Essity má pravo vstúpiť do
priestorov zákazníka a odobrať dávkovače. Zákazník uhradí spoločnosti Essity všetky náklady vyplývajúce z uplatňovania tohto
práva zo strany spoločnosti Essity.
K. Spoločnosť Essity môže zhromažďovať osobne údaje týkajúce sa zamestnancov a iných zástupcov zákazníka na účely
riadenia vzájomných obchodných vzťahov jednotlivých zmluvných strán. Spôsob spracúvania takýchto osobných údajov
spoločnosťou Essity bude podliehať príslušným predpisom o ochrane údajov, napríklad nariaď príslušným predpisom o ochrane
EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR).
Súhlasím

