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ZMLUVA 

o predaji motorových paliv a iných tovarov a služieb prostrednictvom palivových MOL Group GOLD kariet spoločnosti SLOVNAFT, a.s.
(ďalej ako „Zmluva") 

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonnik v zneni neskoršich predpisov 

Čisto Zmluvy: 20037678 
Čisto Zákaznlka: 6267309 

1. SLOVNAFT, a.s.:
SLOVNAFT, a.s. IBAN: 

I Z I é t m uvn s rany 
2. Zákaznlk
Záhradnícke a rekreačné služby IBAN: 

SK6902000000001933504555 SK36 7500 0000 0040 1718 9020 

Vlčie hrdlo 1 IČO: 31 322 832 Švermova 45 IČO: 00 183 075 
824 12 Bratislava DIČ: 2020372640 DIČ: 2020459221 974 01 Banská Bystrica 
Slovenská republika IČ DPH: SK2020372640 Slovenská republika IČ DPH: SK2020459221 

Kontaktná osoba: Kontaktná osoba: 
Andrej Dubovický 

Kontaktný telefón: Kontaktný telefón: +421-907 816 242

Kontaktný e-mail: 

Mgr. Kristina Jabrocká 
obchodný zástupca 

Kontaktný e-mail: 
dubacikl 3@gmail.com

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č.: 
426/B 
Zastúpenú: Zastúpená: 
Ing. Slavomír Jusko Ing. Juraj Knap PhDr. Ivan Šabo 
manažér - Predaj palív vedúci útvaru Zákaznicky servis riaditel' 
a špeciálnych produktov 

ďalei ako „snoločnosť SLOVNAFT" ďalei ako ,Zákaznik" 
Zákazník a spoločnosť SLOVNAFT spoločne ďalej ako „Zmluvné strany" 

II. Predmet Zmluvy

I. Predmetom Zmluvy je záv!izok spoločnosti SLOVNAFT poskytnúť Zákazníkovi palivové MOL Group GOLD karty (ďalej ako „PK") a umožnit'
mu nakupovat' motorové palivá, iné tovary a služby v sieti čerpaclch stanic SLOVNAFT (ďalej ako „ČS") a na ďalších vybraných akceptačných
miestach v zahraničí (ďalej ako „Akceptačné miesta") podl'a podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a záviizok Zákazníka PK prijať, a používat'
ich v súlade so Zmluvou a Všeobecnými obchodnými podmienkami pre použlvanie palivových MOL Group GOLD kariet (ďalej ako „VOP"), ktoré
tvoria Prflohu č. I a neoddelitel'nú súčasť tejto Zmluvy. Všetky výrazy použité v tejto Zmluve začínajúce vel'kým začiatočným písmenom, ktoré
v nej nie sú výslovne špecifikované, majú význam zadefinovaný vo VOP.

2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcich podmienkach a pravidlách týkajúcich sa PK a ich používania:

1. Typ palivovej karty: MOL Group GOLD karta EUROPE, MOL Group GOLD karta SLOV AKIA 

Z.Dohodnuté množstvo motorových palív, ktoré Rozhodujúce obdobie: ročné
Zákaznik nakúpi počas rozhodujúceho obdobia (za rok považuje 12 po sebe nasledujúcich kalendámych mesiacov. Rozhodujúce obdobie

začína prvým dňom prvého mesiaca a končí posledným dňom 12. mesiaca.) 

Množstvo motorových paliv: 58 000 Iitrov/rozhodujúce obdobie 

3. Kúpna cena/zl'ava Pre MOL Group GOLD kartu EUROPE a MOL Group GOLD kartu SLOVAKlA je Kúpnou 
cenou priemerná mesačná cena motorových palív publikovaná Štatistickým úradom 
Slovenskej republiky (http://statdat.statistics.sk) za mesiac, ktorý predchádza mesiacu, 
v ktorom bol zrealizovaný nákup motorových palív, znížená o zl'avu 1,27% /1 liter. Zl'ava 
sa nevzťahuje na prémiové motorové palivá. 

4. Fakturačné obdobie: MOL Group GOLD karta EUROPE/SLOV AKIA pre nákupy na území SR: jedenkrát za 
kalendámy mesiac 

5. Splatnost': MOL Group GOLD karta EUROPE/SLOVAKIA 30 dní od vystavenia faktúry 

6. Poplatok za vydanie PK v prvej žiadosti: bez poplatku 

7. Poplatok za vydanie PK v druhej a ďalších
žiadostiach, v prípade straty, odcudzenla, alebo bez poplatku 
noškodenia:
8. Kredltný limit: Ku dňu podpisu Zmluvy 16 000 € 

Spoločnosť SLOVNAFT bezodkladne oznámí Zákazníkovi každú zmenu Kreditného limitu. 
























