
Dohoda o dodávkach výrobkov a tovarov 
a Dohoda o poskytovaní služieb
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ZÁKAZNÍCKA LINKA

0850 122 322

Účastníci dohody
Obchodné meno: HČX fO
Sídlo: farD U /Č U #/ ý C W  O / ^/Q ^tO lsO  
Štatutárny zástupca:
Splnomocnený:
Telef. kontakt: 00f
Bankové spojenie: jĹ V í/^M C ^  ~f/L^Z£lb
číslo účtu: /J Í0 Q  7
IČO: f l f r -  '
DIČ: / £ > /  m
i č d p h : jc io t  m
Register:
(ďalej ako „Kupujúci“)

Obchodné meno: 
Sídlo:
Štatutárny zástupca: 
Splnomocnený: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Register:

DOXX MINERÁL s.r.o.
Kálov 356,010 01 Žilina 
Ing. Milan Šmehyl 
Ing. Eva Slovákova 
Tatra banka, a.s. 
2620823680/1100 
36 395 668 
2020124931 
SK2020124931
Žilina, odd. Sro, vložka č. 12594/L

7 C 8 > r.

(ďalej ako „Predávajúci“)

Účastníci Dohody sa prejavením slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle, bez nátlaku dohodli na uzavretí tejto Dohody 
o dodávkach výrobkov a tovarov a Dohody o poskytovaných službách nasledovne:

1. Na základe podpisu Dohody oboma účastníkmi Dohody vzniká medzi Predávajúcim a Kupujúcim obchodný záväzkový vzťah, ktorý sa 
spravuje v celom rozsahu Všeobecnými obchodnými podmienkami Predávajúceho (ďalej ako „VOP“), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou 
Dohody, pokiaľ nie je v Dohode uvedené inak.

2. Kupujúci podpisom Dohody potvdrzuje, že v celom rozsahu súhlasí s VOP a ich akceptuje.
3. Účastníci Dohody sa dohodli, že kúpna cena vody, príslušenstva a poskytovaných služieb je dojednaná na základe prílohy č. 2 Dohody. V 

prípade, že Kupujúci nebude odoberať niektorú z položiek uvedenú v cenníku (Príloha č. 2 Dohody), nevzťahujú sa na neho dojednania 
Dohody, cenník (Príloha č. 2 Dohody), ani tá časť VÓP, ktorá sa tejto položky týka.

4. Účastníci Dohody sa ďalej dohodli, že Predávajúci bude Kupujúcemu účtovať ceny za doplnkový sortiment na základe aktuálnych cien 
Predávajúceho uverejnených na internetovej stránke www.mineral24.sk v čase objednávky Kupujúceho.

5. Predávajúci bude dodávať predmet kúpy na adresu, ktorá je uvedená v IMD tvoriace neoddeliteľnú súčasť Dohady. ,
6. E-mailová adresa na doručovanie elektronickej faktúry Kupujúcemu je: . ÍULs
7. V prípade rozporu medzi ustanovením obsiahnutým v Dohode a ustanovením obsiahnutým vo VOP má prednosť ustanovenie obsiahnuté 

v Dohode.
8. Dohoda nádobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma účastníkmi Dohody.
9. Účastníci Dohody Dohodu uzatvárajú podľa pravej, slobodnej a vážnej vôle, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, obsahu Dohody 

porozumeli a na znak súhlasu s ním ju podpisujú.
10. Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. Účastníci Dohody obdržia po jednom vyhotovení každý.
11. Korešpondenčná adresa:................................................................................................................................................................................

(uveďte iba v prípade, ak adresa sídla spoločnosti (fakturačná adresa) zapísaná v ORSR (ŽRSR) nie je totožná s korešpondenčnou adresou.

Mieto a dátum: Miesto a dátum:

Podpis Predávajúceho:

□OXX MINERÁL, s.r.ft

Podpis Kupujúceho: / y
K O V O

/  25 
/ 9QjTbl /F! LA KOVO 

6.') 75

DOXX MINERÁL, s. r. o. 
Kálov 356  
O lO O l Žilina 
Slovakia

teL: +421 41 507 63 44  
fax: +421 41 564 37 22 
e-mail: info@doxxmineral.sk 
web: www.24pitnyrezim.sk

IČO: 3639 5668  
IČDPH: SK 20211 24931 
Register: OS Žilina, 
odd.: Sro, vložka č  12594/L

http://www.mineral24.sk
mailto:info@doxxmineral.sk
http://www.24pitnyrezim.sk


Príloha č.1

Identifikácia Miesta Dodania (IMD)
k Dohode o dodávkach výrobkov a tovarov a Dohode o poskytovaní služieb č. 1 3 M 5 0 7 ^ ^

Názov a adresa miesta dodania *:

f j č f r v  t f č b c o v o  

$ 4 $ u i £ u ¥  / / "

V /

Pracovná doba * Od: 

(Prevádzkový čas) Do:

E-mail. adresa na elektronické doručovanie dodacích listov:

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za objednávky kupujúceho:

Meno, priezvisko * y -  '  M m ý Telefónne číslo * P W / t ô  M  o c y

E-mail 1man&i- gt/t4raip(jQ  G l 'jijčfcow- -uLs
Kontaktné údaje osoby zodpovednej za záväzky kupujúceho: ^

Meno, priezvisko Telefónne číslo *

E-mail * '/m rič f- qtt& fvC tio tr# r í i  fi/a te rO - 4 0
Kontaktné údaje osoby zodpovednej za preberanie výrobkov, tovaru a služieb:

Telefónne číslo * W / M  M  o o f Telefónne číslo *

Ostatné špecifikácie: '

Poznámka: * Povinný údaj

Dálum: £(?■(>£■ A fi/3
Dátum:

Podpis predávajúceho:

DOXX MINERÁL, s.r.o.
Kálov 356. 0W Í Í  ŽILINA

Podpis kupujúceho:

MmjQfWLMUÓV O

DOXX MINERÁL, s. r. o. 
Kálov 356  
010 01 Žilina 
Slovakia

teL: +421 41 507 63 44  
fax: +421 41 564 37 22 
e-mail: info@doxxmineral.sk 
web: www.24pitnyrezim.sk

IČO: 3639 5668  
IČ DPH: SK 20211 24931 
Register: OS Žilina, 
odd.: Sro, vložka č. 12594/L

ZÁKAZNÍCKA LINKA

0850 122 322

mailto:info@doxxmineral.sk
http://www.24pitnyrezim.sk
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Príloha č.2
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ZÁKAZNÍCKA LINKA
0850 122 322

pramenitá prírodná liečivé dojčenská 
voda voda voda

Cenník - vody, príslušenstva a poskytovaných služieb
K Dohode o dodávkach výrobkov a tovarov a Dohode o poskytovaní služieb č. 1 3 M 5 0 7 /^

Platnosť od:

: -  ,
■

M.J. Cenníková 
Cena (C)

Cena po 
zľave (C)

Pramenitá voda vo vratnom obale 18,91 (Galón) predaj ks 5,50 Í / W
Prírodná liečivá voda „24 Magna“ 1,51 (sýtená, jemne sýtená, nesýtená), 1bal = 6ks predaj ks 0,45 í jH y
Pramenitá voda „24" 1,51 (sýtená, jemne sýtená, nesýtená), 1bal = 6ks predaj ks 0,35 hiKJ

Množstevné zľavy

Pozn.: 1 pal. = 39 ks galónov 18,91

Pozn.: 1 pal. = 504 ks PET fliaš (84 x 6 ks)

Uvedené cenové zvýhodnenie na galóny a PETfl’aše je možné si uplatniť v rámci samostatnej objednávky a to na jedno miesto dodania 
špecifikované v IMD.

Dätum: jU >/3
Podpis predávajúceho:

~>OXX M IM ER ÁL,

24931 ©

M P|sŕ ,'i^ g » m ;< o v o

DOXX MINERÁL, s. r. o. 
Kálov 356  
010 01 Žilina 
Slovakia

tel.: +421 41 507 63 44  
fax: +421 41 564 37 22 
e-mail: info@doxxmineral.sk 
web: www.24pitnyrezim.sk

ICO: 3639 5668  
IČ DPH: SK 2021124931  
Register: OS Žilina, 
odd.: Sro, vložka č. 12594/L

Pramenitá voda “24 JODIS” vo vratnom obale 18,91 (Galón) | 5,90 | 5,40 | 4,90

PET FĽA1
Cenová úroveň 

1008-3023 ks (€/ksj
Pramenitá voda „24 JODIS“ s jódom (jemne sýtená), Ibal = 6ks u,o5 0,61 „,58

mailto:info@doxxmineral.sk
http://www.24pitnyrezim.sk


ZÁKAZNÍCKA LINKA

0850 122 322

Príloha č. 2

Cenník • vody, príslušenstva a poskytovaných služieb
K Dohode o dodávkach výrobkov a tovarov a Dohode o poskytovaní služieb č. 13M 507<^7

Platnosť od: ££$£ .£0 /5

IB IS H
Cenníková 
Cena (€)

Cena po 
zlave (C)

Mesačný prenájom výdajníka vody RFX / ŠTANDARD (horúca/studená voda) prenájom ks 7,00 h DO
Mes. prenájom výdajníka vody AVANT (horúca/studená/sýtená voda) prenájom ks 31,00 31,00
Mes. prenájom výdajníka vody stolového ONYX (horúca/studená voda) prenájom ks 9,00 9,00
Mes. prenájom výdajníka na priame pripojenie AQUARIUS (horúca/studená voda) prenájom ks 19,00 19,00
Mes. prenájom výdajníka na priame pripojenie KALIX (horúca/studená/sýtená voda) prenájom ks 28,00 28,00
Mesačný prenájom stojana na 4 vratné obaly prenájom ks 3,00 6,00
Ročný prenájom držiaka na plastové poháre prenájom ks 12,00 hW
Výdajník vody RFX / ŠTANDARD (horúca/studená voda) predaj ks 179,00 179,00
Výdajník vody AVANT (horúca/studená/sýtená voda) predaj ks 719,00 719,00
Výdajník vody stolový ONYX (horúca/studená voda) predaj ks 219,00 219,00
Výdajník na priame pripojenie AQUARIUS (horúca/studená voda) predaj ks 199,00 199,00
Inštalačný balíček ku výdajníku AQUARUIS predaj ks 70,00 70,00
Výdajník na priame pripojenie KALIX (horúca/studená/sýtená voda) predaj ks 679,00 679,00
Inštalačný balíček ku výdajníku KALIX predaj ks 55,00 55,00
Vratný obalí8,91 Galón (strata, poškodenie) predaj ks 9,90 9,90
Pohár 200ml na požiadanie (1 balenie á 100 ks) predaj bal. 1,90 1,90
Stojan na 4 vratné obaly predaj ks 49,00 49,00
Ručná pumpa na galón predaj ks 12,50 12,50
Látkový poťah na galón predaj ks 13,00 13,00
Držiak na katalógy, letáky (biely) ku výdajníku STANDARD predaj ks 15,50 15,50
Držiak na plastové poháre predaj ks 12,00 12,00
Revitalizácia výdajníka(vonkajšia a vnútorná) služba

—
ks 19,00

Flaša na CO2 (0,5 kg) spolu s náplňou
■ j *  

predaj ks 49,00
____________

49,00
Výmena filtrov vo výdajníku služba ks 18,00 18,00
Záloha za vratný obal služba ks 5,00 WO
Práca servisného technika (normohodina) služba nhod 11,30 11,30
Výjazd servisného technika (sadzba na 1 km) služba km 0,50 0,50
* nehodiace vyčiarknúť 

K uvedeným cenám bude pripočítaná hodnota DPH.

Dätum: jr - p t r . Dálum: £ 0 / 3
-----\

Podpis predávajúceho:
ÚOXX WI1HERAL, 1

Kálov 356^ 0y 2 ILINA

Podpis kupujúeého:/.. //  Wcfér\ c /  *,/o

DOXX MINERÁL, s. r. o. 
Kálov 356  
010  01 Žilina 
Slovakia

tel.: +421 41 507 63 44  
fax: +421 41 564 37 22 
e-mail: info@doxxmineral.sk 
web: www.24pitnyrezim.sk

IČO: 3639 5668  
IČ DPH: SK 2021124931  
Register: OS Žilina, 
odd.: Sro, vložka č. 12594/L

mailto:info@doxxmineral.sk
http://www.24pitnyrezim.sk

