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ZMLUVA  
 

uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 
 
1. Poskytovateľ: 
Obchodné meno: Europapier Slovensko, s.r.o.  
Sídlo:   Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava 
Zastúpená:  Ing. Josef Misof, PhD., konateľ` Ing. Tomáš Čapo, prokurista 
IČO:   31 344 381 
IČ DPH:  SK2020325527 
DIČ:   2020325527 
(ďalej len „Poskytovateľ“) 
 
a 
 
2. Klient: 
Obchodné meno:  
Sídlo:    
Zastúpená:   
IČO:    
IČ DPH:   
DIČ:    
(ďalej len „Klient“) 
 
Klient aj Poskytovateľ sa prostredníctvom tejto zmluvy dohodli na podmienkach obsiahnutých v tejto 
zmluve, aby zvýšili a podporili predaj oboch spoločností. 
 

1. Poskytovateľ je vlastníkom propagačného design stojanu pre prezentáciu jeho výrobkov, ktorého 
obstarávacia hodnota je 337€ bez DPH. 
 

2. Poskytovateľ dáva klientovi do bezplatného prenájmu design stojan v počte ......, aby ho použil 
výhradne na prezentáciu tovaru od Poskytovateľa s cieľom zvýšiť predaj svojich výrobkov. 
Nákupná cena design stojanu je 1€/ks pri jednorazovom odbere papiera (na naplnenie stojanu) 
v hodnote min. 500€ bez DPH. 

 
3. Klient súhlasí, že umiestni design stojan v mieste svojho podnikania na viditeľné miesto, vhodným 

spôsobom doň umiestni dostatočné množstvo tovaru a bude sa starať o jeho dopĺňanie a vzhľad. 
 

4. Poskytovateľ súhlasí s poskytnutím design stojanu na dobu neurčitú. 
 

5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na vrátenie design stojanu od Klienta do 7 dní od podania žiadosti 
na vrátenie. 
 

6. Klient v prípade zrušenia expozície, musí o tejto skutočnosti informovať Poskytovateľa, najneskôr 
14 dní vopred. 
 

7. Klient nesmie nakladať s design stojanom iným spôsobom, než je uvedené v tejto dohode a nesie 
všetku zodpovednosť za poškodenie alebo zničenie, s výnimkou škody spôsobenej bežným 
používaním. 
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8. Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa právne pomery z tejto zmluvy vyplývajúce 

a touto zmluvou neupravené, príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími 
právnymi predpismi platnými na území SR. 
 

9.  Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve vyžadujú vždy písomnú formu. 
 

10.  Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá má platnosť originálu a každá zo 
 zmluvných strán dostane 1 vyhotovenie rovnakej platnosti a záväznosti.  
 

11.  Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. 
 

12.  Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli 
 a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali. 
 

 
 
V Bratislave dňa ................................................... 
 
 
 
 
 
......................................................                                ......................................................  
                                                                           Europapier Slovensko, s.r.o. 
                      Ing. Josef Misof, PhD. 
                     konateľ 

 
 
 

                      ....................................................... 
                                      Europapier Slovensko, s.r.o. 
           Ing. Tomáš Čapo 
                  prokurista 

 
 

 


