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6. Poplatok za vydanie Palivových kariet v prvej
žiadosti:

7. Poplatok za vydanie Palivových kariet,. 2.
a ďalších žiadostiach, v prípade straty,
odcudzenia alebo poškodenia:

bezplatne 

bezplatne 

8. Kreditný limit: Krcditll)' limit Zúkaznika v zmysle Člúnku IO. YOľ je stanovený ku c\1iu podpisu Kúpnej 
z111h.1,·y vo V)'ške 480,-€. V súlade s (Jánkom IO. VOP sa kreditný limit môže 111cniľ. pričo111 
Zákazník hude o takýdll<> zmenách inl<mnovaný písomne (e-mailom na kontaktnú 
osohu/osoby uvedené v Čť \únku 1. ll:jto Zmluvy akbo prostredníctvom Yirtu:ilneho 
kartov..:hu c<:ntra). 

9. Služha GPS monitoring vozidiel SLOVNAFT,

a.s.
Žiadam o zasielanie eléktronický,ch súhoro, ,o Connútc 
.txl. ktoré obsahujú transakčné údaje n transakciách 
l'alivov)'l1li kartami spoločnosti Sl.OVNAFT. a.s. do 
s1Joloč11osti: 

nie 

/.111\m·11<: strnny berú na \'edomic. že zmeny Kúp1ll:j zmluvy. uskutočncné t)·111to Dodatko1n. sa vo vzťahu /.niluvnýd1 strán uplatnia až odo 
d1ia jcho účinnosti tak ako je uvedená v Č'lúnku III. odst:k 2. V prípade zmeny množstva tovaru uv.:d.:nd10 v Člúnku II. odseku 2. Zmluvy je 
množstvo uvedené v Dodatku tak. že uvádza aj množstvo dodané pred úči11nosľou tohto Dodatku upravené o dolwdnutú zmenu. 
/.mluYné strany sa zárowň dohodlí na predÍžcní doby platnosti Zmluvy. a to do 31.12.2022. Po dohode oboch /.111\uvn>"-ch strún je možné 
dodatkom Zmluvu pn:dÍžit" na ďalšie obdobie. 

111. Zánrečné ustanovenia

/. Zmluvné s/rany so dohodli, ::e ostatné uslwwvenia /,,11/uvy, kroré neboli uvedené v (fánku II. /Ohlo Dodatku. ostávajú ne:::menené. 
2. ľenro Dodatok nadobúda platnosľ dlio111 podpisu obidvoch Z111f11ľl1)'ľh strán a IÍľi1111osľ nadobúda di10111 nas/11d 11iúci111 po dni jej :ľerejnenia

/.áka;;nikom. 
3. /)odarok je vyhorove11_v v 2 rov11opisod1. 11riľo111 ka.:dá 7.111/uľná strana dos1t111e I roľnopis.
-1. Zmluv!ll! strw1y prehlasujú, ::e ten/o Dodatok nebo/ 11;:avret_ľ• ;;a nevJihod11Jích pud111ienok alebo ľ tie sni. ::e si Vodatok rreľítali.jehn obsahu a 

:11e11iu poro;;11111eli a 1w ;;nak súhlasu s jeho obsaho111 ho osoby oprávnené konaľ v mene Z111/11vn/-c/1 strán podpisujú. 

Príloha č. 1: Všeobecné obchodné podmienky pre pou;>ivanie MO!. (iroup ( iOI 1) palirnv)ich kariet 

13. JÚL 2020
V Bratislave diia .................... . 

SLOVNAFT, a.s.: 

� �, a.s. 
Ing. S Javom · usko 

111ana:iér - Preda palív 
a špeciálnych produktov 

............. , .. / .............................. . 
�kOVNAFT, a.s. 
frig. l'a\'c\ Zálešúk 

wdúci útvaru /.úkazníckc skupiny 
a Telesalcs 

/.a úplnost· a sprúvnosľ údajov v zmluve zodpovcdú: Ing. /\ndrcj Fabian 

31 322 832, IČ pľ• DPH: SK2020372640 

Zákawík: 

sociálnych služieb Topoľčany 
Ing. Yicra Rútornvá 

riaditeľ 

Totoi.110,ť ov.:ril d11a: ........... ......... ...... , podpis ................... .. 


