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 D E A L E R S K Á   Z M L U V A 
Účastníci: 

Obchodné meno: ASBIS SK spol. s r.o. 

Sídlo: Tuhovská 33, 831 06 Bratislava 

IČO: 31 382 541 

Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s. 

Číslo účtu: 
EUR: 2625024781/1100  (IBAN:SK38 1100 0000 0026 2502 4781) 
USD: 2829020061/1100  (IBAN:SK05 1100 0000 0028 2902 0061) 

Štatutárny zástupca : 
(Meno, priezvisko, funkcia) 

Ing. Jozef Hegyi  Ing. Marek Sauer 
      konateľ       prokurista 

(ďalej len „ASBIS SK “) 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

IČO: 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 
Štatutárny zástupca : 
(Meno, priezvisko, funkcia) 

(ďalej len „ dealer “) 

Článok I 
Úvodné ustanovenia 

/1/ ASBIS SK je spoločnosť zaoberajúca sa veľkoobchodnou činnosťou v oblasti výpočtovej techniky. 

/2/ Dealer je podnikateľským subjektom oprávneným predávať výpočtovú techniku, čo preukázal 
aktuálnym výpisom z obchodného registra, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy. 

/3/ Účastníci uzatvárajú v súlade s § 269 ods. (2) zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení 
neskorších predpisov túto Dealerskú zmluvu. 

Článok II 
Práva a povinnosti Účastníkov 

/1/ Práva a povinnosti Účastníkov sa riadia touto zmluvou, VŠEOBECNÝMI OBCHODNÝMI 
PODMIENKAMI ASBIS SK spol. s r.o. (ďalej len „Podmienky“), inými vzájomnými zmluvami a pokiaľ nie sú 
týmito dokumentmi upravené, riadia sa všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, 
predovšetkým Obchodným zákonníkom.  
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/2/ Dealer podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa s Podmienkami riadne a podrobne oboznámil. 

/3/ ASBIS SK sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje, že dealerovi predá tovar a prevedie naň vlastnícke právo 
k nemu za podmienok určených dokumentmi uvedenými v bode /1/ tohto Článku. 

/4/ Pre posúdenie porušenia práv alebo nedodržania povinností Účastníkmi určenými Podmienkami sa 
vychádza zo znenia Podmienok platného v čase, keď k tomuto porušeniu alebo nedodržaniu malo dôjsť. 

/5/ Platné znenie Podmienok je zverejnené na internetovej stránke www.asbis.sk a v sídle spoločnosti 
ASBIS SK. 

/6/ Účastníci sú povinní vzájomne sa bez zbytočného odkladu informovať o zmenách údajov uvedených 
v záhlaví zmluvy. 

Článok III 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

/1/ Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma Účastníkmi. 

/2/ Po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy ostávajú Účastníkom zachované práva a povinnosti vo vzťahu 
k tovaru, ktorý už bol objednaný, tak, ako sú upravené dokumentmi uvedenými v bode /1/ Článku II. 

/3/ ASBIS SK má právo túto zmluvu kedykoľvek vypovedať, pričom výpoveď je  účinná od momentu, 
kedy sa o nej dealer dozvedel. 

/4/ Zmluva bola vyhotovená v 2 (dvoch) exemplároch, pričom po jej podpise dostane každý z Účastníkov 
po 1 (jednom) vyhotovení. 

/5/ Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len písomnými očíslovanými dodatkami podpísanými obidvomi 
Účastníkmi, inak sú jej zmeny a doplnky neplatné. 

Účastníci si túto zmluvu pozorne prečítali a prehlasujú, že jej text im je zrozumiteľný, jeho význam zrejmý 
a určitý a že táto zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a nebola uzavretá pod nátlakom, ani v tiesni a 
ani za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 

V Košiciach, dňa ___________ 

Za ASBIS SK, s.r.o.:      

 Ing. Jozef Hegyi  Ing. Marek Sauer 
 konateľ  prokurista 

Za dealera: 

 štatutárny zástupca 
 (meno, priezvisko, podpis, pečiatka) 


