Spoločné

VII.
a záverečné

ustanovenia

zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
o.) Zmluva je vyhotovená v troch origináloch, z ktorých jeden rovnopis obdrží kupujúci, dva rovnopisy predávajúci.
3.) Zmeniť alebo doplniť zmluvu je možné len na základe dohody zmluvných strán, formou očíslovaných písomných
dodatkov k tejto zmluve.
4.) Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva ako aj zmluvné vzťahy touto zmluvou neupravené sa v zmysle § 262 ods. 1
Obchodného zákonníka riadia platnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
5.) Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená, ich zmluvné prejavy sú dostatočne
zrozumitel'né a určité, ich zmluvná vol'nosť nie je obmedzená, túto zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej a vážnej
vôle, nie v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvu si zmluvné strany prečítali, jej obsahu porozumeli
a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
6.) Práva a povinnosti, ktoré zmluvným stranám vyplývajú z tejto zmluvy sú právne záväzné aj pre prípadných nástupcov
zmluvných strán.
7.) Svojím podpisom potvrdzujem, že som svoje osobné údaje poskytol spoločnosti AI,JTO-IMPEX spol. s r.o. (ďalej len
.dealer") a spoločnosti NISSAN Sales Central & Eastern Europe Kft. so sídlom 1117-Budapest, Neumann János u. 1/c,
Maďarsko (ďalej len organizačná zložka NSCEE) ako prevádzkovatel'om, na spracovávanie v zmysle zák. 122/2013 Z.z.
a to v v rozsahu meno, priezvisko, titul, kontakt, adresa, za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy a nevyhnutného
poštového styku, na účely marketingu a skvalitnenia služieb a evidencie osobných údajov.
Som si vedomý/á, že moje osobné údaje budú spracovávané v informačnom systéme spoločnosti AUTO-IMPEX spol. s
r.o. po dobu nevyhnutnú a evidované podl'a zákona o ochrane osobných údajov a ostatných zákonov SR. Zároveň
potvrdzujem svoj súhlas, aby moje osobné údaje boli spracúvané spoločnosťou NISSAN Sales Central & Eastern
Europe Kft., so sídlom 1117-Budapest, Neumann János u. 1/c, Maďarsko. Spracúvanie mojich osobných údajov bude
prebiehať vždy v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov Č. 122/2013Z.z. v aktuálnom znení. V prípade, že sa
svoj súhlas so spracúvaním rozhodnem odvolať, môžem tak urobiť písomne, na poštovej adrese dealera AUTO-IMPEX,
spol. s r.o, Vlčie Hrdlo 68, 832 04 Bratislava.
8.) Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvorením leasingovej zmluvy na predmet kúpy zo strany kupujúceho a ním vybranej
leasingovej spoločnosti, za podmienky, že kúpnu cenu uhradí vybraná leasingová spoločnosť a kupujúci prevezme
predmet kúpy na základe jeho vzťahu s ním vybranou leasingovou spoločnosťou ako leasingový nájomca, zaniká táto
zmluva od počiatku.

LESY MODRA, s. r.o.@

V Bratislave, 10.3.2016

Harmónia 3001, 90001 Modra

Ä3/

ICO: 34110186 OIC/IC DPH: SK202<)360947
č.ú:0019242210/0900
j ~2

C',... ,....•.,.

c

predávajúci

Zmluvu preveril:
podpis

JL

