
Dodatok č.3 k Servisnej zmluve č. SZ2010/238/099
(uzavretý v zmvsle § 269 ods. 2 Obchodného zákomiika) (ďalej letí "dodatok7")

ČI. l
Zmluvné strany

Dodávateľ: AGROTRADE GROUP spol. s r.o.
Šafárikova 124, 048 01 Rožňava
IČO: 31668861, IČ DPH: SK7020000020 (ďalej len "dodávateľ"), zastúpená Ing. Róbertom Némethoín

Odberateľ: AGROPODNIK SLAMOZ, spol. s r.o.
076 64 Zemplínska Teplica 94
IČO: 36204447 IČ DPH: SK2020032003 (ďalej len "odberateľ")- zastúpený Ing. Ivanom Šenkom

ČI. 2
Predmet dodatku

Predmetom tohto dodatku je dohoda zmluvných strán o doplnení a zmenách y pôvodnej servisnej zmluve č. SZ2010/238/099 v znení dodatku č. l ač.2.
ČI. 3

Zmeny a doplnenia
DodávateLa odberateľ sa dohodli na lýchlo /menách a dojltiejiiach:
ČI. 4 oddiel I, Zmluvné zľavy sa mení nasledovne:
Dodávateľ poskytne odberateľovi po splnení stanovených podmienok tieto dohodnuté zľavy;
A) 12%-tnú zľavu na všetky značky náhradných dielov na stroje z predajného portfólia dodávateľa, pneumatík, autobatérií, olejov, mazív v prípade platby
v hotovosti alebo pri zálohovej platbe, /.ľavá bude priznaná a vyčíslená priamo na íäktúre. Akonáhle bude táto zľava alebo iná dohodnutá zľava poskytnutá na
faktúre, tak sa na daný tovar ďalšia zľava podľa ČIA. pisra. B) neposkytuje.
B) 10%-tnú zľavu na všetky značky náhradných dielov na stroje z predajného portfólia dodávateľa, pneumatík, autobatérií, olejov, mazív pri odbere na faktúru,
/.ľavá bude poskytnutá vo forme dobropisu po zaplatení faktúry, pričom pre uznanie zľavy je rozhodujúci dátum úplnej úhrady faktúry. Pri úhrade faktúry po leliole
splatnosti sa uvedená zľava zníži o 2% za každý začatý mesiac po lehote splatnosti. Dobropis bude vystavený vždy ku poslednému dňu kalendárneho štvrťroka za
faktúry, ktorých úhrada prebehla v priebehu daného štvrťroka. Zmluvné sírany sa dohodli, že v zmysle par. 25 ods. 6 Zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004, v
platnom znení, nebudú opravovať základ dane v prípade zníženia cien tovarov a služieb z titulu Štvrťročného rabatu poskytnutého v zmysle podpísanej servisnej
zmluvy.
C) objemové zľavy v závislosti od sumy fakturovaných a uhradených servisných služieb a predaja náhradných dielov, pneumatík, autobatérií, olejov a mazív v
p-—*m roku od podpisu tejto zmluvy do konca kalendárneho roka, následne vždy za obdobie jedného kalendárneho roka:
- .víurovaná a uhradená suma nad 3 000 eur - zľava l °-b z celkového objemu
- fakturovaná a uhradená suma nad 6 000 eur - zľava 2 ° o z celkového objemu
- fakturovaná a uhradená suma nad 10 000 eur zľava 3 "o z celkového objemu
- fakturovaná a uhradená suma nad 50 000 eur - zľava 4 °<o z celkového objemu
- fakturovaná a uhradená suma nad 100 000 eur - zľava 5 % z celkového objemu

7,1'ava bude priznaná formou dobropisu ku koncu kalendárneho roka. Zmluvné sírany sa dohodli, že v zmysle par. 25 ods. 6 Zákona o dani z pridanej hodnoty Č.
222'2004, v platnom znení, nebudil opravovať základ dane. v prípade zníženia cien tovarov a služieb z titulu objemového rabatu poskytnutého v zmysle podpísanej
servisnej zmluvy.
D) objemová zľava uvedená v percentách v zmysle podmienok bodu C) sa zníži o l ° ó za každú skupinu tovarov ( l . skupina = pneumatiky, 2. skupina = oleje), ak
odberateľ nepokrýval väčšinu svojich ročných potrieb pneumatík a olejov od dodávateľa. Objemová zľava bude pri/.naná odberateľovi, ak počas roka nemal zastavené
dodávky náhradných dielov z dôvodu nedodržania splatnosti faktúry za náhradné diely (t.j. max. 180 dní odo dňa vystavenia faktúry) a minimálne servisné slu/by
zaplatil v lehote splatnosti faktúry, t.j. do 30 dní od vystavenia faktúry.

ČI. 4 oddiel II., Servisné služby sa mení nasledovne:
Dodávateľ poskytne odberateľovi servisné služby v týchto cenách:

A) pravidelné výrobcom predpísané servisné údržby poľnohospodárskych strojov s dodávkou originál ND a náplní, s nástupom do 7 dní
od objednania = 19,90 El R bez DPH, hod.

B) promptné servisné zásahy s nástupom do 24 hodín alebo na požadovaný presný termín priamo u zákazníka na prvých 10 hodín uznaných prác na
odstránenie poruchy z nahláseného promptného servisu - 39,90 EUR bez DPH/hod tak rozsah potrebných servisných prác na tú istú poruchu presiahne
10 hodín,
na každú ďalšiu uznami hodinu sa bude fakturovať sadzba podľa pístn. C)

C) ostatné servisné zásahy = 34,90 EUR bez DPH/hod. a to najmä:
všetky opravy s nástupom nad 24 hodín od nahlásenia, podľa vzájomnej dohody s odberateľom, resp podľa možností dodávateľa,
všetky opravy vykonané priamo na servisných strediskách dodávateľa.
každú ďalšiu uznanú hodinu, keď rozsah potrebných servisných prác na ten istý' promptný servisný zásah fakturovaný v sadzbe podľa
písm. B) presiahne 10 hodín.
všetky opravy, ktoré sa stihli vykonať pri výjazde podľa bodu A)

D) kifometrovné pri servisnom zásahu l,- EUR bez DPH/km, pričom maximálna možná fakturácia je za 100 km (t.j. 100 EUR bé: DPH cesta tam aj späť na
jeden výjazd). Kilometre sa f ak túrujú od strediska, odkiaľ servisný technik vychádza na servisný zásah. Za presun servisných technikov zo stredísk
dodávateľa k odberateľovi a späť dodávateľ neťakturuje stratu času, resp. náhradu mzdy servisných technikov počas presunu.

E) počas víkendov a sviatkov sa ceny servisných služieb a kilometrovného navyšujú o 20°'o z pôvodnej ceny

ČI. 4, oddiel Hl Dodávky ND a olejov, mení sa cena a váha zásielok nasledovne:
V prípade potreby môže odberateľ pre dodanie tovaru (okrem tovarov zaradených do kategórie nebezpečných látok-ADR) zo servisného strediska dodávateľa v rámci
SR využiť služby doručovacej spoločnosti za zvýhodnenú paušálnu cenu zásielok s hmotnosťou od O do 30 kg 8,50 Eur bez DPH za zásielku (v cene je balenie aj
preprava). V prípade zásielok s hmotnosťou nad 30 kg a ADR prepravy bude cena dojednaná individuálne.

ČI. 5, Ďalšie ujednanía sa aktualizujú kontaktné údaje nasledovne:
1. yšetky_požiadavky na servis_a.dodávky náhrudnvch dielov sú akĽĽptouinc. ak ŠLI objednané v písomnej ľorme na uvedených kontaktoch dodávateľa:
A) Stredisko predaja ND a servisu Rožňava, Safárikwa 124, 048 01 Rožňava, Dispečing: 0905 497 406, email: , - platí aj pre vysunuté
pracovisko Dúbravka (okres Michalovce)
R) Stredisko predaja AT) a servisu, Areál PD Rišňovce, 951 21 Rišňovce. Dispečing: 0905 497425. e-mail: -_p'ati aj pre vysunuté
pracovisko Zemianska Olča
Q Stredisko predaja ND a servisu Malý Čepčín. 038 45 Malý Čepčin, Tel: 043/494 71 13. Dispečing: 0905 497298. email: -uup.sk.
D) Stredisko predaja ND a servisu Modrý Kameň, Jarmočná 73, 99201 Modrý Kameň, Dispečing: 0907 920940, email:

ČI. 6, bod 3 sa mení nasledovne:
3. Dodávateľ môže počas trvania zmluvy oznámiť odberateľovi zmenu cien služieb alebo zmenu zmluvných podmienok, odberateľ podpisom tejto zmluvy súhlasí
so zmenou cien alebo zmluvných podmienok podľa oznámenia dodávateľa. V prípade, že odberateľ s oznámenou zmenou nesúhlasí, je povinný to dodávateľovi
písomne oznámiť najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene, pričom sa tento písomný nesúhlas so zmenou zo strany odberateľa považuje za
výpoveď tejto zmluvy s 15 dňovou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť dňom doručenia nesúhlasu dodávateľovi. Ak nesúhlas so zmenou nebude dodávateľovi
doručený v stanovenej lehote, platí súhlas odberateľa daný pri podpise tejto zmluvy.



ČI. 4
Záverečné ustanovenia

Obsah tohto dodatku je možné zmeniť iba dohodou oboch zmluvných strán v písomnej forme.
Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok precitali, rozumejú mu a slobodne a vážne ho podpisujú.

V Zemplínskej Teplici, dňa 0-)

dodávateľ
OTRADE GROUP

odberateľ

AGBOPOONIK SLAMOZ spol. s r.o.
Hlavná 480, ZerupHnska Teplica, 076 H
IČO : 36204447(3) DIČ : 2020032MS


