TrustWorthy Investment Holding SE
so sídlom: Praha 10 - Strašnice, Na Výsluní 201/13, okres hlavní město Praha, PSČ 100 00
IČO: 01930575, DIČ: CZ01930575
zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel H 1202,
zastúpená členom predstavenstva Michalom Spurným
bankové spojenie IBAN: SK3011110000001693557008
ďalej len ako „spoločnosť“
a
meno/firma: …………………………….........…………………………………………………...……..………...
miesto podnikania/sídlo: ……………………………………………………………………...…………...……..
IČO: …………………………… DIČ: ……………………………… IČ DPH: ...............................................
bankové spojenie IBAN: .....……………………………………………………………………………………...
mobilný telefón: ………………………………….… e-mail: ……...........………………………………...…….
ďalej len ako „klient“
uzavreli nižšie uvedeného dňa v súlade s § 2079 a nasl. zák. č. 89/2012, Občianskeho zákonníka túto
KÚPNU ZMLUVU
(ďalej len ako „zmluva“)

I. Úvodné ustanovenia
1. Spoločnosť vyhlasuje, že je samostatnou právnickou osobou, ktorá spĺňa všetky právnymi
predpismi stanovené náležitosti na to, aby mohla podnikať v oblasti nákupu a predaja drahých
kovov a drahých kameňov.
2. Klient vyhlasuje, že prejavil záujem o kúpu tovaru z ponuky spoločnosti za podmienok
špecifikovaných nižšie v tejto zmluve.
II. Predmet zmluvy a kúpna cena
1. Klient sa rozhodol zúčastniť sa PROGRAMU SPORENIA, ktorý ponúka spoločnosť, a na základe
tejto zmluvy u spoločnosti prostredníctvom intranetu (online) na internetových - webových
stránkach spoločnosti www.twisk.sk záväzne objednáva a zaväzuje sa od nej kúpiť tento tovar
vybraný z ponuky spoločnosti, a to ......................…………………………………………..…….………
………………………………………………………………………………………………………………….,
a to do celkovej kúpnej ceny (cieľová čiastka) vo výške__________________ EUR + DPH____%,
DPH ________________ EUR, tj. čiastku s DPH _____________________ EUR, hradenej
pravidelnými mesačnými splátkami vo výške ________________ EUR. V súlade so správou
PROGRAMU SPORENIA sa klient ďalej zaväzuje zaplatiť spoločnosti poplatok za správu
PROGRAMU SPORENIA (ďalej tiež len „vstupný poplatok za správu“) vo výške _______% z
cieľovej sumy ____________________ EUR + DPH____%, DPH ________________ EUR, tj
čiastku s DPH _____________________ EUR, a to súčasne s prvou splátkou kúpnej ceny, ktorej
splatnosť je 30 dní od uzavretia tejto zmluvy.
Ak sa rozhodne klient splácať cieľovú čiastku mesačnými splátkami vo výške ___________ EUR,
ktoré zahŕňajú ako splátku cieľovej čiastky, tak aj postupné splácanie vstupného poplatku za
správu PROGRAMU SPORENIA, na ktorého úhradu je vždy započítaná časť splátky o veľkosti
piatich dvanástin až do zaplatenia poplatku, činí výška tohto poplatku za správu 7 % z cieľovej
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čiastky, tj čiastku __________________ EUR bez DPH + zákonná výška DPH v súlade s
dátumom úhrady jednotlivej splátky.
2. Spoločnosť sa zaväzuje obstarať klientovi tovar, ktorý je predmetom tejto zmluvy, spravovať ho,
umožniť mu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru a odovzdať ho klientovi za podmienok
uvedených v tejto zmluve a v obchodných podmienkach spoločnosti, ktoré tvoria neoddeliteľnú
súčasť tejto zmluvy.
III.
1. V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane
fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o
zrušení smernice č. 95/46/ES spoločnosť spracováva a uchováva osobné údaje klienta alebo v
prípade, že klientom je právnická osoba, jeho zákonného či dohodnutého zástupcu uvedeného v
tejto zmluve, a to najmä za účelom uzavretia a plnenia tejto zmluvy. V prípade neposkytnutia
požadovaných osobných údajov z titulu zákonného alebo dohodnutého spracovania je spoločnosť
oprávnená odmietnuť uzavretie tejto zmluvy.
2. Spoločnosť spracováva a uchováva osobné údaje klienta alebo jeho zástupcu v rozsahu meno a
priezvisko, adresa, telefonický kontakt a e-mail a to aj na účely marketingových aktivít z dôvodu
oprávneného záujmu smerujúceho k podpore predaja tovaru. Klient alebo jeho zástupca je
oprávnený kedykoľvek sa odhlásiť od zasielania marketingových oznámení, a to formou
začiarknutia príslušného políčka alebo písomne na adresu spoločnosti.
3. Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov klienta sú upravené samostatne v Zásadách
o ochrane osobných údajov, ktorých aktuálna verzia je vždy dostupná na
https://www.twisk.sk/gdpr/.
IV. Ostatné a záverečné ustanovenia
1. Klient sa zaväzuje prevziať tovar, ktorý je predmetom tejto zmluvy a zaplatiť dohodnutú kúpnu
cenu v súlade s podmienkami tejto zmluvy. Zmluvné strany si dojednávajú ako podmienku
účinnosti tejto zmluvy záväzok klienta do 30 dní od uzavretia tejto zmluvy uhradiť poplatok za
PROGRAM SPORENIA alebo prvú splátku za PROGRAM SPORENIA v prípade, že splátky
zahŕňajú aj splácanie poplatku podľa čl. II. ods. 1 zmluvy.
2. Odber objednaného tovaru bude klientom vykonaný osobne / poštou (za poplatok)*.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako jej príloha sú obchodné podmienky vydané
spoločnosťou, o ktorých znení zo dňa ………………………….. klient prehlasuje, že sa s nimi
oboznámil a ich písomné vyhotovenie dostal. Obchodné podmienky obsahujú ďalšie dojednania
neuvedené v tejto zmluve, najmä určenie, z čoho vychádza aktuálna cena za tovar, spôsob
dodania tovaru.
4. Ak sa stane niektoré dojednanie tejto zmluvy neplatným alebo neúčinným, nie je tým dotknutá
platnosť zmluvy ako celku.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť doručením zmluvy klientovi prostredníctvom e-mailovej správy a
účinnosť okamihom, keď klient uhradí podľa čl. III. ods. 1 vyššie poplatok za PROGRAM
SPORENIA alebo prvú splátku za PROGRAM SPORENIA.
6. Táto zmluva je spísaná v slovenskom jazyku a jej úplné znenie vrátane obchodných podmienok
bude uložené v systéme spoločnosti po celú dobu trvania tejto zmluvy.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli právam a povinnostiam zo zmluvy
vyplývajúcim a na dôkaz toho uzatvárajú v elektronickej podobe túto zmluvu.

V ___________________ dňa ______________
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