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Všeobecné obchodné podmienky predaja Euro suvenírovej bankovky
Tieto Všeobecné obchodné podmienky predaja Euro suvenírovej bankovky (ďalej len
„Podmienky“) upravujú predaj a nákup Euro suvenírovej bankovky (ďalej len „eurosuvenír“)
spoločnosťou INFO DONOVALY, s.r.o. (ďalej len „predajca“), ktorá je právnickou osobou v
zmysle Obchodného zákonníka, so sídlom Nám. Sv. Antona Paduánskeho 136, Donovaly 976 39,
IČO: 36629731, IČ-DPH: SK2021878485, zapísaná v OR vedenom OS Banská Bystrica, oddiel
Sro, vložka č. 9660/S, voči záujemcom o kúpu Euro suvenírovej bankovky (ďalej len „záujemca“).
Článok I.
Popis eurosuveníru
1. Eurosuvenír je euro suvenírová bankovka vyrobená zo 100% bavlneného papiera, rovnako ako
reálne eurobankovky spoločnosti Oberthur Technologies Paríž, s rozmermi 133 x 72 mm.
Eurosuvenír má nulovú nominálnu hodnotu, obsahuje niekoľko ochranných prvkov, ktorými sú
hologram, mikrotlač, vodotlač, ochranný prúžok, špeciálne znaky pre nevidiacich a zrakovo
postihnutých, znaky viditeľné pod ultrafialovým a ultračerveným svetlom, ... a zároveň je
zabezpečená proti prípadnému zneužitiu v automatoch prijímajúcich bankovky, ako aj v čítačkách
bankoviek, pretože nie je určená do obehu. Každá suvenírová bankovka je označená rokom
vydania ako aj poradovým číslom série, eurosuvenír s názvom PARK SNOW DONOVALY
znázorňuje na titulnej strane lanovku TELEMIX Nová hoľa kabínkami v časti Mišúty s pohľadom
na masív Prašivej s Veľkou a Malou Chochuľou v pozadí, je teda unikátna a vytlačená
v limitovanom počte 10 000 ks.
Článok II.
Práva a povinnosti predajcu
1. Predajca je povinný predať eurosuvenír záujemcovi prostredníctvom registračnej pokladnice.
2. Predajca je povinný riadiť sa podmienkami, ktoré sú obsahom týchto podmienok voči záujemcom,
zároveň má však právo na ich zmenu kedykoľvek v priebehu predaja eurosuveníru.
3. Predajca má právo na zmenu prevádzkového času kedykoľvek počas predaja eurosuveníru, najmä
z dôvodu výpadku elektrickej energie, údržby registračnej pokladnice, nepriaznivých
poveternostných podmienok, vyššej moci, a pod.
4. Predajca má právo požadovať kompenzáciu prípadných škôd spôsobených záujemcami
o eurosuvenír na majetku a tovare počas predaja eurosuveníru.
5. Predajca má právo zaradiť do predaja eurosuvenír od čísla 101, resp. má právo na vyradenie
z predaja eurosuvenír s niektorými číslami, ktoré budú určené na reklamné účely.
a. č. 1 – 100
nepredajné
b. č. 101 – 1000
predajné
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c. č. 1001 – 1100
nepredajné
d. č. 1101 – 1899
predajné
e. č. 1900 – 2000
predajné len určité čísla
f. č. 2001 – 7000
predajné
g. č. 7001 – 7700
nepredajné
h. č, 7701 – 7800
predajné
i. č. 7801 – 8000
nepredajné
j. č. 8001 – 8002
nepredajné
k. č. 8003 – 8100
predajné
l. č. 8101 – 8600
nepredajné
m. č. 8601 – 10000
predajné
6. Predajca nie je povinný prijímať objednávky na predaj eurosuveníru od záujemcov, taktiež nie je
povinný eurosuvenír zasielať na dobierku, alebo kuriérom, predaj bude vyslovene priamy.
7. Predajca nie je povinný predávať konkrétne číslo eurosuveníru záujemcovi, má právo predávať
eurosuvenír zaradom.
8. Predajca nemá povinnosť zabezpečiť výrobu eurosuveníru po vypredaní limitovaného počtu
k určitému termínu.
Článok III.
Práva a povinnosti záujemcu o eurosuvenír
1. Záujemca o eurosuvenír je povinný riadiť sa a dodržiavať podmienky, ktoré sú obsahom týchto
všeobecných obchodných podmienok predaja Euro suvenírovej bankovky a rešpektovať ich
prípadnú zmenu v priebehu predaja eurosuveníru.
2. Záujemca je povinný rešpektovať prevádzkový čas predajcu, ktorý je zverejnený na vchode
prevádzky a na internetovej stránke www.parksnow.sk.
3. Záujemca je povinný uhradiť škody na majetku a tovare predajcu spôsobené svojim neprimeraným
správaním.
4. Záujemca je povinný uhradiť predajcovi cenu za eurosuvenír vo výške 3,00 € / za 1 ks.
5. Záujemca má právo na zakúpenie bankoviek v nasledovnom počte:
a. pri číslach bankoviek od 101 do 1000 maxinálne 5 ks / 1 osoba
b. vybrané ročníkové čísla bankoviek maximálne 1 ks / 1 osoba
c. pri ostatných číslach bankoviek neobmedzený počet.
Článok IV.
Cena
1. Predajná cena eurosuveníru je 3,00 € vrátane DPH.
2. Cenu za eurosuvenír je možné uhradiť len v hotovosti, ideálne mincami nominálnej hodnoty 1 a 2
€, alebo bankovkami nominálnej hodnoty 5 a 10 €.
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Článok V.
Termín a miesto
1. Predajca uvedie eurosuvenír do predaja dňa 1. 6. 2019, o 9:00 hod v prevádzke turistickoinformačného centra na Donovaloch, t. j. sídlo spoločnosti INFO DONOVALY, s. r. o., Nám. sv.
Antona Paduánskeho 136, 976 39 Donovaly (oproti kostolu).
2. Eurosuvenír bude predávaný výlučne počas prevádzkových hodín a do vypredania zásob.

Článok VI.
Záverečné ustanovenia
1. Predajca, teda spoločnosť INFO DONOVALY, s.r.o. je oprávnená kedykoľvek zmeniť a doplniť
tieto podmienky. Znenie týchto podmienok je sprístupnené na prevádzke predajcu a na
internetovej adrese www.parksnow.sk. Zmena podmienok je platná, účinná s okamžitou
platnosťou bez povinnosti jej zverejnenia na www.parksnow.sk.
2. Zmluvné vzťahy predajcu a záujemcu o kúpu eurosuveníru založené kúpou eurosuveníru, ako aj
záväzkové vzťahy výslovne neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami predaja
Euro suvenírovej bankovky sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka
Slovenskej republiky, Zákona o ochrane spotrebiteľa, reklamačným poriadkom spoločnosti a
ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky bez použitia kolíznych
noriem.
3. Prípadná neplatnosť niektorej časti týchto podmienok nemá vplyv na platnosť a účinnosť
ostatných dojednaní.
4. Tieto všeobecné obchodné podmienky vydáva spoločnosť INFO DONOVALY, s.r.o., so sídlom
Nám. Sv. Antona Paduánskeho 136, Donovaly 976 39, IČO: 36 629 731, IČ-DPH:
SK2021878485, zapísaná v OR vedenom OS Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 9660/S s
nadobudnutím platnosti dňa 1. 6. 2019.
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