
S-EPI, s.r.o.

Martina Rázusa 23A18336
01001
IČO:

Telefón
Fax
Č. účtu
Banka

Žilina 1 DIČ: 2020100665
36014991 IČ DPH: SK2020100665

041/7053222 041/7053406
041/7053343
184293193/7500
ČSOB

Mila Urbana 160/45
029 01 Námestovo

IČO: 37982702

DIČ: 2022233554

Číslo obj. emz2
Forma úhrady
Dátum vyhotovenia faktúry

Zálohová platba
3.1.2011

SVEREPIOOO
SFSREPIOOO
Poznámka
Mimoriadna ponuka na rok 2011, zľava -75 % + prepojenie EPI Finančný spravodajca za symbolickú cenu

I Cena na úhradu

Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup
EPI Finančný spravodajca on-line - ročný prístup
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OBCHODNE PODMIENKY PREDAJA EPI PRODUKTOV
4.1. Predmet plnenia • využívať EPI produkty pre účely registrovaných užívateľov a neposkytovať informácie
• Predmetom predaja a kúpy je poskytovanie užívacích práv kjednému alebo viacerým on-line EPI produkt o prihlasovacích heslách neregistrovaným užívateľom,

uvedeným na zálohovej faktúre vrátane bonusov platných v aktuálnom vydavateľskom ročníku. • dodržiavať Obchodné podmienky predaja.
• Prístup k EPI produktom je zabezpečený prostredníctvom internetového portálu ekonomických a právnych Predávajúci sa po obdržaní zálohovej platby zaväzuje:

infor~ácii www.ep~.~k. Pre získanie užívacích práv k EPI produktom je nevyhnutná registrácia • zaregistrovať na portáli všetkých užívateľov produktov EPI, ktorých kupujúci stanoví mailom na
kupuJuceho na portal.t. sluzt?y(Ci:!ep.skalebo telefonicky na čísle 041/7053777 ako užívateľov pre jednotlivé prístupy

• Bonusom sa rozumeJú produkty alebo služby, ktoré sú kupujúcemu poskytnuté na základe jeho žiadosti. uvedené na zálohovej faktúre,
4.2. Rozsah platnosti obchodných podmienok • poskytnúť prístup pre zaregistrovaných užívateľov kupujúceho k EP\ produktom v objednanom
• Zaplatením ceny k jednému alebo viacerým EPI produktom, tak ako je uvedené v zálohovej faktúre, rozsahu a počas celého dohodnutého obdobia - najneskôr do 48 hodín od zaplatenia ceny za

vzniká medzi predávajúcim a kupujúcim dodávateľsko-spotrebiteľský vzťah v rozsahu predmetu poskytnuté užívacie práva a zaregistrovania sa na portáli,
uvedenom v bode 4.1 Obchodných podmienok predaja. Zaplatením sa rozumie pripísanie finančných • aktualizovať informácie uverejnené v EPI produktoch počas celého obdobia špecifikovaného
prostriedkov na bežný účet predávajúceho, ktorý je uvedený na zálohovej faktúre. v zálohovej faktúre,

• Zaplatenie zálohovej faktúry predávajúci a kupujuci považuju za prejav vôle, ktorým predávajúci • poskytovať registrovaným užívateľom kupujúceho konzultácie cez službu EPI konzultant na
a kupujúci súhlasia s obchodnými podmienkami predaja. telefónnom čísle 041/7053777 počas pracovných dní od 8.00 - 15.30 hod.,

• Oboznámenie sa s podmienkami predaja a následné zaplatenie zálohovej faktúry nahrádza záväznú • na požiadanie kupujúceho zabezpečiť školenie registrovaných užívateľov ročných prístupov k EPI
objednávku produktov a služieb v množstve uvedenom v zálohovej faktúre produktom,

• Obchodné podmienky predaja sú neoddeliteľnou súčasťou zálohovej f3:ktury. • dodržiavať Obchodné podmienky predaja.
• Pri vystavení zálohovej faktúry priamo kupujúcim cez stránku VNvW.ep.sk sú obchodné podmienky 4.5. Zodpovednosť za vady a reklamácie

predaja uverejnené na tejto stránke. • Dodávateľ prehlasuje, že EPl produkty dodáva bez právnych vád a že je oprávnený poskytnúť
4.3. Kúpna cena, platobné a dodacie podmienky uživacie práva na zvolené produkty.
• Cena uvedená v zálohovej faktúre je cena za užívacie práva k jednému alebo viacerým EPI produktom na • Dodávateľ vyhlasuje, že bezchybný prístup na EPI produkty je kompatibilný s nasledovným

obdobie špecifikované v zálohovej faktúre a považuje sa za kúpnu cenu. programovým vybavením: Operačný systém Windows/98SE/2000/XP, Internet Explorer 6.x a vyšš~
• Predávajúci vystaví kupujúcemu faktúru v lehote podľa zákona číslo 222/2004 Z. z. (zákon o dani Adobe Reader 6.x a vyšší.

z pridanej hodnoty). • V prípade, že registrovaný užívateľ defmovaný objednávatel'om zistí vadu na EPl produktoch, je
4.4. Povinnosti predávajúceho a kupujúceho povinný túto vadu bezodkladne reklamovať dodávateľovi cez službu ..EP! kon~ultant" na čisle
Kupujúci sa po zaplatení zálohovej faktúry zaväzuje: • 04117053.777 alebo cez službu ..Napíšte nám" umies!nenú na p.ortáli WMV.epl.sk.. .

• registrovať sa na portáli www.epi.sk.ato v pripade, že doteraz nebol registrovaný, Dodava!el sa z~väz.Uje bezplatne a bezodkladne o~straOlť techn~cku vadu n~ portall vvpnpade, ak J,e .
• v prípade kúpy viacerých prístupov k jednému produktu je kupujúci povinný nahlásiť registračné údaje v~~a sp?sobena na jeho strane a vadu v textoch pravnych predpIsov do 4 dm od obdrzama reklamacIe

(názov spoločnost~ leO, adresa, meno, priezvisko, e-mail) predávajúcemu telefonicky na číslo 041/70 53 46uZázlvatela·č é ta .
777 •. vere n us noveOla

• info'rmovať predávajúceho o všetkých skutočnostiach súvisiacich s realizáciou predaja EPI produktov, • Predávaj~ci a.~up~jú~ci zaplatením záloho.vej. faktúr:t vyjad~ujú v ~rozumiteľnej forme ako prejav
v prí~ade.právnickej osob~ o z!1'ene obch~dné~o m.en.a, sídl~ a miesta,podnikania. pr~v~ej formy .• slob~dneJ a vaznej vol~ suhl~s s obchodn~ml p~dm.l~n.kaml pred.~Ja: .. .. .
podnikaOIa, IČO, ukončenta. vykonu podOlkatelskeJ čmnosu, zmeny člSla pre telefoOlcky kontakt, e-mail, ~odavatersko.spotreb~ersky vzť~h me~zl predav.aJuclm a.kupuJ~clm sa nadl ustanoveOlaml zakona
v prípade fyzickej osoby o zmene bydliska, čísla pre telefonický kontakt, e-mail člslo 40/1964 Zb. Občta.nskeho zakonmka v zneOl neskoršIch zmien a doplnkov

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Ziline, oddiel: Sro, vložka Č. 3780/L
Doklad vystavil: Zajacová Mariana Tlačivo: SR11

http://www.epi.sk.ato

