Dohoda o finančnom bonuse pre poľnohospodársky podnik na prípravky spoločnost
MV-servis s.r.o. pre rok 2019
uzatvorená medzi
MV- servis, s.r.o.
so sídlom Lichnerova 23, 903 01 Senec
IČO: 35903449
zastúpená: Miroslavom Vargom, konateľom spoločnosti
zapísaná v obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Bratislava l,
vo vložke č. 33435/B, Oddiel S r.o
a
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(ďalej len "užívateľ")
zastúpená :
1. Ak užívateľ poskytne spoločnosti MV-servis údaje ohľadom výmery ornej pôdy a ak nakúpi
prípravky uvedené v prílohe č. 1 v období od 1.1. do 31.10.2019 v min. hodnote 5000 Eur,
bude zaradený do programu „MV-servis LOYALITY FARM CLUB." Po splnení nižšie
uvedených podmienok mu bude poskytnutý finančný bonus vypočítaný z referenčných cien,
evedených v prílohe č. 1 . Výška finančného bonusu bude dohodnutá so zástupcom spol. MVservis a je podmienená splnením plánovaného nákupu prípravkov z prílohy č. 1 v období 1.1.
31.10.2019. Plánovaný nákup (finančný plán), výšku bónusu a referenčné ceny sú uvedené v
prílohe č. 1 tejto zmluvy.
2. Pokiaľ užívateľ nedosiahne plánovaný obrat, výška percenta bude priamoúmerne krátená
výške obratu. To znamená: ak obrat je znížený o 20%, tak výška % finančného bonusu je
znížená o 20%. {Napr: dohodnutý fin. bonus 2% bude znížený o 20%, to je na 1 ,6%.)
Táto dohoda sa vzťahuje výhradne na prípravky uvedené v referenčnom cenníku (príloha č. 1),
ktoré budú užívateľom nakúpené na území Slovenskej republiky v roku 2018, a ktoré budú
uvádzané na trh prostredníctvom spoločnosti MV-servis, pričom uvedené prípravky nemusia
byť užívateľom odobrané jednorázovo a ani od jediného distribútora (dodávateľa).

4. Vznik práva na finančný bonus podľa tejto dohody je užívateľ povinný preukázať kópiami faktúr
a dobropisov (za prípadné vratký), vystavenými distribútorom, ktoré musia obsahovať aspoň
identifikačné údaje užívateľa a distribútora, č. šarže a množstvo odohraných prípravkov a
dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia. Užívateľ je povinný zaslať kópie faktúr na adresu
spoločnosti MV-servis,s.r.o.t a to najneskôr do 1.11.201 & Pokiaľ nebude dodržaná
ktorákoľvek z uvedených podmienok do tejto doby, právo užívateľa na finančný bonus zaniká.
V prípade zistenia významných nezrovnalostí MV-servis si necháva právo požiadať o ďalšie
doklady potvrdzujúce nákup prípravkov (evidencia ochrany rastlín na podniku, originál faktúry,
atď.)
5. V prípade, že užívateľ riadne preukáže, že mu vzniklo právo na finančný bonus podľa tejto
dohody, poskytne MV-servis užívateľovi príslušný finančný bonus do 31. 12. 2019, a to
bezhotovostným prevodom na bankový účet užívateľa uvedený v záhlaví tejto dohody.
6. Finančný bonus je v zmysle zákona o DPH považovaný za zníženie ceny tovaru po vzniku
daňovej povinnosti.
7. Spoločnosť MV-servis vystaví v zmysle §25 Zákona o DPH doklad o oprave základu dane.
Základ dane bude znížený vo výške riadne preukázaného finančného bonusu,
8. Právne vzťahy v tejto dohode neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodného
zákonníku. Táto dohoda môže byť menená či doplňovaná iba písomne.
9. Užívateľ udeľuje MV-servisu v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov
súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu: názov spoločnosti, adresa, kontaktná
osoba, IČ, DIČ a č. účtu („osobné údaje") a to za účelom plnenia tejto dohody pre evidenčné a
kontrolné účely, a to všetko po dobu nutnú k zaisteniu všetkých práv a povinností
vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu, maximálne však po dobu 10 rokov.
Užívateľ berie na vedomie, že MV-servis je oprávnený poveriť tretiu stranu
pre niektoré činnosti vyplývajúce z tejto dohody, a teda aj postúpením
osobných údajov nutných k spracovaniu finančného bonusu.
Užívateľ prehlasuje, že bol riadne informovaný o spracovaní svojich
osobných údajov, ako aj o ďalších právach stanovených v §21 zákona.
Poskytnutie osobných údajov užívateľom je dobrovoľné.
10. MV-servis si necháva právo pozdržať výplatu bonusu v prípade nezaplatenia tovaru
dodávateľovi.
11. Užívateľ potvrdzuje svojim podpisom, že obsahu zmluvy rozumie a je oprávnený k podpisu
tejto zmluvy.
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