
ZMLUVA O PÔŽIČKE č.6550301389
so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s., Hlavné námestie 12, 060 
01 Kežmarok (veriteľ) , IČO: 35 923 130, DIČ: 2021981797, IČ DPH: 
SK7020000207, výpis z OR Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10315/P, VÚB, a.s., 
č. ú.: 2011690958/0200 a
1.Klient
□Fyzická osoba mFyzická osoba -  podnikateľ ^Právnická osoba
04, 05, 0 6 , D7, D8, d9, D10
Titul, meno, priezvisko/obchodné meno Obec Prašice
Adresa trvalého pobytu
Adresa súčasného pobytu
Sídlo 1. mája 142/142, 95622 Prašice
Miesto podnikania 1. mája 142/142, 95622 Prašice
Rodné číslo / Číslo OP
IČO / IČ pre D PH/D IČ 00310964//2021315538
Zápis
Druhý doklad (Typ)
Pracovné zaradenie / Tel. číslo Právnická osoba / 421911393645
Korešpondencia na adresu ElTrvalé bydlisko / Adresa sídla aSúčasná adresa bydliska / Miesto podnikania
Zamestnávateľ / IČO
Mesačný obnos peňazí
Splnomocnená osoba / zástupca
Meno, priezvisko 
Rodné číslo / číslo dokladu 
Platnosť dokladu / štátna príslušnosť 
Tel. číslo / Email
Meno, priezvisko 
Rodné číslo / číslo dokladu 
Platnosť dokladu / štátna príslušnosť 
Tel. číslo / Email
2. Predmet financovania pôžičky
Tovar / Kúpna cena (MOC) Mobilné Zariadenia/Príslušenstvo (2 k s )/111,00 EUR
Celková suma pôžičky (finančné plnenie) 96,00 EUR
Mesačný poplatok za 0 2 Mobil+ (splátka EUR) 4,00 EUR
Počet mesačných poplatkov za 0 2 Mobil+ 24
Akontácia (EUR / %) 15,00 EUR /13,51 %

3. Splátkový kalendár
Dátum splatnosti Mesačný poplatok 

za 02  Mobil+ 
(splátka EUR)

Dátum splatnosti Mesačný poplatok 
za 02 Mobil+ 
(splátka EUR)

Dátum splatnosti Mesačný poplatok 
za 02  Mobil+ 
(splátka EUR)

23.07.2015 4,00 23.08.2015 4,00 23.09.2015 4,00
23.10.2015 4,00 23.11.2015 4,00 23.12.2015 4,00
23.01.2016 4,00 23.02.2016 4,00 23.03.2016 4,00
23.04.2016 4,00 23.05.2016 4,00 23.06.2016 4,00
23.07.2016 4,00 23.08.2016 4,00 23.09.2016 4,00
23.10.2016 4,00 23.11.2016 4,00 23.12.2016 4,00
23.01.2017 4,00 23.02.2017 4,00 23.03.2017 4,00
23.04.2017 4,00 23.05.2017 4,00 23.06.201 7 4,00
Ročná úroková sadzba / Priemerná hodnota RPMN / RPMV (X) 0,00 / 34,42 / 0,00
Termín konečnej splatnosti (mesiac/rok) 06/2017
Typ akcie
Spôsob úhrady Mesačných poplatkov za 0 2 Mobil+ B do 02  faktúry

4. Sprostredkovateľ
Názov a číslo sprostredkovateľa Barborak s.r.o. (P4579) 
Zodpovedný pracovník Lenka Hrčková
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Druhá strana zmluvy o pôžičke č. 6550301389
Sídlo, adresa / IČO Moravská 1879/42, 02001 Puchov / 47989611
Prevádzka, adresa_______________Záfortňa 5, 95701 Bánovce nad Bebravou______________________________________
Sprostredkovateľ prehlasuje, že je spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s., splnomocnený na uzatvorenie tejto 
Zmluvy. Zároveň potvrdzuje prevzatie vyššie uvedených dokladov od Klienta.
Klient
Prehlasujem, že vyššie uvedené údaje sú úplné a pravdivé, a splnomocňujem týmto Spoločnosť na overenie údajov a na 
zistenie ďalších informácií, ktoré bude Spoločnosť považovať v súvislosti so schválením tejto Zmluvy za nevyhnutné. Ďalej 
prehlasujem, že som sa pred podpísaním Zmluvy oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami k zmluve o 
pôžičke s platbou do 0 2 faktúry t.j. Podmienkami a so Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej ako VOP), ktoré sú 
Prílohou č. 1 a neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, prevzal som ich, súhlasím s nimi, nemám k nim žiadne výhrady a 
zaväzujem sa ich dodržiavať. Beriem na vedomie, že Spoločnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
najmä zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako zákon) je oprávnená uskutočňovať cezhraničný 
prenos informácií v rozsahu členských štátov Európskej únie. Beriem na vedomie, že Spoločnosť ako prevádzkovateľ 
spracúva moje osobné údaje potrebné na moju identifikáciu v rozsahu podľa zákona č. 297/2008 Z.z., údaje potrebné na 
overenie príjmov a výdavkov, majetkových pomerov, rodinného stavu, ako aj informácie o plnení záväzkov a existencii 
záväzkov zo Zmluvy (ďalej ako údaje a informácie) a to v predzmluvných vzťahoch, pri plnení Zmluvy, zmene Zmluvy na 
základe mojej žiadosti, v súvislosti s posúdením schopnosti splácať spotrebiteľský úver, taktiež v prípadoch pokiaľ je to 
nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov Spoločnosti. Beriem na vedomie povinnosť poskytnúť 
požadované údaje. Právnym základom spracúvania je zákon č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov, zákon 
č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch 
a registratúrach. Spoločnosť spracúva osobné údaje v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní 
a finančnom poradenstve ako finančný sprostredkovateľ. Súhlasím s výškou a s počtom Splátok uvedených v Zmluve, 
tieto sa zaväzujem uhrádzať pravidelnými Splátkami v termínoch a vo výške určenej Zmluvou a k podpisu tejto Zmluvy 
som získal/-a súhlas svojho manžela/-ky. Súhlasím, aby Sprostredkovateľ v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 
Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), získal, spracúval a poskytol spoločnosti 
Consumer Finance Holding, a.s. so sídlom Hlavné námestie 12, 060 01, Kežmarok, IČO: 35 923 130, zapísanej v 
obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sa, vložka č. 10315/P moje osobné údaje v rozsahu ako sú uvedené v 
tejto Zmluve, a to na účel preverenia mojej schopnosti a spôsobilosti riadne plniť moje záväzky zo zmluvy o pôžičke 
poskytnutej mi spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s., a to kopírovaním, skenovaním alebo zaznamenaním 
pomocou akýchkoľvek spôsobov úradného zaznamenávania.
Beriem na vedomie, že Spoločnosť ako prevádzkovateľ na základe dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby: a) spracúva 
moje osobné údaje uvedené v Zmluve, ako aj údaje o plnení mojich zmluvných záväzkov za účelom priameho marketingu, 
reklamnej a propagačnej činnosti, predmetom ktorej môžu byť predschválené a/alebo nepredschválené finančné služby, 
príp. iné produkty Spoločnosti , ako aj tretích strán. Oslovenie sa bude uskutočňovať korešpondenčnou formou, 
elektronickou poštou, po telefóne alebo prostredníctvom SMS. Platnosť súhlasu je 5 rokov, b) moje osobné údaje 
uvedené v Zmluve poskytuje svojej ovládajúcej osobe VÚB, ako aj osobám zo skupiny s úzkymi väzbami k VÚB v zmysle 
zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách, vrátane spoločnosti Intesa Sanpaolo Taliansko, za účelom interného výkazníctva, 
zvýšenia kvality služieb, marketingové účely, účely vyhodnotenia môjho rizikového profilu a vymáhania mojich prípadných 
záväzkov po splatnosti Platnosť súhlasu je 10 rokov od doručenia návrhu na uzatvorenie Zmluvy, pričom beriem na 
vedomie, že svoj súhlas som oprávnený odvolať najskôr po jednom roku od zániku predmetného záväzkového vzťahu 
alebo od udelenia súhlasu pre prípad, že sa Zmluva neuzatvorí, a to písomným oznámením na adresu Spoločnosti. 
Beriem na vedomie, že ako dotknutá osoba mám v zmysle § 28 Zákona na základe písomnej žiadosti právo vyžadovať: a) 
potvrdenie či sú alebo nie sú o mne osobné údaje spracúvané; b) informácie o spracúvaní osobných údajov 
v informačnom systéme; c) informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal osobné údaje na spracúvanie; d) zoznam 
osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; e) opravu, likvidáciu nesprávnych, neaktuálnych, neúplných osobných 
údajov; f) likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, príp. vrátenie úradných dokladov; g) likvidáciu 
osobných údajov, ak došlo k porušeniu zákona; h) blokovanie osobných údajov. Beriem na vedomie, že ako dotknutá 
osoba mám právo na základe písomnej žiadosti u prevádzkovateľa namietať voči spracúvaniu/využívaniu/poskytovaniu 
osobných údajov na účely priameho marketingu bez môjho súhlasu a na ich likvidáciu. Beriem na vedomie, že uplatniť 
svoje právo môžem:
a) písomne na adresu Spoločnosti, ul. Bernolákova 4681/17, 058 01 Poprad;
b) žiadosť podaná elektronickou poštou alebo faxom musí byť doručená písomne najneskôr do 3 dní odo dňa jej 
odoslania;
c) osobne ústnou formou do zápisnice. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu uplatňuje 
jej práva zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva môže uplatniť blízka osoba podľa § 116 Občianskeho 
zákonníka.
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x ia strana zmluvy o pôžičke č. 6550301389
.eriem na vedomie, že ako dotknutá osoba som povinný oznámiť prevádzkovateľovi každú zmenu alebo chybu svojich 

údajov; prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za spracovanie alebo použitie nesprávnych alebo neaktuálnych údajov 
v prípade nesplnenia tejto povinnosti
Súhlasím, aby Spoločnosť poskytovala moje osobné údaje v rozsahu identifikačných údajov uvedených v tejto Zmluve, 
údajov týkajúcich sa mojich záväzkových vzťahov medzi mnou a Spoločnosťou a údajov o plnení mojich záväzkov 
vyplývajúcich z týchto vzťahov a za účelom uvedeným v Informácii podľa § 15 Zákona (ďalej len „Informácia“) 
prevádzkovateľovi Non Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb, v skratke NBCB, Identifikačné 
číslo: 420 534 04, so sídlom Cintorínska 21, 811 08 Bratislava zapísané v registri záujmových združení právnických osôb 
vedenom Krajským súdom v Bratislave. Svoj súhlas udeľujem na dobu 5 rokov v prípade neakceptácie návrhu Zmluvy 
jednou zo zmluvných strán. V prípade vzniku zmluvného vzťahu svoj súhlas udeľujem na dobu 10 rokov po uhradení 
všetkých mojich záväzkov voči Spoločnosti v súlade s platnou právnou legislatívou. Tento súhlas je možné odvolať len za 
podmienky, že v lehote stanovenej týmto súhlasom sa hodnoverne preukáže ich nezákonné spracúvanie a tým 
porušovanie mojich práv a právom chránených záujmov ako dôsledok takéhoto spracúvania.

Klient podpísaním tohto dokumentu prostredníctvom technického vybavenia Sprostredkovateľa súhlasí so spracovaním 
svojho podpisu a súvisiacich biometrických údajov, ktoré jednoznačne a nezameniteľne identifikujú Klienta (Biometrický 
podpis).
Pokiaľ som nižšie v tomto odseku neodmietol/-la vydanie kreditnej platobnej karty, žiadam o vydanie kreditnej platobnej 
karty vydávanej VÚB, a.s., v spolupráci s Consumer Finance Holding, a.s. Súhlasím so spracúvaním mojich osobných 
údajov v Žiadosti/Zmluve za účelom vydania kreditnej platobnej karty, pričom beriem na vedomie, že na vydanie kreditnej 
platobnej karty nemám právny nárok. Odmietam vydania kreditnej platobnej karty □
Vyhlásenie klienta v zmysle Zákona o finančnom sprostredkovaní
Vyhlasujem, že:
-  som sa v dostatočnom časovom predstihu pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí finančnej služby oboznámil s návrhom 

Zmluvy a s jej prílohami, ako aj s obsahom Informácie o finančnom sprostredkovaní, ktorá je Prílohou č. 2 tejto Zmluvy 
a ktorá mi bola doručená, a túto som prevzal;

-  som porozumel charakteru a rizikám finančnej služby a zodpovedne som prijal rozhodnutie týkajúce sa finančnej služby;
-  beriem na vedomie, že ak nedoručím finančnej inštitúcii vyplnený dotazník, ktorý je súčasťou Informácie o finančnom 

sprostredkovaní, znamená to, že som preukázateľne odmietol poskytnúť uvedené informácie a trvám na uzatvorení 
zmluvy;

-som  bol dostatočne a podrobne informovaný o podmienkach a o charaktere zmluvy o poskytnutí finančnej služby, ako aj 
o prípadných rizikách z nej vyplývajúcich.

Vyhlásenie klienta v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov
Nebankový register klientskych informácií
Súhlasím, s tým, aby Spoločnosť poskytovala moje osobné údaje v rozsahu identifikačných údajov uvedených v Zmluve, 
údajov týkajúcich sa mojich záväzkových vzťahov medzi mnou a Spoločnosťou a údajov o plnení mojich záväzkov 
vyplývajúcich z týchto vzťahov a za účelom uvedeným v Informácii podľa § 15 Zákona o ochrane osobných údajov 
prevádzkovateľovi Non Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb, v skratke NBCB, Identifikačné 
číslo: 420 534 04, so sídlom Cintorínska 21, 811 08 Bratislava zapísané v registri záujmových združení právnických osôb 
vedenom Krajským úradom v Bratislave (ďalej len „Združenie“). Beriem na vedomie, že združenie je prevádzkovateľom 
informačného systému Nebankový register klientskych informácií (ďalej len „Register“), v ktorom sú spracúvané údaje 
právnických osôb, ktoré požiadali o poskytnutie služby, ako aj tých, ktoré uzavreli zmluvný vzťah so spoločnosťami (ďalej 
len „tretie strany“) uvedenými na www.nbcb.sk, vrátane osobných údajov fyzických osôb zastupujúcich tieto právnické 
osoby, osobné údaje fyzických osôb, ktoré požiadali o poskytnutie služby tretie strany a fyzické osoby, ktoré uzavreli 
zmluvný vzťah s tretími stranami (ďalej len „dotknuté osoby“), a to v rozsahu identifikačných údajov uvedených v Zmluve, 
údajov týkajúcich sa mojich záväzkových vzťahov medzi mnou s Spoločnosťou a údajoch o plnení mojich záväzkov 
vyplývajúcich z týchto vzťahov a za účelom ich ďalšieho poskytovania vyššie uvedeným tretím stranám s cieľom ich 
overovania v Registri týmito tretími stranami z dôvodu ochrany svojich oprávnených hospodárskych záujmov, 
predchádzaniu úverovým podvodom, ako aj snahy zabrániť vzniku prípadných nevymožiteľných pohľadávok zo 
záväzkových vzťahov s dotknutými osobami, s možnosťou rozhodnúť sa o ich spracúvaní podaním žiadosti, uzavretím 
zmluvného vzťahu a podpísaním súhlasu so spracúvaním svojich osobných údajov v Registri. Osobné údaje dotknutých 
osôb sú ďalej spracúvané spoločnosťami SCB -  Slovák Credit Bureau, s.r.o., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava a 
CRIF S.p.A. so sídlom Via M.Fantin 1-3, 40131 Bologna, Talianska republika ako sprostredkovateľmi na vyššie uvedený 
účel. Dotknutá osoba je oprávnená uplatniť svoje práva a právom chránené záujmy v súlade s ustanoveniami §28 až 30 
Zákona o ochrane osobných údajov. Svoj súhlas udeľujem na dobu 5 rokov v prípade neakceptácie návrhu Zmluvy jednou 
zo zmluvných strán. V prípade vzniku zmluvného vzťahu svoj súhlas udeľujem na dobu 10 rokov po uhradení všetkých
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mojich záväzkov voči Spoločnosti v súlade s platnou právnom legislatívou. Súhlasím s tým, že tento súhlas môžem 
odvolať len za podmienky, že v lehote stanovenej týmto súhlasom sa hodnoverne preukáže ich nezákonné spracúvanie 
a tým porušovanie mojich práv a právom chránených záujmov, ako dôsledku takéhoto spracúvania.

S Áno □ Nie
Spoločný register bankových informácií
Týmto udeľujem prevádzkovateľovi Nebankového registra klientskych informácií (NRKI), Non - Banking Credit Bureau, 
záujmové združenie právnických osôb, so sídlom Cintorínska 21, Bratislava súhlas, aby prostredníctvom prevádzkovateľa 
Spoločného registra bankových informácií (SRBI), spoločnosti Slovák Banking Credit Bureau, s.r.o., so sídlom Malý trh 
2/A, Bratislava, poskytol užívateľom SRBI a) všetky údaje o uzatváranom obchode, vrátane údajov získaných 
Spoločnosťou v priebehu rokovania o uzavretí tohto obchodu a údaju, či bol obchod uzavretý alebo nie, a ďalších údajov 
uvedených v Žiadosti a iných dokumentoch, ktoré boli Spoločnosti predložené v súvislosti so Žiadosťou, ktoré sú 
predmetom ochrany v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov; b) údaje o leasingových zmluvách, 
všetkých úveroch a zárukách, ktoré mi boli poskytnuté Spoločnosťou, údaje o pohľadávkach a údaje o predmetoch 
leasingu a zabezpečeniach, ktoré má voči mne Spoločnosť z poskytnutých leasingov, úverov a záruk, údaje o splácaní 
mojich záväzkov z poskytnutých leasingov, úverov a záruk, údaje o predmetoch leasingu, zabezpečeniach, ktoré 
poskytujem za splácanie leasingov, úverov a záruk a údaje o mojej bonite a dôveryhodnosti z hľadiska splácania mojich 
záväzkov, a to vrátane údajov získaných Spoločnosťou v priebehu rokovania o uzatvorení týchto obchodov, ktoré sú 
predmetom ochrany v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Účelom tohto poskytnutia osobných 
údajov je výmena informácií medzi užívateľmi NRKI, ktorými sú iné nebankové veriteľské subjekty a užívateľmi SRBI, 
ktorými sú banky a pobočky zahraničných bánk, o bonite, platobnej disciplíne a dôveryhodnosti klientov užívateľov NRKI 
a klientov užívateľov SRBI, pre účely prípravy, uzatvárania, vykonávania a kontroly obchodov s klientmi, na účely ochrany 
hospodárskych záujmov užívateľov NRKI a užívateľov SRBI, ako aj prevencie úverových podvodov.
Zároveň týmto udeľujem súhlas, aby za rovnakých podmienok boli Spoločnosti poskytnuté údaje o mojej bonite, platobnej 
disciplíne a dôveryhodnosti z informačného systému SRBI, pre účely prípravy, uzatvárania, vykonávania a kontroly 
obchodov s klientmi, na účely ochrany Spoločnosti, ako aj prevencie úverových podvodov.
Tento súhlas udeľujem na dobu 5 rokov odo dňa potvrdenia Žiadosti. V prípade vzniku záväzkového vzťahu súhlas 
udeľujem na dobu trvania Zmluvy a na dobu 5 rokov od zániku mojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy. Tento súhlas je 
možné odvolať písomne za podmienky, že v lehote stanovenej týmto súhlasom sa hodnoverne preukáže spracúvanie 
osobných údajov v rozpore so zákonom č. 122/2013 Z.z. a týmto udeleným súhlasom, a tým porušovanie mojich práv 
a právom chránených záujmov ako dôsledku takéhoto spracúvania. Lehotu, na ktorú je súhlas udelený nemožno 
dodatočne skrátiť. Som si vedomý práv dotknutých osôb, ktoré sú upravené v § 28-30 zákona č. 122/2013 Z.z.

□  Áno E) Nie

VÚB, a.s. a Intesa Sanpaolo
Súhlasím s tým, aby Spoločnosť poskytla moje osobné údaje a informácie (ďalej len „údaje a informácie“), osobám, ktoré 
sú súčasťou skupiny Intesa Sanpaolo alebo skupiny VÚB, vrátane VÚB, a.s.. Súhlas s následným spracúvaním týchto 
údajov týmito subjektmi udeľujem na obdobie do uplynutia 5 rokov od podpisu Žiadosti; v prípade vzniku zmluvného 
vzťahu súhlas udeľujem na dobu jeho trvania a na dobu 5 rokov od jeho zániku. Súhlas možno odvolať písomným 
oznámením na adresu Spoločnosti.

□  Áno 0 Nie

Vypracovanie ponuky finančnej služby a marketingové oslovovanie
Súhlasím so spracovaním údajov o využívaní finančných služieb na účely vypracovania ponuky vhodnej služby a s 
následným marketingovým oslovovaním zo strany Spoločnosti formou poštového styku, volania a zasielania ponúk do 
schránky elektronickej pošty, telefónom, telefaxom, e-mailom, alebo iným prostriedkom elektronickej komunikácie, vrátane 
krátkych textových a obrazových správ, a to na kontakty, ktoré som poskytol Spoločnosti, alebo na kontakty, ktoré sú 
verejne dostupné.
Súhlas je udelený na dobu 3 rokov od podpisu Žiadosti, v prípade vzniku zmluvného vzťahu súhlas udeľujem na dobu 
trvania zmluvného vzťahu so Spoločnosťou a na následné obdobie 3 rokov po jeho ukončení.
Súhlas podľa tohto článku možno odvolať písomným oznámením doručeným Spoločnosti.

□  Áno a  Nie

Ponuka bankovej služby
Týmto udeľujem súhlas s poskytnutím osobných údajov v rozsahu, v ktorom sú uvedené v Žiadosti, a to VÚB, a.s., 
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava , IČO: 31320155 (ďalej len,,banka "), na účel účely vypracovania ponuky vhodnej služby 
a s následným marketingovým oslovovaním zo strany banky formou poštového styku, volania a zasielania ponúk do 
schránky elektronickej pošty, telefónom, telefaxom, e-mailom, alebo iným prostriedkom elektronickej komunikácie, vrátane 
krátkych textových a obrazových správ, a to na kontakty, ktoré som poskytol banke, alebo na kontakty, ktoré sú verejne
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zostupné. Súhlas je udelený na dobu 3 rokov od podpisu Žiadosti, v prípade vzniku zmluvného vzťahu súhlas udeľujem na 
dobu trvania zmluvného vzťahu a na následné obdobie 3 rokov po jeho ukončení. Súhlas so spracovaním osobných 
údajov možno pred uplynutím tejto doby odvolať doručením písomného oznámenia adresovaného spoločnosti CFH alebo 
banke.

□  Áno s  Nie
Overovanie
Týmto udeľujem výslovný súhlas s tým, aby Spoločnosť na účel overenia údajov uvedených v Žiadosti, sprístupnila tieto 
osobné údaje tretím osobám a aby tieto tretie osoby potvrdili alebo vyvrátili správnosť uvedených údajov.

□  Áno H Nie

Vyhlásenie zmluvných strán
Riadnym vyplnením a podpísaním tejto Zmluvy všetkými stranami uzavreli Spoločnosť Consumer Finance Holding, a.s., 
Sprostredkovateľ a Klient Zmluvu, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú Podmienky a Všeobecné obchodné podmienky. 
Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu vrátane jej súčastí prečítali, že bola uzatvorená slobodne, vážne a po vzájomnom 
prerokovaní, je výrazom ich vôle, jej obsahu riadne porozumeli a na dôkaz týchto skutočností pripájajú podpisy.

Prevzatie tovaru
Podpisom zmluvy súčasne potvrdzujem aj prevzatie vyššie uvedeného Tovaru vrátane príslušenstva v bezchybnom a 
funkčnom stave. Súčasne som prevzal návod na obsluhu, záručný list a všetky ostatné súvisiace náležitosti.
V prípade, že som Tovar neprevzal ihneď, súhlasím s neskorším dodaním Tovaru (súbor Tovarov) vrátane príslušenstva 
najneskôr do uvedeného dátumu .........................................

8S: C i Bratislava 
< ¡Č: 35 34í!

V
Podpis spoločnosti:.........

Radek Štérba, Výkonný riaditeľ pre úsek predaja a služieb

H

Podpis sprostredkovateľa: ;...... Podpis klienta: .........
Radek Štérba, Výkonný riaditeľ pre úsek-pŕedaja a služieb

Dátum: 05.05.2015 Dátum: 05.05.2015
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