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Dohoda o zasielaní a preberaní dokladov pri ukončení
zmluvného vzťahu zo zmluvy a zmluvy o zabezpečení
(ďalej Dohoda)
uzatvorená medzi
Obchodné meno:
Sídlo/Miesto podnikania:
IČO:
zapísaný v:
konajúca prostredníctvom:
(ďalej „bazár„)
a
Obchodné meno/meno a priezvisko:
Sídlo/bydlisko:
IČO/R.č.:
Zapísaný v:
konajúca prostredníctvom:
(ďalej „klient„)

Článok I
Základné údaje
Spoločnosť VÚB, a.s., Mlynské nivy, 1, 829 90 Bratislava, právny nástupca spoločnosti VÚB Leasing, a.s, Mlynské
nivy 1, 820 05 Bratislava (ďalej VÚB, a.s.) ako veriteľ a klient ako dlžník uzatvorili Zmluvu a Zmluvu o zabezpečení
č.
(ďalej len „ Zmluva a Zmluva o zabezpečení „), ktorej predmetom bolo poskytnutie finančných
prostriedkov na kúpu motorového vozidla
,
VIN:
Záväzky dlžníka voči veriteľovi zo Zmluvy a Zmluvy o zabezpečení sú
ku dňu podpisu tejto Dohody vysporiadané.
Článok II
Predmet Dohody
Podpisom tejto Dohody sa bazár a klient dohodli, že všetky doklady súvisiace s ukončením zmluvného vzťahu zo Zmluvy a
Zmluvy o zabezpečení, ktoré je spoločnosť VÚB, a.s. ako veriteľ povinná zaslať klientovi poštou zašle spoločnosť VÚB, a.s.
bazáru na adresu uvedenú v hlavičke tejto Dohody. Povinnosť zaslať predmetné doklady spoločnosťou VÚB, a.s. klientovi sa
považuje za splnenú zaslaním predmetných dokladov na vyššie uvedené adresu bazáru, pričom doručovanie sa primerane
riadi ustanoveniami o Doručovaní uvedenými vo Všeobecných obchodných podmienkach, ktoré sú neoddeliteľnou
súčasťou Zmluvy a Zmluvy o zabezpečení.
Zároveň sa bazár a klient dohodli, že bazár je oprávnený za klienta prevziať vyššie uvedené doklady aj priamo v spoločnosti
VÚB, a.s..
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Článok III
Spoločné ustanovenia
1. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu zástupcami oboch strán a účinnosť dňom doručenia Dohody
spoločnosti VÚB, a.s..
2. Strany Dohody prehlasujú, že si Dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli, súhlasia s jej obsahom a zaväzujú sa ňou
riadiť, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
3. Táto Dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, pričom bazár a klient obdržia po
jednom vyhotovení a spoločnosť VÚB, a.s. jedno vyhotovenie.

_______________________________________________
Bazár

___________________________________________
Klient
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