
Zmluva o členstve v spotrebiteľskom klube „TPD Rodina“ 
uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zmluva“) medzi 

Predávajúci: 

Miesto podnikania: 

IČO:  

DIČ:  

IČ DPH: 

Zapísaný v: 

Zastúpený: 

T P D , spol. s r.o.  
Farského 26, 851 01 Bratislava  
17329060 
2020350090
SK2020350090
OR Okr. súdu Bratislava I,Odd. Sro,
Vložka č. 1911/B
Konatelia spoločnosti:
František Majtán, st., Zuzana Majtánová
František Majtán, ml., Ondrej Majtán
 

(ďalej len „Predávajúci“) 

a 

Kupujúci: Návštevník internetového obchodu alebo predajne 

Predávajúceho, ktorý pravdivo a úplne vyplnil registračný 

formulár na internetovej stránke Predávajúceho a označil v 

ňom súhlas so znením tejto zmluvy. 

(ďalej len „Kupujúci“ alebo „Člen klubu“) 

(Predávajúci a Kupujúci ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“) 

Článok I. 

Predmet Zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Predávajúceho poskytovať Členovi klubu

spotrebiteľské výhody pri nákupe na internetovej stránke alebo v predajniach

Predávajúceho.

2. Predávajúci je na základe tejto zmluvy povinný poskytnúť Členovi klubu nasledovné

spotrebiteľské výhody:

a) nákup vybraného tovaru za klubové ceny, ktoré sú určené exkluzívne pre Členov

klubu,   pričom Predávajúci zreteľne vyznačí túto cenu pri tovare, ak je na tovar

poskytovaná,

b) prístup k predajným akciám určeným exkluzívne pre Členov klubu,

c) prístup do členskej sekcie na stránke internetového obchodu Predávajúceho, v ktorej

má Člen klubu prístup k uskutočneným objednávkam, rezerváciám, faktúram

a zmene údajov, ktoré uviedol v registračnom formulári,

d) evidencia fakturačných, doručovacích a kontaktných údajov Člena klubu pre

automatické vyplnenie košíku v internetovom obchode Predávajúceho.

e) emailové upozornenia na prebiehajúce alebo budúce akcie a kampane

Predávajúceho,

4. Člen klubu je povinný:

a) pri vypĺňaní registračného formuláru uviesť pravdivé a kompletné údaje,

b) prihlásiť sa do svojho účtu na stránke internetového obchodu Predávajúceho,

respektíve informovať personál predajne Predávajúceho o jeho členstve pred

zrealizovaním nákupu, na ktorý majú byť uplatnené spotrebiteľské výhody Člena

klubu,



c) informovať Predávajúceho o každej zmene údajov, ktoré uviedol v registračnom

formulári na emailovej adrese klub@tpd.sk, alebo ich upraviť svojpomocne

v členskej sekcií bezodkladne po ich zmene.

5. Člen klubu udeľuje touto zmluvou súhlas na spracovanie svojich osobných údajov, ktoré

sa riadi ustanoveniami Čl. 10 Obchodných podmienok, ktoré sú prístupné na stránke

internetového obchodu predávajúceho.

Článok II. 

Doba trvania a zánik zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

2. Zmluva nadobúda účinnosť momentom vyplnenia registračného formuláru Členom klubu.

3. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek vypovedať zmluvu, a to aj bez uvedenia dôvodu.

Výpoveď zmluvy je účinná dňom doručenia výpovede Členovi klubu na emailovú adresu,

ktorú má nastavenú vo svojom účte.

4. Člen klubu je oprávnený kedykoľvek vypovedať zmluvu, a to aj bez uvedenia dôvodu.

Výpoveď zmluvy je účinná dňom doručenia výpovede Predávajúcemu na emailovú adresu

klub@tpd.sk.

5. Predávajúci je oprávnený zmluvu kedykoľvek počas doby jej účinnosti zmeniť

jednostranným vyhlásením, ktoré bude doručené na emailovú adresu Člena klubu. Nové

znenie zmluvy bude účinné dňom jeho doručenia Členovi klubu. V prípade, že Člen klubu

nesúhlasí s novým znením zmluvy, má právo vypovedať zmluvu podľa článku II. bodu 4

tejto zmluvy.

Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

1. Právne vzťahy v tejto zmluve neupravené sa spravujú ustanoveniami právnych

predpisov platných na území Slovenskej republiky, a to najmä ustanoveniami

Občianskeho zákonníka.

2. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že zmluvu neuzatvárajú v tiesni alebo za nápadne

nevýhodných podmienok, že si zmluvu prečítali a jej obsahu porozumeli.

Verzia zmluvy 2023050101 platná od 01.05.2023 
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