PREDAJ, OBJEDNÁVKY, DISTRIBÚCIA
Kúpa a objednávanie mapových výrobkov z tohoto Katalógu pre vlastnú potrebu
Mapové výrobky z tohoto Katalógu je možné si priamo zakúpiť:
− v sídle spoločnosti VKÚ, a. s.: VKÚ, akciová spoločnosť
predaj
976 03 HARMANEC 13
Slovenská republika
tel.: 00421-48-419 83 38
00421-915-803 721
00421-905-284 801
− v predajniach kníh, v hypermarketoch, v obchodných domoch,
v predajniach novín a časopisov, v hoteloch, v turistických informačných
strediskách, na čerpacích staniciach pohonných hmôt a na ďalších
predajných miestach, kde sa ponúka sortiment máp, najmä:
 v kníhkupectvách Panta Rhei, s. r. o.,
v predajnej sieti Knižného veľkoobchodu PEMIC, s. r. o.,
 v predajnej sieti Knižného veľkoobchodu TK Belimex, a. s.,
 v predajnej sieti fb geoclub.sk, s. r. o.,
 v internetových kníhkupectvách martinus.sk a e-planet.sk,
 a pod.
Mapové výrobky z tohoto Katalógu je možné si priamo objednať:
− v sídle spoločnosti VKÚ, a. s.: VKÚ, akciová spoločnosť
predaj
976 03 HARMANEC 13
Slovenská republika
tel.: 00421-48-419 83 38
00421-915-803 721
00421-905-284 801
fax: 00421-48-419 83 38
e-mail: predaj@vku.sk

− u obchodného zástupcu VKÚ, a. s.: tel.: 00421-915-803 721
e-mail: rmikloska@vku.sk
a to:
 elektronickou formou cez e-shop vyplnením a odoslaním záväznej
objednávky z WEB stránky „www.vku.sk“
 elektronickou formou uplatnením a odoslaním záväznej bjednávky
buď v predtlačenej forme zverejnenej na WEB stránke „www.vku.sk“
alebo samostatne zostavenej s uvedením identifikačných údajov
objednávateľa, objednávacieho čísla, EAN kódu a názvu výrobku, počtu
kusov, spôsobu odberu tovaru (osobný odber, zaslanie poštou, zaslanie
poštou na dobierku a pod. s uvedením adresy pre dodanie tovaru a pod.).
Objednávku zaslať na e-mailovú adresu: predaj@vku.sk
rmikloska@vku.sk
 zaslaním záväznej písomnej objednávky poštou buď v predtlačenej
forme zverejnenej na WEB stránke „www.vku.sk“ alebo samostatne
zostavenej s uvedením identifikačných údajov objednávateľa,
objednávacieho čísla, EAN kódu a názvu výrobku, počtu kusov, spôsobu
odberu tovaru (osobný odber, zaslanie poštou, zaslanie poštou
na dobierku a pod. s uvedením adresy pre dodanie tovaru a pod.)
Objednávku zaslať na adresu: VKÚ, akciová spoločnosť
predaj
976 03 HARMANEC 13
Slovenská republika
Pri zasielaní tovaru poštou poštovné hradí objednávateľ podľa platného
cenníka príslušného poštového doručovateľa. Po akceptácii uplatnenej
záväznej objednávky dodávateľom sa táto objednávka stáva kúpnou
zmluvou. Na predaj a kúpu tovaru sa vzťahujú príslušné ustanovenia
kúpnej zmluvy Občianskeho alebo Obchodného zákonníka Slovenskej
republiky v platnom znení.

Objednávanie a kúpa mapových výrobkov z tohoto Katalógu na ďalší predaj
Právnické a fyzické osoby - podnikatelia si mapové výrobky z tohoto
Katalógu na ďalší predaj môžu objednať a zakúpiť:
− v sídle spoločnosti VKÚ, a. s.: VKÚ, akciová spoločnosť
predaj
976 03 HARMANEC 13
Slovenská republika
tel.: 00421-48-419 83 38
00421-915-803 721
00421-905-284 801
fax: 00421-48-419 83 38
e-mail: predaj@vku.sk
− u obchodného zástupcu VKÚ, a. s.: tel.: 00421-915-803 721
e-mail: rmikloska@vku.sk
a to:
 elektronickou formou uplatnením a odoslaním záväznej
objednávky buď v predtlačenej forme zverejnenej na WEB
stránke „www.vku.sk“ alebo samostatne zostavenej s uvedením
identifikačných údajov objednávateľa, objednávacieho čísla, EAN
kódu a názvu výrobku, počtu kusov, spôsobu odberu tovaru a pod.

Objednávku zaslať na e-mailovú adresu: predaj@vku.sk
rmikloska@vku.sk
 zaslaním záväznej písomnej objednávky poštou buď v predtlačenej
forme zverejnenej na WEB stránke „www.vku.sk“ alebo samostatne
zostavenej s uvedením identifikačných údajov objednávateľa,
objednávacieho čísla, EAN kódu a názvu výrobku, počtu kusov, spôsobu
odberu tovaru a pod.
Objednávku zaslať na adresu: VKÚ, akciová spoločnosť
predaj
976 03 HARMANEC 13
Slovenská republika
Pri predaji mapových výrobkov určených na ďalší predaj bude
objednávateľovi poskytnuté obchodné rozpätie – rabat, ktorého
výška sa dohodne pri konkrétnej objednávke. Po akceptácii
uplatnenej záväznej objednávky dodávateľom sa táto objednávka
stáva kúpnou zmluvou. Na predaj a kúpu tovaru sa vzťahujú príslušné
ustanovenia kúpnej zmluvy Obchodného zákonníka Slovenskej
republiky v platnom znení.

Predaj mapových výrobkov z tohoto Katalógu do zahraničia
VKÚ, a. s. predaj mapových výrobkov z tohoto Katalógu do zahraničia vykonáva:
 cestou svojich zmluvných partnerov v zahraničí, ktorí vykonávajú ich predaj v zahraničí,
 alebo priamym dodaním mapových výrobkov zahraničnému kupujúcemu na základe jeho objednávky. V tomto prípade poštovné náklady vždy
znáša objednávateľ.

Komisionárska forma predaja mapových výrobkov z tohoto Katalógu
Nevyhnutným predpokladom ku komisionárskej forme predaja mapových výrobkov z tohoto Katalógu je uzatvorenie Komisionárskej zmluvy medzi
VKÚ, a. s. ako komitentom a predajcom ako komisionárom. Vlastný predaj sa potom riadi ustanoveniami uzatvorenej Komisionárskej zmluvy.
VKÚ, a. s. vykonáva aj predaj Turistických sprievodcov a iných titulov vydaných spoločnosťou DAJAMA, s. r. o., Bratislava. Zoznam a cenník nájdete na
„www.vku.sk“.

Vaše prípadné otázky radi zodpovedia zamestnanci:
VKÚ, akciová spoločnosť
976 03 HARMANEC 13
Slovenská republika

tel.: 00421-48-419 83 38
00421-48-419 82 48
00421-915-803 721
00421-905-284 801

fax: 00421-48-419 83 38
e-mail: predaj@vku.sk
rmikloska@vku.sk
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