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Špecifikácia Benefitov poskytovaných v SK 
 

 

1) Založenie SRO - základná konfigurácia (štandardná zakladateľská listina, jeden spoločník, jeden 

konateľ) za zvýhodnenou cenu vo výške 350 EUR bez DPH. V uvedené sume sú zahrnuté všetky 

náklady spojené zo založením SRO v základné konfigurácii. 

 

2) Založenie SRO - konfigurácia na mieru (špecifická zakladateľská listina, viac spoločníkov, viac 

konateľov, zložitejšie predmety podnikania a pod.)  za zvýhodnenou sumu vo výške  550 EUR bez 

DPH. V uvedené sume sú zahrnuté všetky náklady spojené zo založením SRO s konfigurácií na 

mieru. 

 

3) Registrácia ochrannej známky - základná konfigurácia (max. 3 druhy výrobkov a služieb)  za 

zvýhodnenou sumu vo výške 370 EUR bez DPH. V uvedené sume sú zahrnuté všetky náklady 

spojené s registrácií ochrannej známky v základné konfigurácii. 

 

4) Registrácia ochrannej známky - konfigurácia na mieru (viac druhov výrobkov a služieb) )  za 

zvýhodnenou sumu vo výške 370 EUR bez DPH + príplatok 17 EUR za každú ďalšiu triedu tovarov 

alebo služieb nad rámec základných V uvedené sume sú zahrnuté všetky náklady spojené 

s registrácií ochrannej známky v konfigurácii na mieru. 

 

5) Vzorové obchodné podmienky pre e-shop + konzultácie v oblasti predaja tovaru na diaľku 
v trvanie 0,5 hodiny za súhrnnú zvýhodnenú sumu vo výške 100 EUR bez DPH. 

 

6) Vzorová rámcová kúpna zmluva na dodávky tovaru + konzultácie v oblasti zmluvného práva 
v trvanie 0,5 hodiny za súhrnnú zvýhodnenú sumu vo výške  100 EUR bez DPH. 

 

7) Vzorová zmluva o dielo na stavebné práca + konzultácie v oblasti zmluvy o dielo v trvanie 0,5 

hodiny za súhrnnú zvýhodnenú sumu vo výške  100 EUR bez DPH. 

 

8) Vzorová licenčná zmluva pre užitie ochranné známky + konzultácie v oblasti práva 

duševného vlastníctva v trvanie 0,5 hodiny  za súhrnnú zvýhodnenú sumu vo výške 100 EUR 

bez DPH. 

 

9) Vzorová pracovná zmluva nebo dohoda o vykonaní práce konzultácie v oblasti práva 

pracovného práva v trvanie 0,5 hodiny za súhrnnú zvýhodnenú sumu vo výške 60 EUR bez 

DPH. 

 

10) Konzultácie v oblasti práva duševného vlastníctva a nekalej súťaže v trvanie 0,5 hodiny 

zadarmo. 

 

11) Konzultácie v oblasti predaja tovaru na diaľku v trvanie 0,5 hodiny zadarmo. 

 

12) Konzultácie v oblasti zakladania spoločností a korporačných zmien v trvanie 0,5 hodiny  

zadarmo. 

 

13) Konzultácie v oblasti pracovného práva v trvanie 0,5 hodiny  zadarmo. 

 

 

Poskytnutie každého z vyššie uvedených benefitov je podmienené poskytnutím všetky nutné súčinnosti 

zo strany zákazníka požadované na účely poskytnutia benefitov. 


