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1. Rozsah platnosti
Tieto predajné a dodacie podmienky platia pre všetky naše dodávky tovaru, aj keď sa dodávky
uskutočnia bez použitia alebo výslovného odvolania sa na tieto predajné a dodacie podmienky.
Objednaním, resp. najneskôr prevzatím tovaru uznáva kupujúci tieto Všeobecné predajné
a dodacie podmienky. Zmeny a vedľajšie dojednania sú platné až po našom písomnom potvrdení
a platia vždy iba pre daný jednotlivý obchodný prípad. S odlišnými zmluvnými podmienkami
kupujúceho výslovne nesúhlasíme.
Naše ponuky sú úplne nezáväzné. Kupujúci je viazaný svojimi objednávkami dva týždne od ich
doručenia na našu adresu (tieto sú ponukou v právnom zmysle). Tieto objednávky sú prijaté až
naším písomným potvrdením zákazky alebo dodaním tovaru. Sme oprávnení prijať objednávku
iba čiastočne alebo ju zamietnuť bez udania dôvodu.

2. Ceny
Naše ceny sú, ak nebolo dohodnuté inak, vrátane bežného balenia, ale bez DPH, bez nákladov na
dopravu a bez akýchkoľvek vedľajších služieb, zo závodu/expedičného skladu (EXW podľa
Incoterms 2010). Ceny uvedené v našich cenníkoch sú nezáväzné. Účtujú sa ceny podľa cenníka
platného v deň dodávky.

3. Dodávka, dodacia lehota
Preprava sa realizuje v priemernom balení, ktoré je obvykle vhodné na prepra vu. Ak nie je
dohodnutý žiaden osobitný druh prepravy, rozhodujeme o konkrétnom druhu prepravy my.
Kupujúci súhlasí s tým, že preprava sa môže realizovať špeditérom alebo poštou (vždy buď
nákladným autom, vlakom, loďou alebo lietadlom).
Ak sa miesto dodania nenachádza na Slovensku, je kupujúci povinný znášať všetky náklady na
preclenie pri vývoze, resp. dovoze ako aj dane a odvody a dodatočné náklady na poistenie.
Súčasne je kupujúci povinný zaobstarať všetky potvrdenia a súhlasy, ktoré sa vyžadujú
v súvislosti s vývozom tovaru zo Slovenska a ich dovozom do zahraničia. Na naše požiadanie
nám kupujúci predloží takéto potvrdenia a súhlasy a učiní potrebné vyhlásenia.
Uvádzané dodacie lehoty sú nezáväzné. Nedodržanie dodacích lehôt oprávňuje kupujúceho na
uplatnenie jeho zákonných práv až vtedy, ak napriek písomnému stanoveniu minimálne
štvortýždňovej dodatočnej lehoty dodávku nezrealizujeme. Dodacia lehota sa predlžuje o dobu
trvania prekážky v prípade všetkých okolností, nezávisiacich od vôle zúčastnených strán, akými
sú napríklad meškajúce dodávky od subdodávateľa, prípady vyššej moci, prípady nepredvídaných
porúch vo výrobe, úradné zásahy, prieťahy pri transporte a preclievaní, nedostatok energií,
materiálu a surovín, chybné dôležité výrobné diely a pracovné konflikty.
Kupujúci je povinný prevziať tovar, resp. službu ihneď po vyrozumení o skutočnosti, že tovar je
pripravený. V prípade oneskoreného prevzatia je kupujúci povinný uhradiť skladné, pričom nie sú
dotknuté iné, nám prislúchajúce práva. Sme oprávnení, ale nie povinní, za predpokladu
stanovenia primeranej dodatočnej lehoty v dĺžke minimálne 7 dní odstúpiť od predmetnej zmluvy
a tiež od ostatných zmlúv a použiť tovar iným spôsobom. Alternatívne tiež môžeme trvať na
splnení zmluvy. V prípade, že tovar bol odoslaný kupujúcemu a tento mešká s jeho prevzatím
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a my sa rozhodneme použiť tovar iným spôsobom, znáša kupujúci náklady na prepravu tovaru
späť do našich obchodných priestorov alebo na iné, nami stanovené miesto určenia.
Ak existuje možnosť čiastkových dodávok, sú tieto aj právne prípustné. Každá čiastková dodávka sa
považuje za samostatný obchod a môžeme ju osobitne fakturovať.
Ak preukážeme dobrú vôľu a prevezmeme tovar naspäť, máme právo účtovať kupujúcemu za to
primeraný poplatok za spracovanie. Jeho výšku oznámime kupujúcemu v rámci dohody o vrátení
tovaru. Spätné zásielky je potrebné realizovať vyplatene na miesto určenia a je potrebné vopred
s nami dohodnúť ich termín.
4. Plnenie a prechod rizík
Ak nie je dohodnuté inak, riziko prechádza na kupujúceho odovzdaním tovaru špeditérovi alebo
dopravcovi, najneskôr však pri opustení závodu alebo skladu. Dodávky na vyžiadanie sa po uplynutí
jedného roku od dňa objednávky považujú za vyžiadané. V prípade nedostatočných pokynov od
kupujúceho sa dodávka bude realizovať podľa nášho najlepšieho uváženia a bez záruky za voľbu
najrýchlejšieho a najlacnejšieho zaslania.

5. Záruka za akosť
Za upotrebiteľnosť na určité konkrétne použitie ručíme iba v prípade, že sme to výslovne prisľúbili.
Náš tovar je možné konzumovať iba do udaného dátumu minimálnej trvanlivosti a tiež, ak nie je inak
uvedené, uviesť do obehu maximálne do dátumu minimálnej trvanlivosti... Prípadná reklamácia
(§ 429 a nasl. Obchodného zákonníka) musí byť uplatnená bez zbytočného odkladu, najneskôr
v priebehu 5 pracovných dní od dodávky. Ak reklamácia nebude uplatnená v lehote podľa
predchádzajúce vety, práva z vád tovaru sa nemôže priznať v súdnom konaní Toto oznámenie musí
obsahovať druh a rozsah nedostatkov, presné označenie tovaru, –dátum minimálnej trvanlivosti
uvedený na tovare, dátum dodania, dátum a číslo faktúry v detaile ako aj číslo GTIN (Global Trade
Item Number = globálne číslo obchodnej jednotky) ak je na tovare viditeľné a číslo šarže. Je
potrebné doručiť nám naspäť etikety, ktoré sa nachádzajú na tovare; ak to nie je možné, je potrebné
poslať patričnú fotografiu.
Naše záručné plnenie sa obmedzuje podľa nášho rozhodnutia na dodávku náhradného tovaru
rovnakého druhu a množstva alebo opravu. Pri výkonoch, realizovaných na základe špecifikácií
a pokynov kupujúceho ručíme iba za vyhotovenie v zmysle stanovených podmienok. Záručná lehota
nezačína dodaním náhradného tovaru resp. opravou plynúť nanovo.
Nepovolené spracovanie alebo neprimerané zaobchádzanie s tovarom vedie k strate nárokov na
záručné plnenie. Kupujúci stráca svoje nároky na záručné plnenie a my neručíme za tovar, ktorý
nebol náležite uskladnený, obzvlášť ak neboli dodržané naše odporúčania a pokyny, týkajúce sa
skladovania.

6. Zodpovednosť a náhrada škody
Nenesieme zodpovednosť v prípade nedbalosti. Voči kupujúcemu však nesieme zodpovednosť
v prípade úmyslu z našej strany, zo strany našich nositeľov rozhodnutí, zamestnancov alebo
poverených zástupcov.
S výnimkou úmyselného konania, neručíme za ušlý zisk.
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Tieto obmedzenia zodpovednosti neplatia v prípade úmrtia človeka, ublíženia na tele, poškodení
zdravia alebo v prípade ručenia podľa zákona o o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným
výrobkom.
7. Platobné podmienky
Naše faktúry sú splatné v zmysle platobných podmienok uvedených vo faktúre, nezávisle od
toho, kedy bol tovar doručený alebo od doby spracovania. Ako deň uhradenia platí ten deň,
v ktorý môžeme s peniazmi disponovať. Pri oneskorenej úhrade účtujeme – v prípade, že nám
nevzniknú vyššie náklady – úroky z omeškania vo výške 12% p. a. Potrebné a primerané
náklady na upomienky, oznámenia a iné náklady súvisiace s vymáhaním znáša kupujúci. Šeky
prijímame iba v prípade osobitnej dohody a iba za účelom platby, pričom všetky trovy znáša
kupujúci. Zmenky neprijímame.
Kupujúci je oprávnený započítavať iba nesporné a právoplatne uznané pohľadávky alebo si
môže uplatniť zádržné právo.
V prípade, že kupujúci mešká s platbou alebo inými výkonmi, sme oprávnení – pričom ostatné naše
práva ostávajú nedotknuté – zadržať našu dodávku až do doby poskytnutia dohodnutého plnenia pri
zachovaní zostávajúcej dodacej lehoty alebo po uplynutí primeranej dodatočnej lehoty odstúpiť od
zmluvy a požadovať náhradu škody za neplnenie.. Nakoniec sme oprávnení požadovať zmluvnú
pokutu vo výške minimálne 15% z ceny alebo si ako zmluvnú pokutu zadržať dohodnutú zálohu. Tým
nie je dotknuté naše právo na náhradu škody. Rozhodne sa však v každom prípade stávajú všetky
zvyšné neuhradené pohľadávky splatnými a sme oprávnení, realizovať dodávky už výlučne na
základe platby vopred.

8. Výhrada vlastníckeho práva
Predmet kúpy, resp. tovar zostáva naším vlastníctvom až do úplného zaplatenia kúpnej ceny a
všetkých s tým spojených nákladov a trov. V prípade, ak príde čo i len k čiastočnému oneskoreniu
platby, sme oprávnení vyzdvihnúť si tovar.
Kupujúci nám zaručuje, že budeme mať kedykoľvek prístup do jeho prevádzky za účelom prehliadky
tovaru s výhradou. Ak je kupujúci v omeškaní s platením svojich záväzkov, ak bol podaný návrh na
konkurzné konanie na jeho majetok alebo bolo začaté konkurzné konanie, alebo ak kupujúci poruší
iné zmluvné povinnosti, máme právo – pri zachovaní platnosti zmluvy podľa nášho uváženia –
žiadať vydanie tovaru s výhradou, vyzdvihnúť si ho a/alebo stiahnuť pohľadávky odstúpené
z dôvodu zabezpečenia.

9. Vyššia moc
V prípade vyššej moci máme právo na prerušenie dodávok po dobu trvania prekážky a na
primeranú dobu nábehu po jej zaniknutí alebo na odstúpenie od celej zmluvy alebo jeho častí. Ak
dodávka mešká z dôvodu vyššej moci dlhšie ako 3 mesiace, má kupujúci právo, odstúpiť od
predmetnej časti zmluvy.
Prípadmi vyššej moci sú predovšetkým také okolnosti ako prírodné sily (zemetrasenia, povodne,
zosuvy pôdy, blesky, mrazy, krupobitie a. i.), odcudzenie, sabotáž, požiar, štrajk, sankcie a zásahy
vlády alebo meškajúce dodávky energií alebo dôležitých surovín, ako aj nepredvídateľné prekážky,
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na ktoré nemáme žiaden vplyv.

10. Ochranné známky / Značky
Zákazník nie je oprávnený používať naše ochranné známky a symboly bez nášho
predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu, ktorý platí vždy iba pre daný jednotlivý prípad.
Zákazník sa zaväzuje, že upustí od akéhokoľvek konania a nebude podporovať akékoľvek konanie
tretích strán, ktoré by mohlo ohroziť platnosť našich ochranných známok a symbolov. Zákazník
nebude používať alebo prihlasovať, ani v tuzemsku ani v zahraničí, identické alebo podobné
ochranné známky alebo symboly; nebude ani podporovať tretie strany pri takomto používaní alebo
prihlasovaní. Ak zákazník získa poznatky o tom, že by tretie strany mohli porušovať naše ochranné
práva, je povinný nás bezodkladne o tom upovedomiť. O ďalšom postupe rozhodneme podľa
nášho slobodného uváženia. Zákazník nás bude pri hájení našich práv podľa možnosti
v primeranom rozsahu podporovať.

11. Rozhodné právo, miesto plnenia, miesto súdu.
Na právne vzťahy s kupujúcim a tiež na účinnosť alebo ukončenie zmluvného vzťahu sa uplatňuje
výlučne slovenské hmotné právo s vylúčením obchodného práva OSN a odkazujúcich noriem, ktoré
nie sú obligatórne. Miesto plnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy je Bratislava.
Na všetky práve spory, ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu medzi nami a kupujúcim,
s ním súvisia, vrátane otázky platného uzavretia zmluvy, jej plnenia a ukončenia ako
predzmluvných účinkov a účinkov po ukončení zmluvy je v zmysle dohody medzi
a kupujúcim daná právomoc súdov Slovenskej republiky, pričom ich príslušnosť sa určí
všeobecne záväzných právnych predpisov.

alebo
aj jej
nami
podľa

V prípade, že sídlo kupujúceho sa nachádza inde, než v rámci EÚ, Švajčiarska alebo
Lichtenštajnska, sme sa s kupujúcim dohodli, že s konečnou platnosťou bude o všetkých
právnych sporoch, ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu medzi nami a kupujúcim, alebo s ním
súvisia, vrátane otázky platného uzavretia zmluvy, jej plnenia a ukončenia ako aj jej
predzmluvných účinkov a účinkov po ukončení zmluvy rozhodnuté podľa arbitrážneho poriadku
Medzinárodného rozhodcovského súdu Slovenskej obchodnej komory rozhodcom menovaným
v súlade s týmito pravidlami.

12. Iné
Prevod práv na tretie osoby zo zmluvy, ktorá bola s nami uzatvorená, nie je prípustný bez nášho
písomného súhlasu. V prípade právnej neúčinnosti jednotlivých bodov predajných a dodacích
podmienok zostávajú ostatné ustanovenia a na ich základe uzatvorené zmluvy v platnosti.
Neúčinné ustanovenie bude nahradené účinným, ktoré mu je čo najbližšie zmyslom a účelom.
Kupujúci je povinný oznámiť nám prípadnú zmenu adresy. Sme oprávnení, zasielať všetku
korešpondenciu, resp. zásielky na poslednú písomne nahlásenú adresu.

