
Všeobecné obchodné podmienky  

Úvodné ustanovenie 

Všeobecné obchodné podmienky pre predaj tovaru sa aplikujú na všetky kúpne zmluvyresp. potvrdenia 

objednávky. Tieto všeobecné obchodné podmienky ďalej len VOP upravujú práva a povinnosti medzi 

kupujúcim a predávajúcim a tvoria neoddeliteľnú súčasť KZ resp. potvrdenia objednávky. Potvrdením 

objednávky kupujúci deklaruje svoj bezvýhradný súhlas s ich obsahom a akceptuje ich.Tieto VOP sú 

prístupné na nahliadnutie v sídle predávajúceho resp. na jeho internetovej stránke.Pod pojmom 

Predávajúci sa na účely týchto VOP rozumie akákoľvek fyzická resp. právnická osoba oprávnená na 

predaj tovaru v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Pod pojmom Kupujúci sa na účely 
týchto VOP rozumie akákoľvek fyzická resp. právnická osoba alebo spoločnosť ktorá si zakupuje tovar 
ponúkaný predávajúcim.Pod pojmom Tovar sa na účely týchto VOP rozumie akákoľvek hnuteľná vec 
(tovar) určená jednotlivo alebo čo do množstva a druhu a ktorá je uvedená v objednávke. 

Kupujúci uplatňuje požiadavku na nákup tovaru formou písomnej objednávky/návrhu kúpnejzmluvy.Za 
platnú sa považuje objednávka kupujúceho, ktorá je podpísaná oprávnenými osobami kupujúceho resp. 

iným kupujúcim na to splnomocneným. 

Dodanie tovaru 

Dodávka tovaru sa považuje za splnenú dodaním tovaru v požadovanom množstve, kvalite  a 

v stanovenom termíne  dohodnutom v objednávke a to :                    

prebratím tovaru kupujúcim  v mieste určenia,  prevzatím  tovaru zo skladu predávajúceho alebo 

prevzatím tovaru prepravcom na prepravu na adresu určenú kupujúcim.     

Kupujúci je povinný v prípade zaslania tovaru v objednávke uviesť presnéprepravné dispozície ( adresa, 

kont.osoba, kontaktné telef.číslo). Pokiaľ nie je uvedené inak náklady na prepravu znáša kupujúci. Spolu 

s tovarom je predávajúci povinný dodať kupujúcemu doklady potrebné na prevzatie tovaru.Predávajúci 

môže dodať tovar kupujúcemu kedykoľvek behom plynutia dodacej lehoty  aj po častiach. Predávajúci 

na vyžiadanie kupujúceho je povinný  do 3 dní od dodania tovaru  predložiť osvedčenie o kvalite výrobku 

alebo iný doklad preukazujúci súlad objednaného  tovaru.Klasifikácia tovaru na dodacom liste , vo 

faktúre a ďalších sprievodných dokumentoch musí byť  v súlade s označením v objednávke.   

       

Kúpna cena a platobné podmienky 

Dohodnutá cena za tovar je uvedená bez DPH.  Predávajúci po dodaní tovaru alebo súčasne s dodaním 

tovaru vystaví a doručí kupujúcemu faktúru -daňový doklad na dohodnutú kúpnu cenu s dohodnutou 

lehotou splatnosti. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu na základe preukázateľne doručenej faktúry 

vystavenej predávajúcim, prílohou ktorej budú doklady preukazujúce splnenie predmetu objednávky. 

Kúpna cena sa považuje za uhradenú momentom jej odpísania z bankového účtu kupujúceho v prospech 

účtu predávajúceho. V prípade, že si zmluvné strany dohodnú úhrady častí ceny tovaru formou 

zálohy, vystaví predávajúci kupujúcemu zálohovú faktúru vo výške a za podmienok vzájomne 

dohodnutých. Suma uhradená kupujúcim na základe zálohovej faktúry bude započítaná 
s celkovou cenou tovaru podľa objednávky. Ak bude kupujúci meškať so zaplatením kúpnej ceny za 

tovar je predávajúci oprávnený zadržať doposiaľ nesplnené dodávky tovaru a to až do doby riadneho 
zaplatenia kúpnej ceny.  Zmluvné strany se dohodli, že nezaplateniekupujúceho za tovar dohodnutú 



cenu je podstatným porušením kúpnej  zmluvy a predávajúci je v tomto prípade oprávnený od zmluvy 

odstúpiť. 

Zodpovednosť za vady tovaru a reklamácie 

Kupujúci je povinný tovar riadne skontrolovať ihneď po jeho prevzatí. Ak kupujúci zistí množstevné, 
rozmerové alebo kvalitatívne vady, je povinný vypracovať podrobný zápis o týchto vadách a ihneď 
informovať predávajúceho, alebo  najneskôr do 15 dní od prebratia tovaru . Záručná doba tovaru je 
minimálne 24 mesiacov, ak nie je zmluvnými stranami písomne dohodnuté inak a začína dňom prevzatia 

tovaru kupujúcim. Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za kvalitu 
nevzniká, ak tieto vady  boli spôsobené po prebratí tovaru jeho neodborným zaobchádzaním ( zásahom 

do konštrukcie, prípadne jeho preťažením a pod.) a neoprávneným použitím. Reklamáciu uplatňuje 
kupujúci predávajúcemu poštou resp. e-mailom a následne poštou. V reklamácii uvedie kupujúci 

požadovaný spôsob vybavenia reklamácie zodpovedajúci povahe tovaru: napr. oprava chybného tovaru, 

dodanie náhradného tovaru, dodanie chýbajúceho tovaru. Kupujúci umožní predávajúcemu ako aj ním 
splnomocneným osobám prístup k reklamovanému tovaru na mieste dodania tovaru príp. v sídle 

kupujúceho.Zistené vady sa predávajúci zaväzuje odstrániť do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak 

sa zmluvné strany písomne nedohodli inak. V prípade, že ihneď pri preberaní tovaru od predávajúceho 

alebo dopravcu zistí kupujúci vadu tovaru, má kupujúci právo odmietnuť prevzatie tovaru a má právo na 

dodanie náhradného tovaru. Drobné, nepodstatné vady nemajú za následok odklad povinnosti uhradiť 
kúpnu cenu. V prípade, že dôjde ku udalostiam, ktoré nastanú nezávisle od vôle povinnej strany a bránia 

jej v splnení povinností, alebo nemožno predpokladať, žeby povinná strana túto prekážku alebo jej 
následky odvrátila, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala (napr. živelná katastrofa, 
výbuch, štrajk...) je predávajúci alebo kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy bez nároku na náhradu 
škody alebo po vzájomnej dohode posunúť lehotu plnenia o dobu počas ktorej prekážka trvala. Vznik 
okolností vylučujúcu zodpovednosť je príslušná strana povinná oznámiť druhej zmluvnej strane. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

Vlastnícke právo k tovaru predchádza na kupujúceho uhradením dohodnutej čiastky za tovar určeného 

v objednávke. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho protokolárnym prevzatím 

tovaru kupujúci.Vzájomné vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z týchto z týchto VOP, ktoré v nich nie sú 

výslovne upravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a naň nadväzujúcich 

právnych predpisov Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci bez písomného 
súhlasu kupujúceho neprevedie a/alebo nepostúpi žiadne práva a/alebo povinnosti vyplývajúce 
z objednávky a týchto VOP na žiadnu tretie osobu. Zmeny a doplnenia týchto VOP vyžadujú písomnú 
dohodu oboch zmluvných strán, inak sú neplatné.        

     

Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňa 1.3.2018. 


