
 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI NCH PRE PREDAJ TOVARU  
 

V týchto podmienkach (ďalej ako „Podmienky“) majú nasledovné slová a výrazy tento význam: 
 „Zmluva“ Oficiálna dohoda Dodávateľa o predaji tovaru a jej prijatie Odberateľom; a 
 „Tovar“ Tovar má význam uvedený v Zmluve.   

 
 

1. PLATNOSŤ PODMIENOK 
 

1.1 Žiadna Zmluva nebude uzatvorený, kým nedôjde k spracovaniu objednávky Odberateľa Dodávateľom. Na vylúčenie akýchkoľvek pochybností, objednávka Odberateľa je 
spracovaná Dodávateľom vtedy, keď je vložená do IT systému Dodávateľa.   

1.2 Tieto Podmienky majú prednosť pred štandardnými podmienkami Odberateľa (ak existujú). V prípade akéhokoľvek rozporu medzi ustanoveniami týchto Podmienok 
a ustanoveniami Zmluvy majú prednosť ustanovenia Zmluvy. 

1.3 Cenová ponuka Dodávateľa je platná po dobu 30 dní od jej vyhotovenia Dodávateľom, ak ju Dodávateľ pred uplynutím danej doby nestiahol.  

2. DODANIE TOVARU 

2.1 Dodávateľ dodá Tovar na adresu uvedenú v Zmluve alebo na inú adresu písomne dohodnutú medzi stranami, konkrétne k dverám budovy.  
2.2 Kým Dodávateľ neobdrží všetky splatné sumy za Tovar, vlastníctvo Tovaru neprejde na Odberateľa, ale nebezpečenstvo škody na Tovare prejde na Odberateľa od momentu 

dodania Tovaru. Na vylúčenie akejkoľvek pochybnosti, suma sa považuje za obdržanú Dodávateľom jej pripísaním na bankový účet Dodávateľa. 
 

3. POVINNOSTI ODBERATEĽA 
 

3.1 Odberateľ (na vlastné náklady): 
 

(a) bude dodržiavať pokyny Dodávateľa týkajúce sa Tovaru uvedené v Zmluve ako aj na etiketách, v technických listoch a bezpečnostných listoch poskytnutých 
Odberateľovi; 

(b) bude zodpovedný za prípravu a udržiavanie priestorov príslušných pre dodanie a príjem Tovaru; a 
(c) nepredá kúpený Tovar ďalej. 

 
4. POPLATKY A PLATBA 

 
4.1 Odberateľ uhradí poplatky za Tovar spôsobom stanoveným v Zmluve. 
4.2 Odberateľ uhradí každú faktúru predloženú Dodávateľom v plnej výške pripísaním sumy na bankový účet Dodávateľa do  30 dní odo dňa vystavenia faktúry. 
4.3 Všetky uvedené sumy sú bez DPH a/alebo iných platných daní alebo odvodov, ktoré budú účtované dodatočne, pokiaľ nie je uvedené inak. 
4.4 Dátum splatnosti je rozhodujúca. 
4.5 Ak Odberateľ neuhradí Dodávateľovi faktúru v deň splatnosti, Dodávateľ je oprávnený účtovať si odo dňa splatnosti úrok z neuhradenej sumy vo výške 8% p.a. pripisovaný 

denne. 
4.6 Dodávateľ môže započítať ktorúkoľvek svoju pohľadávku voči Odberateľovi s ktoroukoľvek pohľadávkou Odberateľa voči Dodávateľovi.   

 
5. VADY 

 
5.1 Odberateľ môže odmietnuť Tovar s odôvodnením, že nespĺňa podmienky stanovené v Zmluve, iba písomne na adrese sídla Dodávateľa alebo [VLOŽTE EMAILOVÚ 

ADRESU DODÁVATEĽA] do 7 dní od jeho doručenia. 
5.2 Reklamáciu z dôvodu nedostatku, poškodenia alebo straty tovaru nie je možné si uplatniť, pokiaľ Dodávateľ neobdrží písomné oznámenie o takom nedostatku, poškodení 

alebo strate: 
  

(a) do 7 dní od prijatia Tovaru v prípade poškodenia a/alebo nedostatku tovaru   
(b) do 7 dní od dátumu vystavenia faktúry Dodávateľom v prípade straty tovaru. 

 
5.3 Pred písomným požiadaním o vrátenie poškodeného tovaru Odberateľom, sa poškodený Tovar za žiadnych okolností nevracia Dodávateľovi. Dodávateľ nebude zodpovedný 

za žiadnu vadu vzniknutú v dôsledku nehody, bežného opotrebenia, nedbalého použitia, nedovolenej zmeny, nesprávnej manipulácie, nesprávneho používania, nedostatku, 
nesprávnej prevádzky alebo akejkoľvek inej chyby spôsobenej inou osobou ako Dodávateľom.  
 

6. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI 
 

6.1 V maximálnom rozsahu povolenom zákonom, nebude Dodávateľ zodpovedný za ušlý zisk, obchodnú stratu, stratu goodwill-u a/alebo podobné straty, stratu očakávaných 
úspor, stratu tovaru, stratu zmluvy, stratu používania alebo akúkoľvek osobitnú, nepriamu, následnú alebo čisto ekonomickú stratu, náklady, náhradu škody, poplatky alebo 
výdavky Odberateľa.  

6.2 Celková zodpovednosť Dodávateľa bude v maximálnom rozsahu povolenom zákonom obmedzená na cenu zaplatenú za Tovar Odberateľom.   
6.3 Dodávateľ a Odberateľ budú v maximálnom rozsahu povolenom zákonom dodržiavať podmienky stanovené v Zmluve.  
6.4 V maximálnom rozsahu povolenom zákonom, nebude Dodávateľ zodpovedný za záruky, podmienky a iné požiadavky vyplývajúce zo zákona.  
6.5 Ak akékoľvek konanie alebo nekonanie zo strany Odberateľa bráni Dodávateľovi plniť si svoje povinnosti, Dodávateľ nebude zodpovedný za náklady, poplatky, alebo straty 

s tým spojené alebo spôsobené Odberateľovi, ktoré vznikli priamo alebo nepriamo. Odberateľ bude zodpovedný za akékoľvek náklady, ktoré vzniknú týmto zabránením a  
poplatky uvedené v podmienke v článku 4.1 týchto Podmienok budú naďalej splatné. 
 

7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 
Osobné údaje v súvislosti s Tovarom a službami Dodávateľa sa budú zhromažďovať a spracúvať Dodávateľom a v jeho mene. Takéto spracovanie sa môže vykonávať mimo 
Európskeho hospodárskeho priestoru vrátane krajín, ktoré nezabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.  
 
Údaje o názve (resp. mene), adrese a platobnej morálke Odberateľa môžu byť predložené agentúre poskytujúcej referencie ku kreditu („credit reference company“). 
 

8. OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ 
 
Každá strana (ďalej ako „Prijímajúca strana“) zachová mlčanlivosť o dôverných informáciách druhej strany (ďalej ako „Dodávajúca strana“). Prijímajúca strana použije dôverné 
informácie Dodávajúcej strany len na účely Zmluvy. Prijímajúca strana bude informovať svojich pracovníkov, zamestnancov a sprostredkovateľov o svojich povinnostiach 
vyplývajúcich z tohto článku 8 a zabezpečí plnenie týchto povinností. Pre vyhnutie sa akýmkoľvek pochybnostiam, všetky informácie poskytnuté Prijímajúcej strane pri 
rokovaniach ohľadom Zmluvy a jej zmien a pri plnení Zmluvy sú považované za dôverné pokiaľ Dodávajúca strana výslovne písomne neuvedie inak. 
 

9. VYPOVEDANIE ZMLUVY  
 

9.1 Okrem možností ukončenia uvedených v Zmluve, ktorákoľvek zo strán môže ukončiť Zmluvu doručením výpovede druhej strane v prípade, že druhá strana nezaplatí 
ktorúkoľvek splatnú sumu. Na vylúčenie akýchkoľvek pochybností, Zmluva sa považuje za ukončenú v deň doručenia výpovede druhej strane; bez výpovednej doby.  

9.2 Pri ukončení Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu:  
 

(a) Odberateľ bezodkladne uhradí Dodávateľovi všetky zostávajúce neuhradené faktúry a úroky. Pokiaľ ide o dodaný Tovar, za ktorý nebola predložená žiadna faktúra, 
Dodávateľ môže predložiť faktúru, ktorá bude splatná okamžite po jej prijatí Odberateľom; a 

(b) Odberateľ vráti na svoje vlastné náklady všetok Tovar dodaný Dodávateľom v súlade s pokynmi Dodávateľa.   
 

9.3 Pri ukončení Zmluvy (z akéhokoľvek dôvodu) podmienky stanovené v článkoch 4, 5, 7, 8, 9 a 10.3 týchto Podmienok zostanú naďalej platné a účinné. 
9.4 Žiadna zo strán nemôže uplatniť vlastné porušenie Zmluvy ako dôvod pre ukončenie Zmluvy.  

 
10. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 
10.1 Zmluva spolu s týmito Podmienkami a akékoľvek dokumenty, na ktoré Zmluva odkazuje, predstavujú úplnú dohodu medzi stranami a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce 

dojednanie, porozumenie alebo dohodu medzi stranami týkajúcu sa predmetu Zmluvy a žiadna zmena nebude platná, pokiaľ nie je vyhotovená písomne a podpísaná každou 
zo strán.   

10.2 Ak súd alebo iný orgán príslušnej jurisdikcie zistí, že ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy (alebo časť ktoréhokoľvek ustanovenia) je neplatné, nezákonné alebo nevymáhateľné, 
také ustanovenie alebo jeho časť sa v požadovanom rozsahu nebude považovať za súčasť Zmluvy, a platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy zostane 
nedotknutá. 

10.3 Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, ktorej súdy majú výlučnú právomoc. 


