Všeobecné obchodné podmienky predaja tovaru podla písomných kúpnych
zmlúv predávajúceho spoločnosti GRUMANT s.r.o.
obchodná spoločnosť GRUMANT s.r.o. so sídlom Praha 10 Uhříněves, Bečovská 1435, PSČ: 104 00 identifikačné číslo:
496 80 609
zapísaná v obchodnom registri vedenom Městským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 21800 na predaj
tovaru prostredníctvom uzatvorených písomných kúpnych zmlúv
Článok 1 Úvodné ustanovenia
I.
Tieto všeobecné obchodné podmienky predaja (ďalej len VOP) spoločnosti GRUMANT
s.r.o., IČO 49680609 (ďalej len predávajúci) upravujú právne vzťahy pri dodávkach tovaru alebo
zariadení predávajúcim tretím osobám (ďalej len kupujúci) a sú závazné pre právne vzťahy medzi
predávajúcim a kupujúcim a pre všetok obchodný styk.
II.

Kupujúci, ktorý potvrdí svojím podpisom, či už pod textom týchto VOP, alebo na
akomkolvek inom dokumente, že je s týmito VOP uzrozumený, zároveň vyhlasuje, že VOP
bezo zvyšku v účinnom znení prijíma. Ak kupujúci dostane akýkolvek dokument od
predávajúceho, na ktorom bude uvedené, že daná dodávka sa riadi VOP predávajúceho, tak to
znamená, že kupujúci je s týmito VOP uzrozumený a zároveň vyhlasuje, že VOP bezo zvyšku
v účinnom znení prijíma. Kupujúci sa s týmito VOP oboznámil a akceptuje ich plne a bez
výhrad, nech sú jeho všeobecné nákupné, dodacie alebo iné obchodné podmienky akékolvek.

III.

Tieto VOP platia i v prípade, že predávajúci uzavrie s kupujúcim zvláštnu dohodu pre
nadštandardné či inak špecifické dodávky svojich produktov, a to podporne pre veci
zvláštnymi ustanoveniami výslovne nedohodnuté. Odchýlne písomné ustanovenia
predávajúceho s kupujúcim majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP, a to vo vzťahoch,
ktoré upravujú tieto VOP.

IV.

Od týchto VOP je pri uzatváraní obchodov zo strany predávajúceho oprávnená sa odchýliť
iba osoba zmocnená alebo výslovne k tomu poverená štatutárnym orgánom predávajúceho.

V.

Tieto VOP platia až do úplného vyrovnania alebo splnenia práv a povinností medzi
kupujúcim a predávajúcim.
Tieto VOP sa riadia českým právom.

VI.

Článok 2 Definícia pojmov
I.
Kupujúcim sa na účely týchto obchodných podmienok rozumie kupujúci, ktorý je
podnikatelom. Za podnikatela sa považuje tiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s
vlastnou podnikatelskou, obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom - 2výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikatela. Za
podnikatela sa považuje nielen osoba, ktorá má na výkon podnikania náležité oprávnenie a je zapísaná
v živnostenskom či obchodnom registri, ale aj osoba, ktorá o sebe predávajúcemu potvrdí, že je
podnikatelom. Na potvrdenie postačuje, že kupujúci oznámi predávajúcemu na kúpnu zmluvu svoje
údaje nevyhnutné pre jeho identifikáciu (meno či názov, adresa sídla či miesta podnikania).
II.
Tovarom sa rozumejú rezné doštičky, nástroje a náradie poskytované či dodávané
predávajúcim v súlade s jeho predmetom podnikania v prospech kupujúceho alebo ním určenej osoby
na základe objednávky kupujúceho. Za tovar sa považujú i služby dodávané zákazníkom spolu s
tovarom prípadne i samostatne.

III.
Zariadením sa rozumejú obrábacie stroje a príslušenstvo k týmto strojom poskytované či
dodávané predávajúcim v súlade s jeho predmetom podnikania v prospech kupujúceho alebo ním
určenej osoby na základe objednávky kupujúceho.
Článok 3 Objednávka
I.

Objednávka je jednostranný právny úkon kupujúceho, urobený voči predávajúcemu, s cielom
získať od neho tovar alebo zariadenie.

II.

Kupujúci je povinný určiť oprávnenú fyzickú osobu, ktorá bude za neho u predávajúceho
objednávať tovar či zariadení , a v prípade že dojde k zmene tejto osoby , je povinný takúto
zmenu predávajúcemu bezodkladne písomne oznámiť . Predávajúci zmenu oprávnenej osoby
potvrdí bezodkladne po tom , čo mu bolo oznámenie o zmene doručené.

III.

Objednávka musí byť urobená v písomnej forme. Za dodržanie písomnej formy sa považuje
komunikácia doručovaním listinných zásielok akoukolvek doručovacou službou, ktorá je
schopná doložiť v prípade pochybností prevzatie listiny doručovanej strane. Za písomnú
formu sa považuje i faxová komunikácia alebo e-mailová komunikácia potvrdená najmenej
emailom druhou zmluvnou stranou.

IV.

K platnosti e-mailovej komunikácie sa nevyžaduje forma zaručeného elektronického
podpisu. Zmluvné strany sú povinné si vzájomne potvrdzovať doručenie všetkej emailovej korešpondencie, a to formou odpovede na doručený e-mail.

Vo výnimočných prípadoch je možné urobiť objednávku i ústne alebo telefonicky u
obchodného zástupcu predávajúceho. V prípade, že kupujúci urobí objednávku ústne alebo
telefonicky, je vždy povinný spatne potvrdiť objednávku písomne, a to dohodnutým
sposobom, napr. predávajúci zašle kupujúcemu potvrdenie objednávky e-mailom a kupujúci
ju odsúhlasí alebo potvrdí v spatnej e-mailovej komunikácii predávajúcemu slovami typu:
Súhlasím alebo Potvrdzujem alebo iným sposobom, z ktorého jasne vyplýva, že kupujúci
súhlasí alebo potvrdzuje danú zaslanú objednávku tak, aby nedošlo k spochybneniu
závaznosti objednávky, napr.
pripojením podpisu a pečiatky na potvrdenie objednávky vystavenej predávajúcim.
V.

VI.

Podstatnými náležitosťami objednávky sú tieto údaje:

1) obchodná firma kupujúceho, popr. jeho meno a priezvisko, jeho sídlo, miesto podnikania
alebo bydlisko (IČO a DIČ, ak bolo kupujúcemu pridelené, príp. obdoba týchto
identifikačných údajov, pokial ide o zahraničného podnikatela),
2) dodacia a fakturačná adresa kupujúceho, ak sú odlišné od jeho sídla, miesta podnikania či
bydliska, bankové spojenie a číslo účtu kupujúceho,
3) telefónny a emailový kontakt na kupujúceho,
4) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá za kupujúceho tovar objednáva ako zástupca alebo
zamestnanec či osoba inak podnikatel’om poverená,
5) jednoznačné určenie (druh) objednaného tovaru či zariadenia, jeho množstvo, jednotková a
celková cena, technická špecifikácia a predpokladaná lehota pre splnenie (tovar musí byť
podraditelný pod položky cenníka predávajúceho a v takom prípade nemusí byť cena
uvedená),
6) podpis kupujúceho, popr. štatutárneho orgánu alebo zmocneného či v bežnom obchodnom
styku povereného zamestnanca kupujúceho oprávneného na vystavenie objednávky vrátane
vypísania jeho mena.
VII. Objednávka musí byť predávajúcemu poskytnutá v čitatelnej forme a v jazyku českom, slovenskom,
anglickom, ruskom.
VII.

Objednávku, ktorá nespíňa podstatné alebo uvedené náležitosti, alebo je neurčitá alebo
nezrozumitelná, može predávajúci odmietnuť alebo vrátiť kupujúcemu na doplnenie a poskytnúť
mu na to primeranú lehotu. Jej márne uplynutie má za následok, že sa na objednávku hladí,
akoby nebola nikdy doručená.

VIII.

Po prijatí objednávky kupujúceho predávajúcim a pri splnení všetkých náležitostí objednávky je
predávajúci povinný kupujúcemu najneskor do 3 pracovných dní oznámiť odmietnutie alebo
potvrdenie objednávky, a to písomne poštou alebo faxom alebo v elektronickej forme e-mailom.
Pokial sa predávajúci do uvedeného termínu nevyjadrí, nezakladá to kupujúcemu právo
predpokladať, že objednávka je potvrdená. Pre uzatvorenie zmluvy musia byť dohodnuté medzi
predávajúcim a kupujúcim podstatné náležitosti uvedené v objednávke podla článku 3 ods. V.,
inak k uzatvoreniu zmluvy nedojde. Osoba , ktorá tvrdí predávajúcemu , že je oprávnená konať
za kupujúceho inak než ako zamestnanca alebo štatutárny orgán , sa považuje za oprávnenú
osobu zmluvu uzavrieť aj bez doloženia plnej moci či poverenia. Nedostatok plnej moci
sposobuje , že je zaviazaná voči predávajúcemu zmluvne táto osoba , ktorá objednávku urobila

IX.

Ak predávajúci zistí, že nemože splniť množstvo, akosť alebo dodacie a cenové podmienky
dodávky tovaru alebo zariadenia, je povinný v lehote 3 pracovných dní túto skutočnosť oznámiť
kupujúcemu.

X.

Okamihom potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho a kupujúceho je uzatvorená s
kupujúcim kúpna zmluva podla príslušných právnych predpisov a kupujúci týmto bezo zvyšku
akceptuje a prijíma tieto VOP. Kúpna zmluva sa považuje takisto za uzatvorenú okamihom
prevzatia objednaného tovaru kupujúcim od predávajúceho, pokial nedošlo k predchádzajúcemu
doručeniu potvrdenia objednávky podla predchádzajúcej vety.

XI.

Kupujúci može zrušiť objednávku pred prijatím potvrdenia objednávky od predávajúceho.

Článok 4 Kúpna cena
I.

Kúpna cena jednotlivého tovaru alebo zariadenia je stanovená na základe cenníka
predávajúceho platného v deň potvrdenia objednávky kupujúceho. Na cenníkové ceny móže
byť predávajúcim poskytnutá kupujúcemu zl’ava podl’a zl’avového systému predávajúceho.
Kupujúci nemá právo na zl’avu z kúpnej ceny, zl’ava je právom predávajúceho. Cena tovaru
alebo zariadení móže byť stanovená tiež odlišne od cenníka , napr . Na základe zmluvnej
dohody predávajúceho a kupujúceho , v nadvaznosti na výsledky technologických skúšok
kupujúceho , výsledky výberového konania či splnenie podmienok , na základe ktorých bude
zl’ava poskytnutá ako odobrané množstvo , doba spolupráce a pod .

II.

Po uzatvorení kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim móže byť kúpna cena
zmenená na základe vzájomnej dohody kupujúceho a predávajúceho, a to upravením počtu
položiek cenníka predávajúceho alebo upravením ich ceny. Kúpna cena móže byť zmenená i
jednostranne predávajúcim, poskytnutím zl’avy alebo navýšením, pokial’ sa významným
spósobom zvýšia jeho náklady spojené s obstaraním tohto tovaru. V takom prípade je
predávajúci povinný oznámiť túto skutočnosť kupujúcemu okamžite po zistení, že došlo k
zmene ceny u dodávatel’a predávajúceho, prípadne ceny na svetovom trhu. Kupujúci je
povinný potvrdiť bezodkladne predávajúcemu vedomosť o zmene kúpnej ceny. Ak nedôjde k
okamžitému potvrdeniu zmeny kúpnej ceny zo strany kupujúceho od prijatia informácie o jej
zmene ani k zrušeniu uzatvorenej kúpnej zmluvy, no kupujúci naďalej vystavuje
predávajúcemu objednávky, predpokladá sa, že sú objednávky robené v cenách po ich zmene,
bez ohl’adu na to, či cenu a v akej výške kupujúci na objednávke uviedol.

III.

Súčasťou kúpnej ceny podl’a cenníka nie je daň z pridanej hodnoty.

IV.

Kupujúci so spósobom určenia ceny tovaru a zariadenia súhlasí a zavazuje sa kúpnu cenu na
základe vystavených faktúr v lehote splatnosti zaplatiť.
Článok 5 Platobné podmienky

I.
Kupujúci zaplatí kúpnu cenu v prospech predávajúceho na základe doručenej faktúry, podl’a
údajov na nej uvedených a najneskór v posledný deň jej splatnosti. Mena fakturácie je stanovená v
českých korunách (ďalej tiež „CZK“), pokial’ medzi predávajúcim a kupujúcim nebola dohodnutá
mena iná. Splatnosť faktúr je stanovená na 30 dní odo dňa ich vystavenia, pokial’ medzi kupujúcim a
predávajúcim nebola dohodnutá lehota iná. Faktúra smie byť vystavená najskór v deň zdanitelného
plnenia. V prípade tovaru odobraného z konsignačného skladu alebo Toolboxu (Toolboxom sa
rozumie výdajný automat určený na výdaj tovaru) sa za zdanitelné plnenie považuje posledný deň
daného kalendárneho mesiaca, ku ktorému bol vystavený zoznam spotrebovaných nástrojov.
II.
Kupujúci je povinný uhradiť faktúru v sume a v mene, ktorá je podl’a dohody uvedená na
faktúre na úhradu. Pokial kupujúci uhradí faktúru v inej mene, než je uvedená na faktúre na úhradu,
nemusí byť táto platba akceptovaná ako úhrada faktúry a móže byť vrátená spať na účet, z ktorého
bola platba uskutočnená, a faktúra bude považovaná za nezaplatenú. Ak dójde -5-

úhradou v cudzej mene k vzniku nákladov predávajúceho, napr. bankové poplatky či kurzový rozdiel,
považujú sa tieto náklady za neuhradenú časť fakturovanej kúpnej ceny.
III.
Závazok kupujúceho voči predávajúcemu na zaplatenie kúpnej ceny je splnený dňom prijatia
platby na účet predávajúceho.
IV.
Úhrada vzájomných pohl’adávok medzi kupujúcim a predávajúcim bude prebiehať prednostne
bezhotovostným spôsobom prostredníctvom bánk. Platnosť započítania vzájomných pohl’adávok je
podmienená predchádzajúcim písomným uznaním dlhu zo strany predávajúceho, pre každý konkrétny
prípad.
V.
Všetky účtovné doklady týkajúce sa kúpnej ceny musia obsahovať náležitosti daňového dokladu
podl’a platných právnych predpisov, najma zákona o dani z pridanej hodnoty, a ďalej musia obsahovať
číslo objednávky kupujúceho, splatnosť a označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
(bankové spojenie predávajúceho). V prípade, že tieto účtovné doklady nebudú obsahovať požadované
náležitosti, je kupujúci oprávnený ich vrátiť spať na doplnenie. Kupujúci je povinný písomne uviesť
dôvod tohto vrátenia.
VI.
Daňové doklady budú odoslané elektronicky (e-mailom) na e-mailovú adresu kupujúceho
uvedenú v objednávke kupujúceho či na adresu kupujúceho uvedenú vo verejnom registri najneskôr do 3
pracovných dní po ich vystavení. Na žiadosť kupujúceho bude daňový doklad odoslaný i obyčajnou
poštou. Kupujúci je povinný potvrdiť predávajúcemu, že daňový doklad dostal.
VII.
V prípade, že kupujúci opakovane alebo jednorazovo o viac než 30 dní prekročí dátum splatnosti
faktúr za tovar či zariadenie predávajúceho, je predávajúci oprávnený zastaviť dodávky tovaru či
zariadení, a to až dovtedy, kým nebudú všetky dlhy kupujúceho uhradené. V prípade meškania
kupujúceho s uhradením akejkol’vek faktúry jemu vystavenej predávajúcim je vylúčený nárok
kupujúceho na zmluvnú pokutu uvedenú v čl. 6 ods. VIII. týchto obchodných podmienok (meškanie
predávajúceho s odovzdaním dodávky).
VIII. V prípade meškania kupujúceho s úhradou faktúry má predávajúci nárok účtovať zmluvný úrok
z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy bez DPH za každý začatý deň meškania.
IX.
Ak kupujúci nezaplatí po úhrade kúpnej ceny zmluvný úrok z omeškania, je predávajúci
oprávnený kupujúcemu tento úrok vyúčtovať tak, že mu oznámi pevnú sumu, aký dlh na zmluvnom
úroku z omeškania vznikol. Ak neuhradí kupujúci tento dlžný zmluvný úrok, ktorý mu bol predávajúcim
vyúčtovaný, vzniká kupujúcemu povinnosť hradiť popri dlžnom zmluvnom úroku z omeškania i
zákonný úrok z omeškania z vyčísleného zmluvného úroku z omeškania.
Článok 6 Dodanie tovaru a zariadení
I.

Predávajúci sa zavazuje dodať kupujúcemu tovar alebo zariadenie v lehotách a množstve
uvedenom na potvrdenej objednávke. Ak nie je dohodnuté písomne inak, je miestom dodania
sídlo kupujúceho.

II.

Čiastkové dodávky tovaru podl’a objednávky sú prípustné.

Dodávka sa považuje za riadne splnenú, keď je tovar alebo zariadenie dopravené na
miesto dodania.
IV.
Predávajúci sa zavazuje, že k dodávke tovaru bude přiložený dodací list s presným udaním
obsahu umožňujúcim vykonanie kvantitatívnej prebierky.
V.
Predávajúci sa zavazuje, že k dodávke zariadenia bude priložená nasledujúca dokumentácia:
1) návod na obsluhu a programovanie stroja (v českom jazyku)
2) protokol přesnosti stroja
3) odovzdávací protokol
4) záručný list
5) vyhlásenie o zhode podl’a CE
6) dodací list vo dvojitom vyhotovení + konečný daňový doklad
7) protokol o zaškolení obsluhy
8) výkresová dokumentácia servisná: elektrodokumentácia (líniové schémy, popisy PLC, zoznamy
vstupov a výstupov, rozmiestenie komponentov na stroji)
9) mechanika a hydraulika (HD schémy a rozmiestenie komponentov, špecifikácia dielov
III.

VI.
Súčasťou dodávky zariadenia nie sú olejové náplne potrebné na prevádzku daného
zariadenia - olejové náplne si na svoje náklady zaistí kupujúci samostatne a pripraví ich k dátumu
uvádzania zariadenia do prevádzky. Na žiadosť kupujúceho móže olejové náplne zaistiť predávajúci
a následne fakturovať samostatnou faktúrou s 30-dňovou splatnosťou.
VII.
Kupujúci sa zavazuje pred dodaním a inštaláciou zariadenia urobiť všetky opatrenia uvedené
v článku 9 „Uvedenie zariadenia do prevádzky“.
VIII. V prípade meškania predávajúceho s odovzdaním dodávky tovaru či zariadenia je
predávajúci povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z celkovej ceny dodávky
v Kč bez DPH za každý začatý deň omeškania, maximálne do výšky 10 % ceny dodávky. Zmluvná
pokuta je splatná do 30 dní odo dňa doručenia faktúry s vyúčtovaním zmluvnej pokuty.
IX.
Predávajúci na svoje náklady tovar či zariadenie vzhl’adom na použitý druh prepravy
vhodným spôsobom zabalí a vybaví ho všetkými príslušnými dokumentmi, ktoré sú potrebné na
prepravu tovaru na miesto dodania. Všetok obalový materiál (palety, kartóny a pod.) je súčasťou
tovaru. Ak je obal tovaru definovaný ako vratný, a to zmluvnou dohodou medzi predávajúcim a
kupujúcim alebo závaznými predpismi, je kupujúci povinný s obalom naložiť tak, ako mu zmluvné
ustanovenia alebo predpis ukladajú, napr. obal alebo jeho časť vrátiť predávajúcemu. So zvyškom
obalu alebo nevratným obalom naloží kupujúci v súlade s predpismi o odpadoch.
X.

Každá dodávka tovaru či zariadení bude avizovaná kupujúcemu najneskôr v deň expedície.

XI.
Dodávky tovaru je možné realizovať aj prostredníctvom výdajného automatu - toolboxu
alebo prostredníctvom konsignačného skladu. -7-

XII.
Kupujúci je povinný potvrdiť prevzatie tovaru od predávajúceho alebo dopravcu na jednom
vyhotovení dodacieho listu a toto vyhotovenie je povinný vrátiť či doručiť naspať predávajúcemu.
XIII. Pre dodávky podl’a tohto článku platia VOP ako celok, ak nie je v tomto článku uvedená iná
špecifická úprava.
Článok 7
Dodanie tovaru prostredníctvom toolboxu

I.
V prípade dodania tovaru prostredníctvom výdajného automatu - toolboxu sa predávajúci
zavazuje poskytnúť kupujúcemu 1 ks toolboxu formou prenájmu, v konfigurácii podl’a požiadaviek
kupujúceho. Toolbox bude predávajúcim umiestnený v priestoroch kupujúceho na určité miesto
odsúhlasené a schválené ako predávajúcim tak kupujúcim . Kupujúci nie je oprávnený s takto
umiestneným Toolbox akokol’vek manipulovať najma ho premiestňovať na iné miesto .
II.
Kupujúci je povinný určiť oprávnenú osobu, ktorá bude za vedenie toolboxu zodpovedná, a v
prípade, že dôjde k zmene tejto pozície, je povinný takú zmenu predávajúcemu bez meškania písomne
oznámiť. Predávajúci zmenu potvrdí bez meškania po tom, ako mu bolo oznámenie o zmene
doručené.
III.
Kupujúci vyhlasuje, že oprávnená osoba zodpovedná za vedenie toolboxu je kupujúcim
preverená z hl’adiska trestnej bezúhonnosti a odborne spósobilá plniť za kupujúceho povinnosti
vyplývajúce z týchto VOP. Ak stanovujú tieto VOP či uzatvorená kúpna zmluva akúkol’vek
povinnosť zodpovednej osobe, predpokladá sa, že ide o povinnosť kupujúceho, ktorý splnenie
povinnosti zaistí priamo zodpovednou osobou. Táto oprávnená osoba robí naskladnenie priamo do
toolboxu na základe riadneho zaškolenia a dohl’adom zo strany predávajúceho. Neoddelitel’nou
súčasťou odovzdávacieho protokolu toolboxu sú oprávnenými osobami podpísané pravidlá pre
naskladňovanie toolboxu, s ktorými sú vyššie oprávnené osoby zoznámené a preškolené.
IV.
Cena za prenájom toolboxu je fakturovaná mesačne a je závislá od obratu, ktorý bude v
danom mesiaci dosiahnutý. Obratom sa na účely tohto odseku rozumie súčet hodnoty tovaru (v CZK
bez DPH), fakturovaného v príslušnom mesiaci predávajúcim kupujúcemu.
IV.
V prípade, že mesačný obrat opakovane nedosiahne 100 000,- CZK, je predávajúci
oprávnený od dodávok tovaru prostredníctvom toolboxu odstúpiť a kupujúcemu ho ďalej
neposkytovať.
V.
Doplňovanie tovaru do toolboxu móže byť riešené jednorazovou či čiastkovou dodávkou tak,
aby bolo v toolboxe zaistené dostatočné množstvo tovaru, zodpovedajúce spotrebe kupujúceho.
Umiestnenie tovaru do toolboxu robí predávajúci, ak nebude písomne dohodnuté inak. Minimálne
množstvo tovaru musí byť medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnuté písomne a písomnou dohodou
ho je možné priebežne meniť podl’a potrieb kupujúceho. Jednostranné zníženie minimálneho
množstva tovaru zo strany predávajúceho je možné v prípade takého tovaru, ktorý nebol kupujúcim z
toolboxu odobraný dlhšie než tri mesiace. Jednostranné zníženie musí byť písomne oznámené
kupujúcemu.
VI.
Predávajúci je oprávnený vyfakturovať špeciálne položky alebo neštandardné položky určené
priamo pre daného zákazníka do jeho výroby po neodobraní týchto položiek z toolboxu v časovom
horizonte 4 mesiace od dodania do toolboxu. O skutočnosti, že ide o neštandardnú alebo špeciálnu
položku a vzťahuje sa na ňu pravidlo fakturácie, je kupujúci vždy informovaný písomne pred
objednaním a umiestnením položky do toolboxu a dodanie tejto položky musí byť kupujúcim
písomne odsúhlasené.

VII.
V prípadoch, keď bude medzi kupujúcim a predávajúcim dohodnuté, že doplnenie tovaru do
toolboxu bude robiť kupujúci, zaistí predávajúci doručenie tovaru určeného na umiestnenie do
toolboxu na adresu umiestnenia toolboxu, a to spolu s dokladom prevodka/výdajka s presným
udaním obsahu umožňujúcim uskutočnenie kvantitatívnej prebierky. Takto doručený tovar je
kupujúci povinný pred prevzatím riadne skontrolovať a prípadné nezrovnalosti alebo zistené chyby
bez meškania písomne oznámiť predávajúcemu, ktorý je v takom prípade povinný bez zbytočného
odkladu oznámené skutočnosti prešetriť. Ak kupujúci nezistí žiadne chyby ani nezrovnalosti, je
povinný tovar prevziať a umiestniť do toolboxu. V prípade, že od doručenia tovaru na adresu
umiestnenia toolboxu uplynú tri pracovné dni bez toho, aby kupujúci predávajúcemu oznámil
nezrovnalosti alebo chyby tovaru, predpokladá sa, že tovar nevykazuje zjavné chyby a bol
kupujúcemu riadne doručený, kupujúcim prevzatý a umiestnený do toolboxu.
VIII. Kupujúci zaisťuje prevádzku toolboxu na vlastné náklady, predávajúci zaisťuje na vlastné
náklady jeho funkčnosť a spósobilosť na prevádzku (pokial prípadná nefunkčnosť alebo
nespósobilosť na prevádzku nebola spósobená priamym zavinením kupujúceho, v takom prípade
nesie náklady na opatovné sprevádzkovanie toolboxu kupujúci).
IX.
Spotrebu tovaru z toolboxu sleduje predávajúci na základe automaticky zasielaných reportov
o výbere tovaru z toolboxu a vždy po skončení kalendárneho mesiaca vystaví kupujúcemu na
spotrebovaný tovar daňový doklad (faktúru). Predávajúci má právo kedykolvek po predchádzajúcom
písomnom oznámení kupujúcemu doručenom s časovým predstihom aspoň piatich pracovných dní
urobiť kontrolu spotreby nástrojov, a to osobnou kontrolou stavu tovaru v toolboxe.

X.
Predávajúci vedie v účtovnej evidencii stav a pohyb tovaru v toolboxe a je oprávnený
vykonávať inventarizáciu. V deň inventúry pripraví inventárny súpis obsahujúci špecifikáciu a počet
kusov tovaru a protokol o inventarizácii. Zástupca predávajúceho potom za prítomnosti zodpovednej
alebo poverenej osoby kupujúceho porovnáva stav tovaru v inventárnom súpise so skutočným
fyzickým stavom tovaru v toolboxe. Zistené výsledky sú zapísané do inventárneho súpisu a protokolu
o inventarizácii. Protokol i porovnané inventárne súpisy podpisuj ú všetci na inventúre prítomní či na
nej zúčastnení. V prípade, že sa vykonanou inventarizáciou zistí manko vo fyzickom stave tovaru, je
predávajúci oprávnený vystaviť kupujúcemu faktúru na chýbajúci tovar. Manko tovaru može byť tiež
zahrnuté do bežnej fakturácie za mesačnú spotrebu tovaru z toolboxu. V prípade zistenia prebytku je
kupujúci povinný prevyšujúci počet tovaru z toolboxu vyradiť.

XI.
Všetky riziká spojené so škodami na tovare uskladnenom v priestore toolboxu a takisto za
škody na samotnom toolboxe nesie kupujúci. Medzi také riziká patrí napr. krádež, požiar, mechanické
poškodenie, živelná pohroma alebo vyššia moc. Všetky straty alebo poškodenia tovaru umiestnené v
toolboxe alebo škody na samotnom toolboxe je kupujúci povinný predávajúcemu bez meškania po ich
zistení oznámiť. V prípade straty alebo poškodenia tovaru v toolboxe alebo v prípade poškodenia
samotného toolboxu je kupujúci povinný predávajúcemu vzniknutú škodu uhradiť, a to na základe
faktúry na objem zničeného, poškodeného alebo strateného tovaru, alebo/a zároveň škód na samotnom
toolboxe. Cena samotného toolboxu (bez - tovaru) pre prípad jeho úplného zničenia je stranami
dohodnutá na 400 000 CZK (bez DPH); slovami: štyristotisíc korún českých.

XII.
Kupujúci je povinný umožniť predávajúcemu neobmedzený prístup k toolboxu s ciel’om
výkonu vlastníckych oprávnení a takisto k tovaru, ktorý bol kupujúcim prevzatý ako tovar určený na
umiestnenie do toolboxu. Kupujúci sa zavazuje poskytnúť predávajúcemu všetku potrebnú súčinnosť
pri manipulácii s toolboxom v priestoroch kupujúceho (najma manipulačnú techniku), alebo v
priestoroch iných (pozrite bod XIV). V prípade, že kupujúci znemožní alebo obmedzí zástupcovi
predávajúceho prístup k toolboxu alebo k tovaru v ňom umiestnenému, je predávajúci oprávnený od
tejto zmluvy okamžite odstúpiť a ihneď požadovať od kupujúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo
výške ceny samotného toolboxu, navýšenej o cenu tovaru v ňom umiestneného, ktorá bude odvodená
od poslednej inventarizácie (znížená o následné fakturácie a zvýšená o doplnený tovar). Zmluvná
pokuta je splatná do 30 dní odo dňa doručenia faktúry s vyúčtovaním zmluvnej pokuty. Úhradou
zmluvnej pokuty nie je dotknutá náhrada škody predávajúceho. X
III. V případe umiestnenia toolboxu v iných priestoroch ako v priestoroch, ktoré sú majetkom
kupujúceho, zostávajú všetky ustanovenia článku 7 bodu XI. týchto VOP nedotknuté a kupujúci je
povinný predložiť predávajúcemu súhlas vlastníka priestorov (nehnutelnosti), v ktorých má byť
toolbox umiestnený. Uvedený súhlas musí rešpektovať ustanovenia článku 7 bodu XII. týchto VOP,
týkajúce sa umožnenia prístupu predávajúceho k svojmu majetku. Súhlas vlastníka priestorov, v
ktorých má byť toolbox umiestnený, bude neoddelitelnou súčasťou uzatvorenej kúpnej zmluvy.

XIV. Predávajúci má každý toolbox označený ako vec, ktorá je v jeho vlastníctvom, svojím
názvom, sídlom a identifikačným číslom, okrem označenia, ktoré je uvedené na štítku od výrobcu.
Kupujúci nesmie v žiadnom prípade s označením či identifikačnými údajmi toolboxu manipulovať
tak, že sa údaje stanú nečitatel’nými. V prípade porušenia tejto povinnosti je kupujúci povinný
zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 % ceny toolboxu. Zmluvná pokuta je splatná do
30 dní odo dňa doručenia faktúry s vyúčtovaním zmluvnej pokuty. Úhradou zmluvnej pokuty nie je
dotknutá náhrada škody predávajúceho.
XV.
Pre zaistenie bezproblémovej prevádzky toolboxu, pre potreby komunikácie toolboxu so
systémom predávajúceho a pre potreby vzdialenej správy toolboxu sa kupujúci zavazuje poskytnúť
predávajúcemu (v mieste umiestnenia toolboxu)
1) vysokorýchlostné pripojenie na internet pomocou LAN pre protokoly TCP/IP a SMTP,
2) vzdialený prístup k PC toolboxu pomocou VPN (programom Logmein),
3) volný port 25 pre e-mailovú komunikáciu
4) volný port 80, 443, 5983 pre TeamViewer
5) volný port 12489 pre programu Nagios.
XVI. Pre dodávky podl’a tohto článku platia VOP ako celok, ak nie je v tomto článku uvedená iná
špecifická úprava.
Článok 8
Dodanie tovaru prostredníctvom konsignačného skladu
I.
Konsignačný sklad je priestor vymedzený v skladových priestoroch kupujúceho, v ktorom je
umiestnený tovar predávajúceho. Kupujúci odoberá z konsignačného skladu tovar podl’a svojej potreby
a odobraný tovar eviduje. Tovar v konsignačnom sklade musí byť umiestnený tak, aby ho bolo vždy a
za každých okolností možné odlíšiť od ostatných zásob kupujúceho, a musí byť
zaistený proti prístupu neoprávnených osôb. Kupujúci je povinný určiť oprávnenú osobu, ktorá bude
za vedenie konsignačného skladu a evidenciu odobraného tovaru zodpovedná a v prípade, že dôjde k
zmene tejto osoby, je povinný takú zmenu predávajúcemu bez meškania oznámiť. Predávajúci zmenu
potvrdí okamžite po tom, ako mu bolo oznámenie o zmene doručené.
II.
Kupujúci je povinný zaistiť umiestnenie a označenie tovaru tak, že tento tovar bude
identifikovatelný ako vlastníctvo predávajúceho, jeho názvom, sídlom a identifikačným číslom.
Kupujúci nesmie v žiadnom prípade s označením tovaru manipulovať tak, aby tieto informácie neboli
akoukol’vek osobou zistitel’né. V prípade porušenia tejto povinnosti je kupujúci povinný zaplatiť
predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 % ceny tovaru evidovaného v konsignačnom sklade ku
dňu poslednej inventúry predchádzajúcej porušeniu povinnosti zo strany kupujúceho. Zmluvná
pokuta je splatná do 30 dní odo dňa doručenia faktúry s vyúčtovaním zmluvnej pokuty. Úhradou
zmluvnej pokuty nie je dotknutá náhrada škody predávajúceho.
III.
Kupujúci vyhlasuje, že osoba zodpovedná za vedenie konsignačného skladu je kupujúcim
preverená z hl’adiska trestnej bezúhonnosti a odborne spósobilá plniť za neho povinnosti z tejto
zmluvy vyplývajúce. Ak stanoví zmluva akúkol’vek povinnosť zodpovednej osobe, predpokladá sa,
že ide o povinnosť kupujúceho, ktorý splnenie povinnosti zaistí priamo zodpovednou osobou.
IV.
V prípade tovaru určeného na umiestnenie do konsignačného skladu bude tovar dodaný
kupujúcemu na adresu umiestnenia konsignačného skladu spolu s dokladom prevodka - príjemka, s
presným udaním obsahu, umožňujúcim vykonanie kvantitatívnej príjemky. Prevzatie tovaru je
kupujúci povinný potvrdiť.

V.
Doplňovanie tovaru do konsignačného skladu móže byť riešené jednorazovou či čiastkovou
dodávkou tak, aby bolo v konsignačnom sklade zaistené minimálne množstvo tovaru. Minimálne
množstvo tovaru musí byť medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnuté písomne a písomnou
dohodou ho je možné priebežne meniť podl’a potrieb kupujúceho. Jednostranné zníženie
minimálneho množstva tovaru zo strany predávajúceho je možné v prípade takého tovaru, ktorý nebol
kupujúcim z konsignačného skladu odobraný dlhšie než tri mesiace. Jednostranné zníženie musí byť
písomne potvrdené tak predávajúcim, ako aj kupujúcim. Na všetkých objednávkach na tovar určený
do konsignačného skladu je kupujúci povinný zretel’ne vyznačiť, že ide o doplnenie tovaru do
konsignačného skladu.
VI.
Predávajúci je oprávnený vyfakturovať špeciálne položky alebo neštandardné položky určené
priamo pre daného zákazníka do jeho výroby po neodobraní týchto položiek z konsignačného skladu
v časovom horizonte 4 mesiace od dodania do konsignačného skladu. O skutočnosti, že ide o
neštandardnú alebo špeciálnu položku a vzťahuje sa na ňu pravidlo fakturácie, je kupujúci vždy
informovaný písomne pred objednaním a umiestnením položky do konsignačného skladu a dodanie
tejto položky musí byť kupujúcim písomne odsúhlasené.
VII.
Každá dodávka tovaru do konsignačného skladu bude kupujúcemu oznámená najneskôr jeden
deň pred expedíciou.
VIII. Výdaj tovaru z konsignačného skladu eviduje kupujúci iba prostredníctvom zodpovednej
osoby ním určenej a vždy najneskôr 5. deň po skončení kalendárneho mesiaca zašle predávajúcemu v
čitatelnej a požiadavkou predávajúceho štandardizovanej forme zoznam spotrebovaného tovaru, ktorý
bol za uplynulý mesiac z konsignačného skladu odobraný. Na základe tohto zoznamu vystaví
predávajúci na spotrebovaný tovar daňový doklad (faktúru).
Predávajúci má právo kedykol’vek, po predchádzajúcom písomnom oznámení kupujúcemu
doručenom s časovým predstihom aspoň piatich pracovných dní, urobiť kontrolu spotreby
nástrojov, a to osobnou kontrolou stavu tovaru v konsignačnom sklade.
IX.
Predávajúci vedie v účtovnej evidencii stav a pohyb tovaru v konsignačnom sklade a je
oprávnený robiť inventarizáciu. V deň inventúry pripraví inventárny súpis obsahujúci špecifikáciu a
počet kusov tovaru a protokol o inventarizácii. Zástupca predávajúceho potom za prítomnosti
zodpovednej alebo poverenej osoby kupujúceho porovnáva stav tovaru v inventárnom súpise so
skutočným fyzickým stavom tovaru. Zistené výsledky sú zapísané do inventárneho súpisu a protokolu
o inventarizácii. Protokol i porovnané inventárne súpisy podpisujú všetci zúčastnení či prítomní. V
prípade, že vykonanou inventarizáciou zistí predávajúci manko vo fyzickom stave tovaru, je
oprávnený vystaviť kupujúcemu faktúru na chýbajúci tovar. Manko tovaru móže byť tiež zahrnuté do
bežnej fakturácie za mesačnú spotrebu tovaru z konsignačného skladu. V prípade zistenia prebytku je
kupujúci povinný prevyšujúci počet tovaru z konsignačného skladu vyradiť.
X.
Všetky riziká spojené so škodami na tovare uskladnenom v priestore konsignačného skladu
nesie kupujúci. Medzi také riziká patria napr. krádež, požiar, mechanické poškodenie, živelná
pohroma alebo vyššia moc. Všetky straty alebo poškodenia tovaru umiestneného v konsignačnom
sklade je kupujúci povinný predávajúcemu okamžite po ich zistení oznámiť. V prípade straty alebo
poškodenia tovaru v konsignačnom sklade je kupujúci povinný predávajúcemu vzniknutú škodu
uhradiť, a to na základe faktúry na objem zničeného, poškodeného alebo strateného tovaru. V prípade,
že kupujúci opakovane znemožní zástupcovi predávajúceho prístup k tovaru umiestnenému v
konsignačnom sklade, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho zaplatenie zmluvnej
pokuty vo výške ceny tovaru, ktorá bude odvodená od poslednej inventúry (znížená o následné
fakturácie a zvýšená o doplnený tovar). Zmluvná pokuta je splatná do 30 dní odo dňa doručenia

faktúry s vyúčtovaním zmluvnej pokuty. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo
predávajúceho na náhradu škody kupujúcim.
XI.
Pre dodávky podl’a tohto článku platia VOP ako celok, ak nie je v tomto článku uvedená iná
špecifická úprava.
Článok 9 Uvedenie zariadenia do prevádzky
I.
Všetky pripojenia a nastavenia zariadenia urobí kupujúci do 10 pracovných dní po dodaní
zariadenia pred jeho uvedením do prevádzky a o tejto skutočnosti vyrozumie v písomnej výzve
predávajúceho o pripravenosti zariadenia na uvedenie do prevádzky. Predávajúci začne uvedenie
zariadenia do prevádzky do 5 pracovných dní po tom, ako kupujúci urobí všetkypripojenia a
nastavenia zariadení a výzva o pripravenosti bude doručená predávajúcemu poštou alebo elektronicky
(e-mailom) na e-mailovú adresu predávajúceho.
II.
V rámci pripojenia a nastavenia zariadenia je kupujúci povinný na svoj náklad a riziko
zaistiť: 1) vybalení , rozbalenie samotného stroja vrátane príslušenstvo a jeho premiestnenie do mista
inštalácia
2) základ pre umiestnenie a upevnenie stroja, realizovaný podl’a základového plánu výrobcu;
3) samostatný prívod elektrickej energie zodpovedajúci celkovému príkonu stroja; 4) samotné
zapojenie stroja k danej elektrickej sieti podl’a elektrodokumentácie dodanej k zariadeniu
revíznym technikom, ktorý dané zapojenie preverí a na základe správneho zapojenia vystaví
revíznu správu, ktorá bude k dispozícii kupujúcemu pred uvedením stroja do prevádzky; 5)
zdvíhaciu a manipulačnú techniku zodpovedajúcu tak nosnosťou, ako aj druhom hmotnosti a
charakteru dodávaného zariadenia. So zariadením sa móže manipulovať len spôsobmi
opísanými v návode na obsluhu tak pre zdvíhanie, ako aj jeho premiestňovanie;
6) zhotovenie správy o priebehu pripojenia a nastavení, v ktorom musia byť uvedené všetky okolnosti
o manipulácii kupujúceho so zariadením a táto správa musí výslovne obsahovať informácie o
problémoch a mimoriadnych okolnostiach pri pripojovaní a nastavovaní zariadenia.
III.
Pri uvádzaní do prevádzky budú preskúšané všetky funkcie pri ručnej i automatickej
prevádzke.
IV.
Prevzatie zariadenia bude potvrdené odovzdávacím protokolom podpísaným kupujúcim
bezprostredne po tom, ako bude zariadenie uvedené do prevádzky. Podpisom odovzdávacieho
protokolu je zariadenie odskúšané a kupujúcemu odovzdané do prevádzky. Do doby odovzdania
zariadenia do prevádzky, a teda podpisu preberacieho protokolu kupujúcim, je zakázané vstupovať do
predávajúcim označeného priestoru okolo zariadenia, kde prebieha sprevádzkovanie zariadenia
(montáž, ladenie zariadenia a pod.). Do označeného priestoru majú povolené vstup iba osoby
predávajúceho, ktorí vykonávajú sprevádzkovanie zariadenia. V tejto dobe tiež nie je dovolené,
akýmkoľvek spôsobom a kýmkoľvek zasahovať do procesu sprevádzkovania zariadenie, ktoré je
vykonávané predávajúcim. Kupujúci po dohode s predávajúcim môže zastaviť proces
sprevádzkovanie na zariadenie podľa vymedzeného a dohodnutého postupu. V tomto prípade
kupujúci nesie plnú zodpovednosť za všetky dôsledky z časové oneskorenia sprevádzkovanie
zariadenia a ďalšie prekážky predávajúceho, ktoré vyplynú zo zastavenia alebo obmedzenia procesu
sprevádzkovanie zariadenia.Zariadenie je odovzdané predávajúcim i v prípade, že kupujúci odmietne
podpísať odovzdávací protokol bez uvedenia dôvodov, ktoré by zakladali právo kupujúceho
neprevziať zariadenie podl’a týchto VOP alebo ak odmietne kupujúci poskytnúť súčinnosť
predávajúcemu na inštaláciu či preskúšanie zariadenia.
V.
Školenia, ktoré sú predmetom týchto VOP, budú uskutočnené predávajúcim u kupujúceho na
mieste dodania.
VI.
Kupujúci sa zavazuje umožniť technikovi predávajúceho prístup do priestorov svojho objektu

s ciel’om uvedenia zariadenia do prevádzky. V prípade, že kupujúci neposkytne predávajúcemu
súčinnosť spočívajúcu v umožnení prístupu k zariadeniu s cielo m sprevádzkovania ani napriek
písomnej výzve s 15-dňovou náhradnou lehotou, stáva sa splatnou pohl’adávka predávajúceho na
dosial’ neuhradené časti kúpnej ceny a predávajúci je oprávnený kúpnu cenu vyfakturovat’. Ak
neumožní kupujúci sprevádzkovanie ani napriek písomnej výzve s 15-dňovou náhradnou lehotou,
prechádza povinnosť k uvedeniu do prevádzky na kupujúceho a zariadenie sa považuje za predané.
VII.
Pri uzatvorení kúpnej zmluvy na zariadenie je kupujúci povinný doložiť predávajúcemu
poistnú zmluvu o poistení cudzieho stroja s poistným plnením v plnej výške dohodnutej kúpnej ceny
zariadenia v prípade nesprávnej manipulácie stroja alebo v prípade nesprávneho premiestenia stroja
od prevzatia od dopravcu. Poistenie musí obsahovať bez súčinnosti predávajúceho nezmenitelné
ustanovenia o výplate poistného plnenia v prospech -13- predávajúceho. Toto poistenie je ukončené
dňom prechodu vlastníckeho práva tovaru podl’a článku 11 týchto VOP k nepoškodenému zariadeniu.
VIII. Kupujúci sa zavazuje preškoliť pracovníkov predávajúceho alebo tretej osoby, ktorá je
použitá na splnenie závazku z uzatvorenej kúpnej zmluvy na zariadenie o zásadách BOZP, PO a
prevádzke firmy. Predávajúci sa zavazuje tieto zásady dodržiavať a stanovené pravidlá rešpektovať a
ďalej sa zavazuje, že pre prípad, že použije na plnenie povinností z uzatvorenej kúpnej zmluvy na
zariadenie tretiu osobu či jej zamestnancov, zaistí, aby i oni plnili všetky povinnosti predávajúceho
vyplývajúce z tejto zmluvy alebo všeobecne závazných právnych predpisov. Pracovníci
predávajúceho či tretie osoby budú mať všetky potrebné povinné oprávnenia, nutné na vykonávanie
činnosti vo firme kupujúceho, a to vrátane poistenia za škody spôsobené svojou činnosťou.
Článok 10 Technické předpisy
I.
Predávajúci vyhlasuje, že zariadenie vyhovuje ustanoveniam t. č. platných predpisov
týkajúcich sa úrazovej prevencie a ustanoveniam predpisov o zhode s CE. Kupujúci berie na
vedomie, že nie je oprávnený demontovať ochranné obloženia, pretože také zariadenie už
predpisom k úrazovej prevencii nevyhovuje.
II.
Predávajúci vyhlasuje, že zariadenie je vybavené pohonom s regulovatelnou frekvenciou, ktorý
predpokladá splnenie podmienok zapojenia. Ak nie sú tieto predpoklady splnené, je nutné spojiť sa pred
zapojením stroja (zariadenia) s príslušným elektrárenským podnikom.
Článok 11
Výhrada vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody
I.
Nebezpečenstvo škody na tovare a zariadení prechádza z predávajúceho na kupujúceho
okamihom doručenia tovaru a zariadenia na požadovanú adresu kupujúceho. Dodací list k tovaru a
zariadeniu je vo dvoch vyhotoveniach (jeden pre kupujúceho a jeden pre predávajúceho). Kupujúci je
povinný na dodací list vyznačiť prevzatie tovaru a zariadenia oprávnenou, zodpovednou a ním
poučenou osobou a na tomto dodacom liste budú uvedené iba záznamy podla obsahu dodacieho listu.
Dodací list obsahuje dátum odovzdania tovaru alebo zariadenia dopravcom, označenie predávajúceho,
kupujúceho, dodávaného tovaru a dokladov dodávaných s tovarom, ako aj ďalšie záznamy uvedené na
dodacom liste predávajúcim. V prípade, že tovar alebo zariadenie bude mať zjavné chyby, ktoré
nebránia funkcii, je kupujúci povinný tieto vyznačiť na dodacom liste, tovar prevziať a chyby uplatniť
podla článku 14 (záručné podmienky) týchto VOP.
II.
Vlastnícke právo k zariadenie prechádza z predávajúceho na kupujúceho predaním zariadenia
do prevádzky na základe podpísaného odovzdávacieho protokolu podľa článku 9. bodu IV. týchto VOP
a súčasne úplným zaplatením kúpnej ceny zariadenia. Vlastnícke právo k tovaru prechádza z
predávajúceho na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny. Až do úplného zaplatenia kúpnej
ceny tovaru a zariadení a súčasne až do odovzdania zariadení na základe preberacieho protokolu podľa
článku 9. bodu IV. týchto VOP, nesmie kupujúci tovar či zariadenie previesť na tretie osoby, ani ním

inak disponovať alebo ho zaťažovať záložnými či akýmikolvek inými právami tretích osôb. Kupujúci je
povinný okamžite po prevzatí tovaru či zariadenia opatriť tovar či zariadenie viditelným označením
vlastníckeho práva predávajúceho a toto označenie na tovar či zariadenie ponechať až do úplného
zaplatenia kúpnej ceny v súlade s uzatvorenou kúpnou zmluvou. V prípade začatia insolvencie, výkonu
rozhodnutia alebo exekúcie proti kupujúcemu ako povinnému je kupujúci povinný okamžite informovať
predávajúceho a poskytnúť mu všetky informácie a podklady, ktoré sú potrebné pre uplatnenie práv
predávajúceho k tovaru či zariadeniu. Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu všetky náklady,
ktoré predávajúci vynaložil na ochranu svojho vlastníckeho práva k tovaru či zariadenie proti zásahom
tretích osôb, pokial neboli uhradené týmito tretími osobami, a to do 10 dní od doručenia písomnej
výzvy predávajúceho kupujúcemu.
III.
Zničenie, strata alebo odcudzenie po prechode nebezpečenstva škody nezbavuje
kupujúceho povinnosti zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.
V. Nebezpečenstvo náhodnej skazy alebo škody na zariadení a tovare nesie kupujúci od okamihu jeho
prevzatia od prepravcu.
Článok 12 Zodpovednosť za škodu
I. Zodpovednosť predávajúceho za škodu na majetku je krytá poistením prevádzkovej zodpovednosti
predávajúceho. Rozsah poistenia predávajúci kupujúcemu v prípade jeho písomnej žiadosti spresní.
Článok 13
Odstúpenie od kúpnej zmluvy, zmluvná pokuta
I. Kupujúci a predávajúci móžu od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade porušenia
povinnosti druhou zmluvnou stranou za podmienok stanovených zákonom č. 89/2012 Zb.,
Občiansky zákonník, v platnom znení. Kupujúci a predávajúci sú povinní pred odstúpením od
uzatvorenej kúpnej zmluvy porušujúcu stranu na konkrétne porušenie zmluvy písomne upozorniť
a poskytnúť jej lehotu na splnenie svojich povinností z uzatvorenej kúpnej zmluvy, popr. na
odstránenie nedostatkov, a to v primeranej lehote k danému problému. Termín musí byť
splnitelný a nesmie byť kratší než 10 pracovných dní.
II. Kupujúci je oprávnený od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť aj v prípade, že predávajúci
nedodal tovar či zariadenie kupujúcemu v súlade s dohodnutými podmienkami a toto
porušenie nenapravil ani v dodatočnej primeranej lehote.
III. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy aj v prípade, že:
1)
kupujúci neprevzal tovar či zariadenie za podmienok uvedených v uzatvorenej kúpnej
zmluve a toto porušenie nenapravil ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej na to
predávajúcim v písomnej výzve na nápravu doručenej kupujúcemu s tým, že táto lehota nesmie byť
kratšia než 5 a dlhšia než 10 pracovných dní;
2)
kupujúci neurobil opatrenia potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky podl’a článku 9
ods. I. a podl’a článku 9 ods. 2 týchto VOP alebo o tejto skutočnosti neinformoval písomne
predávajúceho do 30 dní od doručenia zariadenia na požadovanú adresu kupujúceho, a to ani v
dodatočnej lehote 30 dní stanovenej predávajúcim;
3)
kupujúci neuhradil akúkol’vek časť kúpnej ceny tovaru či zariadenia a toto porušenie
nenapravil ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej na to predávajúcim v písomnej výzve na
nápravu doručenej kupujúcemu s tým, že táto lehota nesmie byť kratšia než 5 a dlhšia než 10
pracovných dní;
4)
kupujúci dosial’ neuhradil kúpnu cenu v plnej výške a čo sa týka majetku kupujúceho, bolo
začaté insolvenčné konanie;
5)
proti kupujúcemu bolo začaté insolvenčné alebo exekučné konanie, prípadne iné konanie
(súdne, správne, rozhodcovské, ktoré kupujúcemu bráni splniť uzatvorenú zmluvu). IV. Odstúpenie

od uzatvorenej kúpnej zmluvy na zariadení je účinné dňom, keď písomné oznámenie o odstúpení od
uzatvorenej kúpnej zmluvy bolo doručené druhej zmluvnej strane. Odstúpením zanikajú všetky práva
a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z uzatvorenej kúpnej zmluvy.
V.
Odstúpenie od uzatvorenej Rámcovej kúpnej zmluvy na tovar je možné písomnou
výpoveďou bez udania dóvodu ktoroukol’vek zo zmluvných strán. Výpovedná lehota je v takom
prípade 2 mesiace a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola
preukázatel’ne doručená druhej zmluvnej strane.
VI.
Odstúpenie od uzatvorenej Rámcovej kúpnej zmluvy na tovar alebo zariadenie je možné i po
vzájomnej dohode oboch zmluvných strán. Vzájomná dohoda musí byť urobená písomne a
podpísaná oboma zmluvnými stranami. Kúpna zmluva je v takom prípade ukončená k dohodnutému
dňu.
VII.
V prípade odstúpenia od uzatvorenej kúpnej zmluvy je predávajúci povinný kupujúcemu
vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť po odpočítaní prípadných sankcií za nesplnenie
povinností kupujúceho, a to v lehote 30 dní.
VIII. Povinnosť predávajúceho vrátiť kúpnu cenu je podmienená tým, že kupujúci poskytol
predávajúcemu súčinnosť k vráteniu tovaru či zariadenia, t. j. umožnil nakládku a odvoz tovaru alebo
zariadenia prepravcom predávajúceho v termíne do 30 dní od odstúpenia od zmluvy.
Článok 14.
Záručné podmienky dodaného zariadenia a tovaru
I. Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu tovar či zariadenie v dohodnutom množstve, akosti
a vyhotovení. Ak nie sú akosť a vyhotovenie dohodnuté, plní predávajúci v akosti a
vyhotovení vhodných na účel zrejmý z uzatvorenej kúpnej zmluvy; inak na účel obvyklý. II.
Práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho, čo sa týka práv z chybného plnenia, sa riadia
príslušnými všeobecne závaznými právnymi predpismi (najma ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099
až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).
III.
Zodpovednosť za chyby plnenia predávajúceho na tovare je daná zárukou výrobcu pri každom
druhu tovaru, najdlhšia je 6 mesiacov od doručenia tovaru kupujúcemu. Zodpovednosť za chyby
plnenia predávajúceho na riadiaci systém zariadenia je 24 mesiacov od uvedenia zariadenia do
prevádzky a na mechanické časti zariadenia je 12 mesiacov od uvedenia zariadenia do prevádzky pod
podmienkou používania zariadenia v súlade s návodom na obsluhu a dodržania predpísaných
servisných prehliadok. Záručnou chybou zariadenia sa rozumie mechanická, elektrická alebo
softvérová chyba zariadenia, ktorá spósobí jeho nefunkčnosť alebo obmedzenie jeho funkcií alebo
vykazovanie parametrov odlišných od technickej dokumentácie a parametrov uvedených v
uzatvorenej kúpnej zmluve vzťahujúcej sa k príslušnému zariadeniu. Záruka sa vzťahuje na chyby
zariadenia spôsobené jeho výrobnými chybami a chybami zariadenia preukázatelne súvisiace s jeho
nevhodným nastavením servisnými technikmi predávajúceho.
IV.
Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim či dňom podpísania
odovzdávacieho protokolu zariadenia alebo dňom, keď sa v rozpore so svojimi povinnosťami
kupujúci ocitol v omeškaní s podpisom odovzdávacieho protokolu zariadenia. Zodpovednosť za chyby
a záruka sa nevzťahuje na chyby a škody vzniknuté bežným opotrebením, neodborným použitím,
vyššou mocou, zásahom tretích osôb bez súhlasu predávajúceho a zaobchádzaním s plnením
predávajúceho alebo používaním plnenia predávajúceho na iné účely, než na ktoré je plnenie
predávajúceho určené. Záručná lehota zariadení sa predlžuje o čas, keď je zariadenie mimo prevádzky
z dôvodu záručnej chyby uznanej predávajúcim (čas od písomného nahlásenia poruchy do jej
odstránenia).
V.
Zodpovednosť za chyby a záruka sa nevzťahuje na spotrebný materiál (prevádzkové náplne,
žiarovky, poistky, ozubené remene a pod.) a bežné opotrebenie častí zariadenia. Za záručnú chybu sa

nepovažuje skutočnosť, že zariadenie neposkytuje určité funkcie alebo nedosahuje parametre, okrem
tých, ktoré sú opísané v uzatvorenej kúpnej zmluve, technickej špecifikácii, príp. inej technickej
dokumentácii priamo sa vzťahujúcej na príslušné zariadenie. Za záručnú chybu sa nepovažuje porucha
na časti zariadenia poškodenej používaním v rozpore s návodom na obsluhu alebo mechanickým
poškodením spósobeným neodbornou obsluhou a manipuláciou. Za záručnú chybu sa ďalej
nepovažuje chyba, porucha, chyba funkcie, poškodenie zariadenia alebo jeho častí spôsobené vyššou
mocou (živel, odchýlky a výpadok napájania alebo prepatia v sieti a pod.) alebo nedodržaním
pokynov uvedených v návode na obsluhu a údržbu, neoprávnenými zásahmi do bezpečnostných
prvkov zariadenia, demontážou bezpečnostných krytov a iných bezpečnostných prvkov zariadenia,
neoprávnenou alebo nespôsobilou obsluhou zariadenia, nevykonaním povinnej údržby alebo mazania
zariadenia, nevhodným a nedostatočným čistením a pod. Časti zariadení poškodené následkom
uvedených udalostí sú zo záruky trvalo vylúčené, a to i v prípade, keď boli vymenené alebo
opravované v rámci mimozáručných opráv v priebehu celej záručnej lehoty (na diely plnenia
predávajúceho vymenené mimo záruky sa vzťahuje záruka 3 mesiace). Odstránenie mimozáručných
porúch a ostatné opravy zariadení vykonané na základe objednávky kupujúceho sú platenou
komerčnou službou, mimozáručným servisom predávajúceho. Nároky kupujúceho sú ďalej vylúčené,
pokial k poškodeniu tovaru a zariadenia dôjde zavinením kupujúceho, napr. svojvolným neodborným
zásahom kupujúceho do tovaru a zariadenia alebo v dôsledku použitia tovaru a zariadenia spôsobom,
na ktorý nie je určený, alebo tým, že kupujúci urobí zmeny v softvéri zariadenia alebo použije tovar a
zariadenie spolu s produktmi nedodanými alebo neschválenými predávajúcim. Predávajúci nepreberá
žiadnu zodpovednosť ani záruku za softvér zariadenia alebo nedostatky a poruchy na číslicovom
riadení zariadenia vyvolané používaním softvéru nedodaného a nenainštalovaného predávajúcim. V
prípade zmeny inštalácie zariadenia je záruka zachovaná,
pokial sa tak bude diať po ohlásení predávajúcemu a za jeho súčinnosti. VI. Kupujúci je povinný
opakovane prezrieť tovar a zariadenie s náležitou odbornou starostlivosťou bez zbytočného odkladu
po prechode nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho podla článku 11 ods. II. týchto VOP.
VII.
V prípade, že množstvo či druh tovaru alebo zariadenia pri odovzdaní a prevzatí nebude
zodpovedať uzatvorenej kúpnej zmluve alebo tovar či zariadenie bude mať zjavné chyby, ktoré je
možné pri prehliadke tovaru či zariadenia vykonávanej s náležitou odbornou starostlivosťou zistiť, je
kupujúci oprávnený a povinný takto zistené chyby uviesť do dodacieho listu. V prípade chýb tovaru
či zariadenia, ktoré je možné zistiť až po dodaní tovaru a ktoré budú uplatnené kupujúcim v záručnej
lehote stanovenej v článku 14 ods. II týchto VOP, je kupujúci povinný tieto chyby uplatniť písomne
u predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení. V takom prípade je kupujúci oprávnený iba
požadovať odstránenie chyby tovaru či zariadenia opravou alebo výmenou dielu, ak je to možné,
alebo pri nemožnosti výmeny dielu výmenu chybného tovaru či zariadenia za bezchybný.
VIII. Predávajúci je následne povinný bez zbytočného odkladu po prijatí písomného oznámenia od
kupujúceho chyby tovaru či zariadenia odstrániť alebo dodať bezchybný tovar či zariadenie.
IX. V prípade výskytu konkrétnej chyby alebo chyby na tovare či zariadení oznámi túto skutočnosť
bez meškania kupujúci predávajúcemu. Oznámenie musí obsahovať presný popis chyby. Pri chybách
zariadenia nepravidelne sa vyskytujúcich musí byť uvedený popis prevádzkových stavov/-u, pri
ktorých/-om je chyba najčastejšie pozorovaná. Kupujúci musí byť pripravený poskytnúť súčinnosť
technikom predávajúceho pri zisťovaní podrobností, ktoré je potrebné doplniť pre stanovenie príčiny
porúch zariadenia.
X.
Zodpovednosť predávajúceho za chyby tovaru či zariadenia okrem prípadov už uvedených
vo VOP nevzniká, ak boli tieto chyby spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare (i)
vonkajšími udalosťami, ktoré nebolo možné odvrátiť, (ii) v dôsledku neodborného zaobchádzania či
zaobchádzania s tovarom či zariadením v rozpore s technickou dokumentáciou, vzťahujúce sa na
tovar či zariadenie odovzdané kupujúcemu spolu s tovarom či zariadením, inak s obvyklou
starostlivosťou, (iii) nesprávnym skladovaním tovaru či zariadenia. Zodpovednosť predávajúceho za
chyby takisto nevzniká v prípade zjavných chýb uplatnených až po prevzatí tovaru a neuvedených v

príslušnom dodacom liste, ktoré boli s náležitou odbornou starostlivosťou zistitelné pri kontrole a
prehliadke tovaru kupujúcim.
XI.
Vady tovaru a zariadení, na ktoré sa vzťahuje záruka, je kupujúci povinný
predávajúcemu oznámiť najneskôr do ukončenia behu príslušnej záručnej lehoty. Pri
strojoch s predĺženou zárukou (viac ako 1 rok) je kupujúci, na výzvu predávajúceho, povinný
absolvovať predávajúcim uskutočnenú povinnú platenú záručnej prehliadku zariadení podľa
platného cenníka predávajúceho, a to po 12 mesiacoch od uvedenia zariadenia do prevádzky.
Termín prehliadky je stanovený na základe rokovaní oboch strán, najneskôr však do jedného
mesiaca po doručení výzvy.
XII.
Nároky predávajúceho na následnú úhradu nákladov v prípade, že chyba nebude
reklamačnou chybou, týmto nie sú dotknuté. Tieto chyby zariadenia odstraňuje a účtuje
predávajúci podla platného cenníka servisných výkonov uvedených zvlášť v servisnej
zmluve. XIII. Kupujúci je povinný v záručnej lehote zabezpečiť odstránenie zistených chýb zariadenia
nesprávnym alebo nevhodným prevádzkovaním a čistením zariadenia, kolíziou častí zariadenia a
obrobkov alebo častí zariadenia vzájomne a pod.) a ktoré by mohli viesť k vzniku ďalších chýb
zariadenia. Predávajúci nezodpovedá za chyby, ktoré vznikli porušením tejto povinnosti. XIV.
Nedodržanie lehoty pre údržbu zariadenia zo strany kupujúceho, neodstránenie poškodených alebo
opotrebených častí, na ktoré predávajúci upozorní v servisnom protokole pri jeho oprave a kontrole
zariadenia alebo inou písomnou formou (vzťahuje sa na časti zariadenia, ktoré môžu spôsobit’
následné škody alebo obmedzujú bezpečnú prevádzku, popr. jeho funkcie a nevzťahuje sa na ne
záruka), zamedzenie přístupu servisu predávajúceho k zariadeniu alebo jeho časti (riadiaci systém),
ako i odstránenie dát o histórii prevádzky zariadenia z jeho riadiaceho systému kupujúcim bude
považované za hrubé porušenie záručných podmienok, ktoré poskytuje predávajúcemu právo zrušiť
záruku zariadenia alebo ju primerane obmedziť.
XV.
Predávajúci má právo pozastaviť plnenie záručného servisu zariadenia či tovaru v prípade,
keď je kupujúci v omeškaní s plnením dlhov voči predávajúcemu, a to počas obdobia, kým nebude
dlh celkom vyrovnaný. V tom čase nevzniká kupujúcemu nárok na predíženie záručnej lehoty.
XVI. Servisný pracovník má právo odmietnuť vykonanie záručnej opravy zariadenia v prípade,
keď pracovisko, na ktorom sa zariadenie predávajúceho nachádza, nie je bezpečné, stroj je silne
znečistený, napájacie médiá nemajú predpísané parametre, na opravu nie je poskytnutá súčinnosť
kupujúceho (v prípade, že sa požaduje oprava zariadenia v jeho výrobnom režime, odmietnutie
poskytnutia zariadenia na opravu v dohodnutom termíne, odmietnutie poskytnutia technickej
dokumentácie k zariadeniu a pod.). Servisný technik tieto skutočnosti zdokumentuje a dokladuje pri
uplatnení nároku na úhradu nákladov súvisiacich so zmareným servisným zásahom. Predávajúcemu v
tomto prípade vzniká nárok na úhradu nákladov vrátane času servisného pracovníka na ceste (v
sadzbe ako mimozáručný servis), dopravných a iných súvisiacich nákladov. V prípade, že je servisný
technik privolaný k záručnej oprave zariadenia a je zistené, že ide o mimozáručnú opravu (napríklad
došlo ku kolízii nástroja s obrobkom) predávajúcemu v tomto prípade vzniká nárok na úhradu
nákladov vrátane času servisného pracovníka na ceste (v sadzbe ako mimozáručný servis).
XVII. Predávajúci oznámi kupujúcemu písomne príslušné kontakty, na ktorých má kupujúci
ohlasovať servisné požiadavky pri zariadeniach podTa týchto VOP vrátane uplatňovania
reklamácií.
XVIII. Predávajúci zodpovedá za škody vzniknuté voči tretím osobám z dovodu opravy
zariadenia maximálne do výšky 10 % predajnej ceny zariadenia.
XIX. Miestom plnenia zodpovednosti za chyby zariadenia je miesto, kde je zariadenie umiestnené.
Miestom plnenia zodpovednosti za chyby tovaru je sídlo predávajúceho. XX. Servisné podmienky,
servisný zásah, ohlásenie servisnej požiadavky zariadenia a pod. je riešený zvlášť v servisnej zmluve.
XXI. Chyby, poruchy alebo reklamácie všetkých položiek dodávky kupujúci uplatňuje priamo u
predávajúceho.

Článok 15
Vyššia
moc
I.
Predávajúci je povinný dodržať termín dodania tovaru alebo zariadenia uvedený v potvrdenej
objednávke či uzatvorenej kúpnej zmluve s výnimkou posobenia vyššej moci. Ak je dovodom
omeškania alebo nemožnosti splniť prevzatý závazok posobenie vyššej moci, nevzniká kupujúcemu
právo na náhradu škody a zároveň nevzniká kupujúcemu právo na odstúpenie od uzatvorenej kúpnej
zmluvy.
II.
Za posobenie vyššej moci sa pokladajú také udalosti, ako napríklad prírodná katastrofa,
politická nestabilita, mobilizácia, štrajk, dopravná nehoda, námorné pirátstvo, teroristická činnosť,
vojna, nedostatok materiálu zapríčinený dodávatelom z vyššie uvedených dovodov, poškodenie
strojov a zariadenia následkom živelných pohrom či pri vnútorných nepokojoch, vývozné a dovozné
obmedzenia, zákazy dodávok podmienené autorskými právami bez ohladu na to, či sa vyskytnú na
strane predávajúceho, na strane jeho dodávatelov či na strane kupujúceho či iný zásah, resp. iná
objektívna udalosť, ktorá mení obvyklé a v čase uzatvorenia zmluvy existujúce podmienky a ktorá
má bezprostredný dopad na možnosť plnenia závazkov predávajúceho. Ak majú tieto udalosti
závažný rozsah, može predávajúci celkom alebo čiastočne od uzatvorenej zmluvy odstúpiť alebo voči
kupujúcemu dodaciu lehotu primerane predížiť. V týchto prípadoch sa kupujúci vzdáva akýchkolvek
nárokov voči predávajúcemu.
III.
Predávajúci je povinný informovať kupujúceho o posobení vyššej moci, a to do 15
kalendárnych dní odo dňa jej vzniku. V prípade, že tak neurobí, stráca predávajúci právo
odvolávať sa na vyššiu moc.
IV.
Termín dodania tovaru či zariadenia sa v prípade posobenia vyššej moci predlžuje o čas jej
trvania alebo o čas dodania nového tovaru či zariadenia v prípadoch, ako je napríklad úplné zničenie,
strata, odcudzenie tovaru či zariadenia povodného. Predávajúci má však povinnosť podniknúť všetky
kroky k tomu, aby toto omeškanie skrátil.
Článok 16 Použitie práva
I.
Vzťahy VOP výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka (zákon č. 89/2012 Zb. v znení neskorších právnych predpisov) a zákona o obchodných
korporáciách (zákon č. 90/2012 Zb. v znení neskorších právnych predpisov), popr. ustanoveniami
ostatných všeobecne závazných právnych predpisov.
II.
Kupujúci a predávajúci sa zavazujú všetky prípadné spory vzniknuté z uzatvorenej kúpnej
zmluvy a v súvislosti s ňou riešiť spoločným rokovaním. Ak sa nepodarí toto rokovanie na urovnanie
sporu, je pre jeho prerokovanie príslušný okresný alebo krajský súd podla sídla kupujúceho.
Článok 17
Doručovanie listín a oznamovanie zmien údajov
I.
Adresy uvedené v záhlaví uzatvorenej kúpnej zmluvy či v potvrdenej objednávke sú pre
kupujúceho a predávajúceho závazné pre doručovanie listín. Predávajúci a kupujúci sú pri zmene
adresy stanovenej pre doručovanie listín alebo zmene údajov, pod ktorými podnikajú, povinní túto
zmenu bez zbytočného odkladu, najneskor do 5 kalendárnych dní, písomne oznámiť druhej strane. Po
doručení oznámenia o zmene adresy sú kupujúci a predávajúci povinní používať túto zmenenú adresu
na doručovanie alebo údaje používať v zmenenom rozsahu a nemožu sa dovolávať údajov skor
uvedených.
II.
Doručením akejkolvek listiny sa rozumie osobné odovzdanie tejto listiny druhej strane proti
podpisu na kópiu listiny s uvedením dátumu prevzatia (popr. ak nie je dátum uvedený, predpokladajú

zmluvné strany, že listina bola doručená dňom uvedeným ako dátum napísania tejto listiny) alebo
odoslaním listiny doporučeným listom na adresu uvedenú v úvode uzatvorenej kúpnej zmluvy či v
potvrdenej objednávke alebo odoslaním listiny elektronicky (e-mailom) na emailovú adresu druhej
strany uvedenú v úvode uzatvorenej zmluvy či v potvrdenej objednávke. Predávajúci a kupujúci
predpokladajú, že došlá zásielka odoslaná s využitím prevádzkovatela poštových služieb došla tretí
pracovný deň po odoslaní, ak však bola odoslaná do zahraničia, potom 15. pracovný deň po odoslaní,
v súlade s § 573 Občianskeho zákonníka.
Článok 18 Výluky
I. Predávajúci a kupujúci výslovne vylučujú použitie ustanovenia § 1793 a nasledujúce a § 1796 a
nasledujúce Občianskeho zákonníka, keď vzájomné plnenia považujú kupujúci a predávajúci za
primerané a pri uzatváraní kúpnej zmluvy nekonala ani jedna zo strán v tiesni, z neskúsenosti,
rozumovej slabosti, rozrušenia či lahkomyselnosti, takisto predávajúci a kupujúci výslovne vylučujú
aplikáciu ustanovení § 1765 a § 1766 Občianskeho zákonníka upravujúcu zmenu okolností, pretože
zmluvný vzťah sa uzatvára už s prihliadnutím na prípadnú zmenu okolností v priebehu jeho trvania.
Článok 19 Záverečné ustanovenia
I. Tieto VOP platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v okamihu
odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.
II. Znenie VOP móže predávajúci meniť alebo doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva
a povinnosti, ktoré vzniknú počas účinnosti predchádzajúceho znenia VOP. Zmena VOP bude
vždy zverejnená s uvedením presného časového okamihu, keď k tejto zmene došlo.
III. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 28. 6. 2016.

