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Všeobecné zmluvné podmienky thyssenkrupp Materials Slovakia spol. s r.o. 
 
 
Úvodné ustanovenia 
 
Tieto Všeobecné zmluvné podmienky (ďalej len „VZP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán a ďalšie podmienky, 

na základe ktorých tkMSK spol. s r.o. predáva tovar svojim odberateľom. Tieto VZP sa vzťahujú aj na poskytovanie 

služieb, ak sú tieto služby poskytované v súvislosti s predajom tovaru (ďalej len „poskytovanie služieb“) spoločnosti 

tkMSK spol. s r.o. Akékoľvek písomné dojednania medzi Predávajúcim a Kupujúcim odlišné od týchto VZP majú prednosť 

pred týmito VZP. 

„Predávajúci“ je tkMSK spol. s r.o. (ďalej len „tkMSK“). „Kupujúci“, je osoba, ktorá si u predávajúceho objednala tovar 

alebo poskytovanie služieb. Kupujúci zodpovedá za správnosť a presnosť údajov, ktoré o sebe poskytol predávajúcemu 

a zaväzuje sa včas písomne informovať predávajúceho o všetkých zmenách týchto údajov ako aj o akýchkoľvek iných 

zmenách, ktoré sa týkajú jeho osoby a sú dôležité pre plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmlúv uzatvorených 

medzi Kupujúcim a predávajúcim, vrátane schopnosti plniť svoje splatné záväzky. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že nie sú v likvidácii ani dlžníkmi v procese konania o začatí konkurzného konania, v procese 

konania o vyhlásení konkurzu alebo povolení reštrukturalizácie, návrh na vyhlásenie konkurzu u nich nebol zamietnutý 

pre nedostatok majetku, konkurz nebol zrušený pre nedostatok majetku a to bez ohľadu na to, či sú tieto skutočnosti 

zapísané do obchodného registra. V prípade, ak sa ktorékoľvek vyhlásenie zmluvnej strany preukáže ako nepravdivé, je 

druhá zmluvná strana oprávnená odstúpiť od príslušnej zmluvy. 

Zmluvné strany, resp. ich zástupcovia vyhlasujú, že sú oprávnení vstupovať do právnych vzťahov, a že sú oprávnení 

uskutočňovať právne úkony, ku ktorým sú plne spôsobilí. 

Zmluvné strany si vzájomne zodpovedajú za škody, ktoré by im vznikli v dôsledku nesprávnosti týchto vyhlásení. 

Tieto VZP spoločnosti tkMSK sa považujú za neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy (potvrdenej objednávky) alebo 

každej inej zmluvy (písomnej alebo ústnej) uzatvorenej medzi tkMSK ako predávajúcim (ďalej len „Predávajúci“) 

a Kupujúcim na dodávku tovaru a súvisiacich služieb (ďalej len „zmluva“,  „kúpna zmluva“,  „potvrdenie objednávky“).  

Objednávka Kupujúceho pre vznik zmluvy vyžaduje jej preukázateľné potvrdenie Predávajúcim. Predávajúci si vyhradzuje 

právo ktorúkoľvek doručenú objednávku (rámcovú alebo čiastočnú) neakceptovať, nepotvrdiť a objednaný tovar 

nedodať a to z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu. V prípade, že predávajúci zašle Kupujúcemu ponuku 

na dodávku tovaru alebo poskytnutie služby, ponuka sa považuje za nezáväznú. Príslušný právny záväzok na dodávku 

tovaru podľa dohodnutých podmienok medzi zmluvnými stranami vzniká až v prípade, že Kupujúci, ktorému je ponuka 

adresovaná, na základe nej objedná ponúkaný tovar alebo službu za ponúknutých podmienok a Predávajúci túto 

objednávku (resp. čiastkovú objednávku/nahlášku) preukázateľne potvrdí. Predávajúci si vyhradzuje právo dodať 

záväzne objednaný tovar výlučne v prípade súčasného/kumulatívneho splnenia podmienok spočívajúcich v tých 

skutočnostiach, že: 

 
- Kupujúci splní všetky svoje zmluvné a zákonné povinnosti vo vzťahu ku konkrétnej dodávke tovaru,  
- predávajúcemu bude poskytnuté dostatočné zabezpečenie jeho pohľadávok (vrátane budúcich pohľadávok) 

voči Kupujúcemu a zároveň   
- Kupujúci bude mať vysporiadané všetky záväzky voči predávajúcemu z ich vzájomného obchodného styku. 
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Rozsah VZP 
 
Tieto VZP upravujú právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý v súlade a postupom podľa VZP prejaví záujem 

o kúpu tovaru. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim vznikajúce pri kúpe, dodávke tovaru a reklamáciách vád 

tovaru sa okrem zmluvy a týchto VZP v závislosti od ich obsahu a účastníkov kúpy v oblastiach neupravených zmluvou 

a týmito VZP riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä Občianskeho zákonníka 

SR a Obchodného zákonníka SR.  

 

Dokument „Potvrdenie objednávky“ zmluvné strany považujú za doklad preukazujúci uzavretie zmluvy a VZP za 

akceptované. V prípade, že objednávku vystaví v mene Kupujúceho osoba v jeho prevádzkarni, zaväzuje takéto konanie 

priamo Kupujúceho v zmysle ustanovenia § 16 Obchodného zákonníka. 

 

Predmetom jednotlivých kúpnych zmlúv je predaj tovaru a služieb s ním spojených podľa požiadaviek Kupujúceho, ktoré 

sú predmetom činnosti Predávajúceho. Povinnosťou predávajúceho je dodať dohodnutý tovar a služby na základe 

dohodnutých podmienok a povinnosťou Kupujúceho je tento tovar prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu v plnej 

výške a v dojednanej lehote splatnosti na základe faktúry. 

V prípade, že Kupujúci požaduje prepravu tovaru je povinný v objednávke uviesť: 

 
– druh prepravy (špecifikácia nákladného auta a spôsobu vykládky), 
– presné dopravné dispozície, 
– osobu oprávnenú k prevzatiu tovaru,  
– čas plnenia. 

V prípade, ak Kupujúci požaduje spolu s objednaným tovarom dodať sprievodnú dokumentáciu, čím sa rozumie 

dokument kontroly (atest), Vyhlásenie o zhode, Vyhlásenie o parametroch alebo požaduje Prehlásenie pôvodu tovaru, 

Kupujúci je povinný túto požiadavku uviesť na objednávke vopred tak, aby mohla byť zapracovaná do kúpnej zmluvy 

alebo Potvrdenia objednávky. 

 

Kupujúci nie je oprávnený od Predávajúceho požadovať ďalšie špecifikácie alebo podmienky, pokiaľ nie sú uvedené 

v dokumente „Potvrdenie objednávky“.  

 

Obchodná komunikácia medzi Predávajúcim a Kupujúcim nezakladá voči Predávajúcemu právny nárok a nemožno ju 

považovať za uzavretú kúpnu zmluvu. Záväzné podmienky sú dohodnuté v riadnej písomnej kúpnej zmluve alebo v 

zmluve potvrdením existencie ktorej je „Potvrdená objednávka“. 
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Kúpna cena 
 
Kúpna cena je stanovená dohodou zmluvných strán. 

Pokiaľ nie je uvedené inak, cenami sa rozumejú ceny bez príslušnej dane z pridanej hodnoty uplatnenej podľa účinnej 

legislatívy v čase vzniku daňovej povinnosti. 

Kúpna cena je splatná na základe faktúry Predávajúceho ak nie je zmluvnými stranami písomne dohodnuté inak. Za deň 

splnenia peňažného záväzku Kupujúceho sa považuje deň pripísania dlžnej sumy na účet Predávajúceho. Kupujúci je 

povinný uhradiť kúpnu cenu včas.  

Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci nie je oprávnený zadržať alebo započítať kúpnu cenu proti akejkoľvek pohľadávke 

voči Predávajúcemu, s výnimkou pohľadávok Kupujúceho proti Predávajúcemu, o ktorých bolo už súdom právoplatne 

rozhodnuté. 

V prípade záujmu Kupujúceho o elektronické doručenie faktúry poskytne Predávajúcemu údaje o e-mailovej adrese 

(adrese elektronickej pošty) na doručovanie elektronickej faktúry. Kupujúci je zároveň povinný oznámiť každú zmenu 

takto oznámenej e-mailovej adresy (adresy elektronickej pošty) pričom Kupujúci zodpovedá za správnosť týchto údajov 

počas trvania účinnosti akejkoľvek zmluvy. V prípade doručenia emailovej adresy pre tento účel Kupujúcim 

Predávajúcemu je tento úkon považovaný za udelenie súhlasu Kupujúceho s vydaním elektronickej faktúry.   

Nezaplatenie kúpnej ceny alebo neprevzatie/neodobratie tovaru podľa stanovených podmienok je podstatným 

porušením zmluvných povinností Kupujúcim. V prípade, že je Kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny môže 

Predávajúci od Kupujúceho požadovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

V prípade neuhradenia akejkoľvek pohľadávky  Predávajúceho Kupujúcim v lehote jej splatnosti alebo v prípade 

nesplnenia iného záväzku Kupujúceho voči Predávajúcemu môže Predávajúci pozastaviť ďalšie dodávky tovaru/služieb 

a to aj takých, ktorých dodanie už bolo potvrdené. V prípade porušenia platobnej disciplíny Kupujúcim je Predávajúci 

zároveň oprávnený zmeniť Kupujúcemu platobné podmienky, ako aj oprávnený vypovedať akúkoľvek zmluvu alebo od 

akejkoľvek zmluvy odstúpiť a to s okamžitou účinnosťou. Ak na základe uváženia Predávajúceho došlo k zhoršeniu 

ekonomickej situácie Kupujúceho (zahŕňajúc predovšetkým prípady zníženia platobnej schopnosti alebo zhoršenia 

výsledkov vykázaných v účtovnej závierke alebo na základe iných informácií, na základe ktorých možno usudzovať 

zhoršenie ekonomickej situácie Kupujúceho), je Predávajúci oprávnený jednostranne zmeniť platobné podmienky, znížiť 

kreditný limit Kupujúceho (t.j. limit hodnoty dodaného tovaru) alebo zastaviť dodávky tovaru. Tieto podmienky sú 

záväzné pre Kupujúceho odo dňa ich oznámenia Kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený znížiť kreditný limit Kupujúceho 

kedykoľvek aj bez udania dôvodu. 

Predávajúci je oprávnený požadovať od  Kupujúceho príplatky za špecifické služby spojené s dodávkou tovaru, a to 

predovšetkým príplatok za nízko objemovú prepravu tovaru, príplatok za vykládku tovaru s hydraulickou rukou, príplatok 

za prepravu tovaru ku Kupujúcemu, príplatok za delenie materiálu, manipulačný príplatok za viacpoložkovú dodávku, 

príplatok za nízko objemovú objednávku a pod. Druhy a sadzby jednotlivých príplatkov budú uvádzané na príslušných 

dokumentoch týkajúcich sa daného obchodného prípadu, resp. danej zmluvy na dodávku tovaru. Kupujúci je povinný 

sa pred zaslaním objednávky tovaru s jednotlivými príplatkami oboznámiť a vykonaním objednávky sa má zato, že s nimi 

súhlasí. Kupujúci sa zaväzuje Predávajúcemu všetky ceny a príslušné príplatky platiť v určenej lehote splatnosti. 

V prípade ak je Kupujúci osoba so sídlom/prevádzkarňou/miestom podnikania v SR a platiteľom DPH v zmysle zák. č. 

222/2004 Z. z. o DPH platí, že zmluvné strany sa písomne dohodli na nasledovnom postupe: Ak po vzniku daňovej 

povinnosti dôjde vo vzťahu ku Kupujúcemu zo strany predávajúceho ako platiteľa DPH k dodatočnému zníženiu ceny 

dodaného tovaru alebo služby (vystavaním opravnej faktúry k faktúre), nebude sa v takomto prípade v súlade 
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s postupom podľa § 25 ods. 6 zák. č. 222/2004 Z. z. o DPH opravovať základ dane a daň. Tento postup sa bude 

uplatňovať po dobu, pokiaľ ho bude pripúšťať príslušný právny predpis.   

Oprávnené námietky k faktúre je Kupujúci povinný oznámiť Predávajúcemu bezodkladne po jej obdŕžaní. 

Kupujúci sa zaväzuje uhradiť všetky inkasné náklady. 

Prevod práv a povinností vyplývajúcich z kúpnych zmlúv alebo z Potvrdenia objednávky na tretiu stranu je možný výlučne 

s písomným súhlasom Predávajúceho. 

 
Výhrada vlastníctva 
 
Kupujúci nadobúda vlastnícke právo na prevzatý tovar až po úplnom zaplatení kúpnej ceny a poplatkov súvisiacich s 

eventuálnou oneskorenou úhradou. 

Po prevzatí neuhradeného tovaru je Kupujúci povinný sa oň riadne starať a uskladniť ho tak, aby nedošlo k prípadnému 

poškodeniu alebo jeho odcudzeniu. V prípade porušenia niektorej povinnosti sa Kupujúci zaväzuje nahradiť 

Predávajúcemu vzniknutú škodu v plnej výške. 

 

Dodanie tovaru 
 
Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar podľa uzatvorenej zmluvy. 

Omeškanie Predávajúceho nie je porušením kúpnej zmluvy, pokiaľ dôjde k omeškaniu z dôvodov, ktorým nemohol 

zabrániť a ktoré sú nezávislé od jeho vôle (napr. oneskorené alebo poškodené dodávky, prekážky pri preprave a pod.). 

Takéto prekážky vylučujú zodpovednosť Predávajúceho za škodu, ktorá vznikne Kupujúcemu omeškaním Predávajúceho 

s dodaním tovaru / služby. 

Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Kupujúci akceptuje dodávku za splnenú, ak dodané množstvo je v tolerovanej 

odchýlke +/- 10% od množstva dohodnutého v zmluve.   

Dodanie tovaru vlastným odberom Kupujúceho je uskutočnené jeho odovzdaním Kupujúcemu alebo Kupujúcim 

určenému dopravcovi na sklade Predávajúceho. Nebezpečenstvo škody na tovare v tomto prípade prechádza na 

Kupujúceho momentom prevzatia tovaru zo strany Kupujúceho, resp. jeho zástupcu alebo jeho dopravcu.  

Ak je dohodnuté, že tovar bude dodávaný počas dojednaného časového úseku v jednotlivých čiastkových dodávkach, 

konkrétna dodávka bude realizovaná na základe uplatnenia čiastočnej objednávky/nahlášky Kupujúceho 

u Predávajúceho na dodanie tovaru, ktorá bude uplatnená v súlade s dohodnutými podmienkami. Kupujúci je povinný 

odobrať/zabezpečiť riadne a včasné odobratie dodaného tovaru, poskytnúť všetku súčinnosť potrebnú k vykonaniu 

dodávky a vykonať všetky potrebné úkony (napr. je tiež povinný uplatniť jednotlivé čiastočné objednávky/nahlášky na 

dodanie tovaru) tak, aby bol všetok zmluvne dohodnutý tovar dodaný a odobratý najneskôr do konca dohodnutého 

termínu. Nesplnenie tejto povinnosti Kupujúcim nemá vplyv na posúdenie splnenia povinnosti Predávajúceho dodať 

tovar a Predávajúcemu vzniká právo na pokutu v hodnote neodobraného tovaru zníženého o aktuálnu cenu šrotu, ak sa 

Predávajúci a Kupujúci písomne nedohodnú inak. Kupujúci je povinný predmetnú pokutu zaplatiť v lehote uvedenej na 

faktúre. Predávajúci má tiež právo požadovať náhradu všetkých spôsobených nákladov a škôd, vrátane nákladov na 

uskladnenie tovaru, zvýšených nákladov na dopravu a pod. Uplatnenie pokuty Predávajúcim nemá vplyv na jeho právo 

požadovať od Kupujúceho náhradu vzniknutej škody v plnej výške popri  pokute a to aj vo výške presahujúcej pokutu. 

Predávajúci je tiež oprávnený v tomto prípade zvážiť rozsah ďalších dodávok tovaru.  
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Ak Kupujúci odmietne naplniť svoj záväzok vyplývajúci zo  zmluvy, má Predávajúci nárok si voči Kupujúcemu uplatniť 

všetky náklady s tým spojené (napr. storno vo výrobe, márna jazda, skladné, manipulačný poplatok, finančné náklady, 

administratívne poplatky a pod.). 

Kupujúci zodpovedá za to, že k prevzatiu tovaru vyšle vždy k tomu oprávnenú osobu. Uvedením podpisu preberajúcej 

osoby, a skutočného dátumu prevzatia na dodacom liste sa tovar považuje za riadne prevzatý Kupujúcim. Prípadná 

námietka Kupujúceho, že tovar nebol prevzatý oprávnenou osobou sa vzhľadom na uvedené považuje za irelevantnú. 

Je povinnosťou Kupujúceho zabezpečiť identifikovateľnosť preberajúcej osoby, t.j. meno a priezvisko čitateľne. 

Ak dopravu zabezpečuje Predávajúci, platí, že pre zabezpečenie plynulých dodávok Kupujúci vytvorí vhodné podmienky 

na príjazd vozidla a na mieste určenia (mieste vykládky) vytvorí vhodné podmienky na pristavenie vozidla a vyloženie 

dodávaného tovaru. V prípade, ak nákladné vozidlo nebude vyložené do 2 hodín od pristavenia vozidla, má Predávajúci 

nárok vyúčtovať Kupujúcemu stojné vo výške 5,- Eur za každých, aj začatých 15 minút po uplynutí dvoch hodín od 

pristavenia vozidla až do vyloženia vozidla. 

Ak Kupujúci napriek dohodnutým podmienkam dodávky neprevezme tovar, má predávajúci nárok na vyúčtovanie 

nákladov spojených s márnou jazdou (dopravné náklady, manipulačný poplatok, administratívne náklady a pod.).  

 

Náhrada škody 
 
Náhrada škody sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Zmluvné strany sa dohodli na obmedzení 

rozsahu náhrady škody spôsobenej Kupujúcemu porušením povinnosti Predávajúceho zo zmluvy alebo príslušných 

právnych predpisov a to tak, že sa neuhrádza: 
- Ušlý zisk Kupujúceho. 
- Priame alebo nepriame škody spôsobené tretím osobám v zmluvnom alebo inom právnom vzťahu  Kupujúcim, 

ktoré si uplatnia voči Kupujúcemu. 
- Akékoľvek úroky z omeškania, zmluvné pokuty, sankcie alebo iné penalizácie uplatnené voči Kupujúcemu zo 

strany tretích osôb. 

Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci nesie zodpovednosť za škody spôsobené Kupujúcemu porušením povinnosti 

zo strany Predávajúceho zo zmluvy alebo príslušných právnych predpisov najviac do výšky 100% kúpnej ceny tovaru 

dodaného na základe príslušnej zmluvy, resp. Predávajúci poskytne plnú súčinnosť pri náhradách škôd vzniknutých 

Kupujúcemu z titulu nedodržania deklarovaných kvalitatívnych parametrov (mechanické, chemické, fyzikálne 

vlastnosti) materiálových vád zo strany výrobcu tovaru.  

 
Vyššia moc 
 
Predávajúci nie je povinný plniť povinnosti podľa zmluvy počas doby trvania okolností, ktoré sú nezávislé od vôle 

zmluvných strán a ktoré vylučujú ich zodpovednosť v zmysle príslušných právnych predpisov. V prípade, ak takéto 

okolnosti nastanú, Predávajúci je oprávnený predĺžiť termín dodania tovaru. Predávajúci je povinný bezodkladne 

písomne (napr. e-mail, pošta) informovať Kupujúceho, inak nebude mať nárok na uplatnenie svojich práv podľa tohto 

odseku. Udalosťami vyššej moci sa pre účely tejto zmluvy rozumejú najmä:  zmeny právnych predpisov upravujúcich 

obchodné, finančné a daňové vzťahy, vojny, prírodné katastrofy, štrajky, pandémia, opatrenia nariadené orgánmi SR, 

blokácie, akékoľvek poruchy vo výrobe Predávajúceho alebo jeho dodávateľov (myslia sa tie, ktoré nemôže Predávajúci 

ovplyvniť najmä z dôvodu požiarov, pokazenia strojov, valcov, nedostatok surovín alebo energie), prekážky pri preprave, 

oneskorenie pri colnom vybavení, resp. akékoľvek iné udalosti, ktoré môžu ovplyvniť alebo fyzicky spomaliť dodanie 
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tovaru, pričom nie je rozhodujúce miesto, kde nastane udalosť vyššej moci. V takomto prípade bude čas na splnenie 

povinností vyplývajúcich zo zmluvy predĺžený o obdobie, počas ktorého tieto okolnosti trvajú, pokiaľ nebude dohodnuté 

inak. 

 
Reklamácie 
 
Reklamácie množstva tovaru musia byť uplatnené písomne do 24 hodín od prevzatia tovaru Kupujúcim. Zistený rozdiel 

musí byť vyznačený na dodacom liste, potvrdený aj dopravcom. 

Reklamácie kvality tovaru musia byť uskutočnené do: 
- pre zjavné vady ihneď po ich zistení, najneskôr však do 15 dní od prevzatia tovaru, 
- pre skryté vady ihneď po zistení, najneskôr však do 2 mesiacov od prevzatia tovaru Kupujúcim. 

Kupujúci je povinný s odbornou starostlivosťou prezrieť tovar pred tým, ako tento tovar spracuje, zapracuje alebo dodá 

tretej osobe. 

Tovar, ktorý je predmetom reklamácie, bude uložený na sklade Kupujúceho, musí byť riadne označený (štítkom 

predávajúceho) a nesmie byť ďalej spracovaný až do ukončenia reklamácie. Kupujúci je povinný zabezpečiť udržanie 

existujúceho stavu (kvalitatívneho aj kvantitatívneho) s náležitou odbornou starostlivosťou. V prípade porušenia tejto 

povinnosti Kupujúcim, nevzniknú Kupujúcemu nároky z vád tovaru v zmysle tejto zmluvy resp. príslušných právnych 

predpisov. A zároveň ak dôjde k poškodeniu alebo znehodnoteniu tovaru, môže si predávajúci uplatniť vzniknuté škody.   

V prípade reklamácie množstva alebo kvality, musí byť kontrola váhy, meranie a odber vzoriek uskutočnená za 

prítomnosti zástupcu Predávajúceho a v prípade potreby aj akceptovanej nezávislej medzinárodnej kontrolnej 

organizácie. V prípade potvrdenia opodstatnenosti reklamácie znáša náklady reklamácie Predávajúci, v opačnom 

prípade Kupujúci. 

Dôkazné bremeno nezhody dodaného materiálu je na Kupujúcom. 

Predávajúci je povinný posúdiť reklamácie a odoslať odpoveď v najkratšom čase. V prípade, že Kupujúci nepredloží 

reklamáciu v uvedených lehotách alebo nie podľa uvedených podmienok, stráca právo reklamácie dodaného tovaru ako 

aj práva zodpovedajúce nárokom z prípadných vád tovaru. 

Predávajúci nesie náklady spojené s reklamačnými nárokmi najviac do výšky 100% kúpnej ceny za reklamovaný tovar 

a Predávajúci zároveň poskytne plnú súčinnosť pri náhradách škôd vzniknutých Kupujúcemu z titulu nedodržania 

deklarovaných kvalitatívnych parametrov (mechanické, chemické, optické, fyzikálne vlastnosti) materiálových vád zo 

strany výrobcu materiálu. Predávajúci v žiadnom prípade neznáša náklady spojené s inštaláciou a odstraňovaním 

chybného tovaru, náklady vynaložené Kupujúcim na opravu alebo nápravu vady.  

V prípade, že nie je dohodnuté inak, všetky nároky Kupujúceho z vád tovaru zaniknú po uplynutí jedného (1) roka po 

dodaní tovaru Kupujúcemu.  

Nároky  reklamácie a prípadné nároky z titulu náhrady škody sa nevzťahujú a nevzniknú v prípade, že predmetom zmluvy 

je/bude tovar so zníženou akosťou a kvalitou, ktorý je Predávajúcim označený príslušným spôsobom (napr. ako tovar II. 

Triedy, a pod.) 
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Ak bolo preukázateľne zistené a Predávajúcim akceptované, že reklamácia je oprávnená, Predávajúci je oprávnený 

rozhodnúť o vybavení reklamácie nasledovne:  
a) odstránením vád dodaním náhradného tovaru alebo dodaním chýbajúceho množstva tovaru,  
b) poskytnutím primeranej zľavy z kúpnej ceny,  
c) pri preukázateľnej reklamácii chýbajúceho tovaru (rozdiely hmotnosti) Predávajúci dodá chýbajúci tovar alebo 

poskytne Kupujúcemu zľavu z kúpnej ceny vo výške zodpovedajúcej vzniknutému rozdielu, 
d) odvozom reklamovaného materiálu a vystavením dobropisu vo výške hodnoty reklamovaného materiálu, 
e) inou vzájomnou dohodou medzi Predávajúcim a Kupujúcim. 

 

Žiadna reklamácia tovaru neoprávňuje Kupujúceho odmietnuť uskutočniť platbu alebo odmietnuť prevziať ďalšie dodávky 

od Predávajúceho. 

Predmetom reklamácie nemôže byť rozdiel v hmotnosti vyplývajúci z tolerancie meracích zariadení u Predávajúceho 

a Kupujúceho, obe strany akceptujú povolenú odchýlku +/- 1% na položku resp. +/- 10 kg na položku. 

V prípade, že Kupujúci neoprávnene uplatní reklamáciu, náklady spojené s riešením reklamácie, ktoré vzniknú 

Predávajúcemu, je Kupujúci tie povinný uhradiť Predávajúcemu.  

 

Osobitné ustanovenia 
 
Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho 

postúpiť na tretiu osobu akúkoľvek pohľadávku alebo záväzok voči Predávajúcemu vyplývajúcu z obchodno-záväzkových 

vzťahov vzniknutých na základe zmluvy lebo v súvislosti s ňou. 

Kupujúci nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho postúpiť, použiť k započítaniu, previesť alebo 

obchodovať akýmkoľvek spôsobom s akýmikoľvek právami, pohľadávkami, nárokmi alebo povinnosťami vyplývajúcimi 

zo zmluvy. 

 

Záverečné ustanovenia 
 
Právne vzťahy týmito VZP neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka SR, resp. podľa 

príslušných právnych predpisov SR. 

Tieto VZP boli vyhotovené v slovenskom a anglickom jazyku, pričom pre otázky výkladu je rozhodujúce slovenské znenie 

VZP. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tieto VZP podrobne prečítali, jej obsahu porozumeli a bez výhrad s ňou súhlasia. 

Tieto VZP nadobúdajú účinnosť a zverejňujú sa na webovej stránke Predávajúceho v deň ich vydania. Predávajúci je 

oprávnený jednostranne meniť znenie týchto VZP. 

 

 

 

 

Tieto VZP nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2021.  
 


