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OBCHODNÉ PODMIENKY spoločnosti ArcelorMittal Construction Slovakia s.r.o. 

IČO: 35 742 470 

so sídlom Železničná 2685/51A 
905 01 Senica, Slovenská republika 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 16888/B (ďalej len ,,Spoločnosť“) 

 

1. Všeobecné ustanovenia 

1.1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „OP“) sa riadia právne vzťahy medzi Spoločnosťou a osobami, 

ktoré kupujú tovar predávaný alebo vyrábaný Spoločnosťou (ďalej len „kupujúci“). 

1.2. Tieto OP nadobúdajú platnosť a účinnosť potvrdením písomnej objednávky kupujúceho Spoločnosťou alebo uzatvorením  

kúpnej zmluvy. 

1.3. Tieto OP sa vzťahujú a tvoria neoddeliteľnú súčasť záväznej písomnej objednávky alebo kúpnej zmluvy. 

1.4. Ak nebude medzi Spoločnosťou a kupujúcim uzatvorená osobitná kúpna zmluva, považuje sa za kúpnu zmluvu objednávka  

kupujúceho potvrdená Spoločnosťou. 

 

2. Objednávka 

2.1. Objednávky kupujúceho sa považujú za záväzné až po ich písomnom potvrdení Spoločnosťou. 

2.2. Objednávka musí obsahovať najmä: 

- obchodné meno (meno a priezvisko) kupujúceho, 

- sídlo (trvalé bydlisko) kupujúceho, 

- predmet plnenia v plnom, technicky definovanom rozsahu: typ výrobku, počet kusov, dĺžka, dohodnutá cena za m2, platobné 

podmienky 

- čas plnenia, 

- miesto dodania, 

- meno, priezvisko a telefonický kontakt osoby, ktorá je za kupujúceho oprávnená vybavovať objednávku. 

2.3. Objednávku a potvrdenie je možné zaslať elektronickou poštou (e-mailom), faxom alebo poštou. 

2.4. Kupujúci je povinný riadne prekontrolovať jednotlivé položky uvedené v zmluve resp. potvrdenej objednávke,  

predovšetkým kusy, dĺžky, strany nafarbenia, odtiene farieb vrátane ochranného laku, jednotlivé ceny a čas plnenia a miesto 

dodania. Kupujúci berie na vedomie, že uzatvorením zmluvy resp. potvrdením objednávky zo strany Spoločnosti potvrdzuje, že 

údaje v nich uvedené zodpovedajú požiadavkám kupujúceho. 

2.5. Kupujúci môže po uzavretí zmluvy resp. potvrdení objednávky zmeniť resp. doplniť predmet plnenia, čas plnenia alebo 

miesto dodania, a to písomne. Pre Spoločnosť je zmena záväzná, len v prípade ak ju písomne potvrdí. Ak Spoločnosť zmenu  

písomne potvrdí, považuje sa to za zmenu zmluvy resp. objednávky. Ak Spoločnosť nepotvrdí zmenu, platia údaje uvedené v 

zmluve resp. objednávke. Pokiaľ zmenou vzniknú Spoločnosti vyššie náklady je kupujúci povinný ich uhradiť. 

2.6. Pre suroviny a výrobu predmetu plnenia platia aktuálné technické normy a súvisiace předpisy so stanovenými toleranciami, 

kupujúci bol s nimi oboznámený a tieto tolerancie berie na vedomie a a zohľadní ich pri projektovaní a montáži. Presná technická 

špecifikácia predmetu plnenia je uvedená v "Prehláseni o vlastnostiach", „Prehláseni o zhodě“ a v „Technických listoch“ výrobku (k 

dispozicii na webu Spoločnosti). V prípade, ak kupujúci požiada Spoločnosť o konzultáciu, Spoločnosť sa zaväzuje k bezplatnej 

konzultácii o vhodnosti použitia materiálu tvoriaceho predmet plnenia. Pre posúdenie zhody či nezhody predmetu plnenia s 

predpísanými technickými normami platí, že predmet plnenia sa posudzuje v stave, v ktorom bol vyrobený resp. dodaný, v nie 

namontovanom stave. 

2.7. Kupujúcí je oprávnený v zmysle § 355 obchodného zákonníku zrušit záväznú objednávku či zmluvu zaplatením odstupného 

vo výške 80 % dohodnutej ceny v takejto objednávke alebo zmluve. 

2.8 Ak kupujúci písomne nešpecifikuje presné atmosférické podmienky znečistenia ovzdušia a veľkosť vlhkosti, aby Spoločnosť 

mohla určiť, aký druh ochrany - nástreku by bol vhodný, a objedná si podľa vlastného uváženia nástrek, ktorý potom 

nevyhovuje danému prostrediu, nezodpovedá Spoločnosť za vady predmetu plnenia. 
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2.9. Za súlad kladacieho plánu s požiadavkami kupujúceho zodpovedá kupujúci. 

2.10. Za súlad kladacieho plánu s požadovanými podmienkami zodpovedá kupujúci aj v prípade, že Spoločnosť zaisťuje či 

sprostredkováva spracovanie tohto kladacieho plánu. Kupujúci zodpovedá za dodanie správnych podkladov, ktoré zodpovedajú 

projektu a zodpovedá aj za doručenie všetkých potrebných podkladov, detailov, rezov a pod. Kupujúci je povinný kladací plán 

spracovaný Spoločnosťou skontrolovať či zodpovedá požadovaným podmienkam. Nesúlad kladacieho plánu s požadovanými 

podmienkami sa zaväzuje bezodkladne písomne oznámiť Spoločnosti. V prípade neoznámenia nesúladu kladacieho plánu s 

požiadavkami, Spoločnosť nezodpovedá za vady ani vzniknuté škody a kupujúci je zároveň povinný uhradiť všetky dodatočné 

náklady. 

 

3. Dodacie podmienky 

3.1. Spoločnosť dodá kupujúcemu predmet plnenia za podmienok určených v objednávke, zmluve a/alebo v nasledujúcich 

ustanoveniach OP a kupujúci sa zaväzuje predmet plnenia prevziať. 

3.2. Spoločnosť dodá predmet plnenia v mieste a čase určenom v zmluve resp. objednávke. Dodanie predmetu plnenia potvrdí 

kupujúci na dodacom liste. 

3.3. Ak nie je dohodnuté inak, začínajú plynúť dodacie lehoty uzatvorením zmluvy resp. potvrdením objednávky Spoločnosťou. 

3.4. Dodávka predmetu plnenia sa uskutoční na účet kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na predmete plnenia prechádza na 

kupujúceho po prevzatí predmetu plnenia, alebo okamihom, kedy bol kupujúci povinný poskytnúť Spoločnosti súčinnosť pri 

preberaní predmetu plnenia, a to podľa toho, ktorý z okamihov nastane skôr. 

3.5. Dodávka predmetu plnenia sa uskutoční zvyčajne na ťahači s návesom (ďalej len ,,kamión“), EXW závod Společnosti podľa 

INCOTERMS 2010, ak nie je v zmluve dohodnuté inak. 

3.6. Ak Spoločnosť nemôže odovzdať predmet plnenia na mieste dodania nakoľko na mieste dodania nie je zaistený príjazd 

prístupný pre kamión, je kupujúci povinný nahradiť Spoločnosti všetky náklady, ktoré vzniknú Spoločnosti v dôsledku  

nezaistenia prístupu kamiónu na miesto dodania ako aj všetku škodu a ušlý zisk. 

3.7. Kupujúci je povinný maximálne do 2 hodín od príjazdu kamiónu na miesto dodania vyložiť predmet plnenia z kamiónu. Ak 

bude kamión čakať dlhšie ako 2 hodiny od príjazdu na miesto dodania, vyhradzuje si Spoločnosť právo na vyfakturovanie  

vzniknutých nákladov za čakanie. Kamión s predmetom plnenia bude čakať maximálne 6 hodín, počítaných od príjazdu na 

miesto dodania, na vyloženie predmetu plnenia. 

3.8. Vyloženie predmetu plnenia z kamiónu zabezpečuje a uskutočňuje kupujúci na svoje náklady. Kupujúci zodpovedá za škody 

a straty vzniknuté v priebehu vykladania, skladovania a manipulácie s predmetom plnenia v mieste dodania. Vyloženie 

predmetu plnenia musí byť zabezpečené zodpovedajúcim žeriavom, iba viazacími pásmi a vždy je potrebné použiť váhadlo na 

žeriave. Balíky sa upínajú viazacími pásmi vždy pod debnením a nie priamo pod predmetom plnenia, kde môže dôjsť k 

poškodeniu predmetu plnenia. Kupujúci berie na vedomie, že balíky majú hmotnosť 3,2 tony. 

Ak kupujúci nezabezpečí riadne vyloženie predmetu plnenia, Spoločnosť nezodpovedá za vady predmetu plnenia, ani za škodu 

tým vzniknutú kupujúcemu. 

3.9. Ak kupujúci v lehote 6 hodín počítaných od príjazdu kamiónu na miesto dodania nezabezpečí začatie vykladania kamiónu 

alebo ho v tejto lehote nevyloží, opustí kamión po uplynutí tejto lehoty miesto dodania. Kupujúci je povinný uhradiť Spoločnosti 

všetky náklady s tým spojené ako aj všetku škodu a ušlý zisk. Spoločnosť je následne oprávnená určiť kupujúcemu nový čas 

dodania, pričom kupujúci je povinný vopred uhradiť všetky náklady s tým spojené. 

3.10. Ak kupujúci neprevezme (nevyloží) predmet plnenia ani po výzve Spoločnosti, je Spoločnosť oprávnená účtovať 

kupujúcemu sumu za skladovanie vo výške 1 % z ceny neprevzatého tovaru za každý deň omeškania. 

3.11. Kupujúci zodpovedá za prípadné poškodenie predmetu plnenia pri vykladaní. Ak kupujúci poškodí pri vykladaní predmetu 

plnenia ďalší tovar nachádzajúci sa v kamióne alebo samotný kamión, je povinný nahradiť všetku škodu, vrátane avšak nielen  

nákladov na dopravu (dovoz) nového materiálu ako ja prípadné sankcie uložené Spoločnosti za neskoré dodanie tovaru 

odberateľom. 

3.12. Profily, sendvičové panely, lemovacie prvky, rovné plechy atd. sú vybavené v niektorých prípadoch ochrannou PE fóliou 
proti poškodeniu pri transporte a montáži. Túto fóliu je nutné po montáži čo najskôr odstrániť, pretože vplyvom tepla a UV 
žiarenia môže dôjsť k jej pevnému priľnutiu na poťahovaný profil. Pri najběžnějších typoch používaných fólií je potreba zaistit ích 
odstraněnie do 30 dňov po dodaní výrobkov pri teplotě vyššej ako 5°C, ktorá trvá minimálno 24 hodin. V prípade intenzívneho 
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slnečného žiarenia ateda vysokej teploty a v prípade dažďov striedaných s vyššou teplotou skôr. Spoločnosť nezodpovedá za vady, 
ktoré vznikli v dôsledku nedodržania odporúčaného postupu. 
 
 
 
4. Cena 
4.1. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť Spoločnosti cenu dohodnutú v zmluve resp. potvrdenej objednávke. 
4.2. Kupujúci berie na vedomie, že ceny uvedené v ponuke Spoločnosti, ktorú Spoločnosť doručila kupujúcemu, sú záväzné iba v 
prípade, že predmet plnenia požadovaný kupujúcim bol pre kalkuláciu ceny dostatočne špecifikovaný. 
4.3. Spoločnosť môže jednostranne navýšiť cenu, ak dĺžka profilov predmetu plnenia pri následnej špecifikácii je dlhšia ako 
úložná plocha kamiónu a je nutné zabezpečiť nadrozmernú prepravu. Kupujúci sa zaväzuje takto navýšenú cenu uhradiť 
Spoločnosti. 
4.4. Spoločnosť môže jednostranne navýšiť cenu, ak sa podľa dodatočnej špecifikácie predmetu plnenia zmenší množstvo  
objednaného predmetu plnenia (príplatky za podlimitné množstvo) oproti pôvodne objednanému množstvu predmetu plnenia 
alebo pokiaľ sú dĺžky trapézových plechov kratšie ako 2m. Kupujúci sa zaväzuje takto navýšenú cenu uhradiť Spoločnosti. 
4.5. Zmeny colných a/alebo dovozných taríf, ktoré nastanú po uzavretí zmluvy resp. potvrdení objednávky, idú na ťarchu alebo 
v prospech kupujúceho. To platí tiež o pevne dohodnutých cenách, v prípade, že sa čas plnenia, stanovený pri uzatvorení 
zmluvy resp. potvrdení objednávky, posunie zavinením kupujúceho alebo z podnetu kupujúceho. Kupujúci sa zaväzuje takto 
navýšenú cenu uhradiť Spoločnosti. 
4.6. Kupujúci a Spoločnosť sa dohodli, že pohľadávky a závezky, je možné vzájomne započítávat len na základě vzájomnej, oběma 
stranami potvrděnej, písomnej dohody. 
4.7. Zničenie, poškodenie, strata predmetu plnenia v čase, keď nebezpečenstvo škody na predmete plnenia prešlo na 
kupujúceho, nemá vplyv na povinnosť zaplatiť cenu riadne a včas. 

4.8. Ak dojde po uzavrení zmluvy - do termínu vystavenia faktúry ku zmeně kurzu meny, vo ktorej je zmluva podpisaná, oproti EUR o 

viacej než 2%, je Spoločnosť oprávnená primerano zmeniť dohodnutú cenu nevyfaktúrovaného tovaru. 
 
5. Platobné podmienky 
5.1. Pokiaľ nie je v zmluve resp. potvrdenej objednávke uvedené inak, platia pre plnenie peňažných záväzkov kupujúceho voči  
Spoločnosti nižšie uvedené platobné podmienky. 
5.2. Zálohové faktúry sú splatné podľa dohodnutého termínu splatnosti. Pri nedodržaní termínu splatnosti, nie je Spoločnosť  
povinná dodať predmet plnenia v pôvodne dohodnutom čase. Spoločnosť oznámi kupujúcemu nový čas plnenia. Kupujúci sa 
zaväzuje uhradiť náklady spojené so zmenou času plnenia, a to najmä avšak nielen náklady za skladovanie. 
5.3. Faktúry sú splatné do 30 dní od ich vystavenia, ak nie je dohodnuté inak. 
5.4. Cena sa považuje za uhradenú v prípade bezhotovostnej platby dňom pripísania sumy na účet Spoločnosti, pokiaľ nie je 
uvedené inak. 
5.5. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou ceny má Spoločnosť nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z dlžnej sumy za 
každý aj začatý deň omeškania až do zaplatenia. Nárok Spoločnosti na náhradu škody tým nie je dotknutý. 
5.6. Ak kupujúci nezaplatí akúkoľvek platbu vrátane ceny alebo jej časť v dohodnutom termíne alebo ak Spoločnosť zistí, že 
existujú okolnosti, ktoré znižujú spoľahlivosť úhrad kupujúceho Spoločnosti, predovšetkým pokiaľ dôjde k zablokovaniu účtu 
kupujúceho, alebo ak je proti nemu začaté konkurzné či reštrukturalizačné konanie, je Spoločnosť oprávnená nedodať ešte  
nezaplatené dodávky, až do okamihu ich zaplatenia alebo pokiaľ nebude úhrada dostatočným dohodnutým spôsobom 
zabezpečená. V tomto prípade Spoločnosť nie je v omeškaní s dodaním predmetu plnenie a kupujúci nemôže uplatňovať voči  
Spoločnosti žiadne sankcie ani nemôže odstúpiť od zmluvy resp. objednávky. 
 
6. Výhrada vlastníckeho práva 
6.1 Až do úplného zaplatenia kúpnej ceny dodaného predmetu plnenia zostáva tento predmet plnenia vo výlučnom vlastníctve 
Spoločnosti. Ak je predmet plnenia, spracovaný alebo prepracovaný, nadobúda Spoločnost spoluvlastníctvo k vzniknutému  
produktu proporcionálne k hodnote svojho tovaru vo vzťahu k hodnote nového produktu. 
6.2 Ak nezaplatí kupujúci kúpnu cenu predmetu plnenia riadne a včas, je Spoločnost oprávnená odstúpiť od zmluvy a odobrať 
späť nezaplatený predmet plnenia, a to na náklady kupujúceho. Za účelom odobratia nezaplateného predmetu plnenia kupujúci 
umožní Spoločnosti časovo neobmedzený prístup do priestorov alebo k budovám, kde je predmet plnenia uskladnený  
/ umiestnený, jeho nakládku a odvoz. Všetky prípadné náklady a škody v súvislosti s odvozom nezaplateného predmetu plnenia 
a jeho prípadnú demontáž hradí kupujúci. 
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7. Záruka a vady 
7.1. Spoločnosť zodpovedá za vady, ktoré má predmet plnenia v deň dodania predmetu plnenia kupujúcemu, alebo ktoré sa  
prejavia v záručnej dobe. 
7.2. Kupujúci je povinný predmet plnenia po dodaní prezrieť a zistiť či nemá vady, či bol dodaný so všetkým príslušenstvom a 
príslušnými dokladmi. Všetky zistené, zjavné vady je kupujúci povinný uviesť do dodacích listov predmetu plnenia a nechat podpísať 
dopravcom. Tieto skutočnosti je nutné bezodkladne, písomne oznámiť Spoločnosti, najneskôr do 48 hodín od dodania. 
7.3. Ak nie je dohodnuté inak, záručná doba na predmet plnenia je 24 mesiacov odo dňa dodania predmetu plnenia 
kupujúcemu, a to výlučne iba na: 
- koróziu materiálu predmetu plnenia, 
- stratu stability a celistvosti, kvality nástreku a 
- nezávadnosť materiálu predmetu plnenia. 
7.4. Predpokladom poskytnutia záruky je, že 
- nedošlo k žiadnym stavebným a užívateľským zmenám predmetu plnenia a zostali zachované atmosférické podmienky 
(znečistené ovzdušie s jeho koróznou agresivitou a prípadnou väčšou vlhkosťou) dané pri uzavretí zmluvy. Zmena týchto 
podmienok zbavuje Spoločnosť akejkoľvek zodpovednosti za vady. 
- kupujúcim objednaný predmet plnenia vyhovuje svojim prevedením plánovanému spôsobu použitia predmetu plnenia, ako 
statickému tak ochrannému proti korózii, 
- kupujúci správne zaobchádza s predmetom plnenia pri skladovaní predmetu plnenia a to najmä tak, aby sa skladovaním 
predmet plnenia nepoškodil, nezhoršila sa jeho kvalita (naklonenie balíku kvôli jednoduchému odvodu vody, prikrytie balíku 
pred prachom a dažďom, ale s kontrolou proti zapareniu a tým poškodeniu nástreku), 
- kupujúci dodržal montážne odporúčania Spoločnosti. 
7.5. Spoločnosť nezodpovedá za vady, ak: 
- kupujúci nesprávne určí statické hodnoty pri objednaní zodpovedajúceho a vhodného predmetu plnenia. Na požiadanie 
kupujúceho Spoločnosť zaistí kupujúcemu doručenie statických hodnôt objednaného predmetu plnenia, 
- sú spôsobené nesprávnym postupom pri vybalení predmetu plnenia, dodatočnom upravovaní (dodatočné rezy, nátery apod. ) 
a neodbornom čistení predmetu plnenia. 
7.6. Záruka sa nevzťahuje na prirodzené procesy opotrebenia predmetu plnenia a nevýznamné farebné odchylky (podrobne 
uvedené v dokumente „Záručné podmienky pre povrchové úpravy – povlaky“ (k dispozicii u obchodného zástupcu a na webu 
spoločnosti). 
7.7. Kupujúci berie na vedomie, že 
- výrazné a tmavé odtiene skôr strácajú intenzitu a zosvetľujú sa pôsobením UV žiarenia. Na tieto skoršie straty intenzity 
odtieňa sa záruka nevzťahuje. 
- ochranný lak na rubovej strane profilu má iba ochrannú funkciu, v žiadnom prípade nie estetickú. Môže vykazovať mechanické 
poškodenie, taktiež svetlejšie a tmavšie miesta z dôvodu iba 4-12μm hrúbky ochranného nástreku na pozinkovanej vrstve, može 
mistno aj chýbať. Na tieto rozdiely sa záruka nevzťahuje. 
- tovar dodaný v metalických odtieňoch je treba montovať v polohe zhodnej so smerom valcovania, otočenie výrobku pri 
montáži o 180 st. má za následok pohľadovú nezhodu odtieňov, směr válcovania na symetrických profilov je vyznačený priamo na 
výrobku samolepiacim štítkom so symbolom šipky. 
- sendvičové panely PUR majú vždy na obkladových plechoch ochrannú farebnú fóliu, ktorá odlišuje interiérovú a exteriérovú  
stranu panelu. 
- dodané výrobky môžu mať z dôvodu prepravy drobné odreniny, na ktoré sa zodpovednosť za vady nevzťahuje, pokial je vada 
bezvýznamná s ohľadom na povahu výrobku a deklarovanému účelu použitia. Spoločnosť sa zaväzuje dodať opravnú farbu zdarma a 
kupujúci si po montáži touto opravnou farbou jednotlivé miesta štetčekom opraví. Ak má kupujúci záujem dodať - výrobok bez 
odrenín, je nutné to uviesť v objednávke a priplatiť si za ochrannú fóliu po celej pohľadovej ploche výrobkov. 
- mikroskopické vlasové ryhy na výrobku vzniknuté pri preprave, skladovaní a montáži, aj keď je výrobok vybavený ochrannou 
fóliou sú dôvodom k reklamácii iba ak množstvo takých poškodení presahuje primeranú medzu vzhľadom k povahe a použitia 
výrobku (menej ako jedna vlasová ryha max. dĺžky 10 mm na 1m2). 

7.8. Kupujúci je povinný písomne oznámiť vady, za ktoré zodpovedá Spoločnosť zo záruky bezodkladne po ich zistení, najneskôr 

však do 48 hodín od ich zistenia. V prípadě, že vada výrobku je zistená až v priebehu montáže, je nutné ihned prerušiť montáž, vadné 

výrobky nemontovat a bezodkladne kontaktovat Spoločnosť. Pokial montáž vadných výrobkou aj tak bude pokračovať, nemožno pak 

požiadovať výmenu tovaru a úhradu nákladou s tým súvisiacich (demontáž vadných výrobkou a montáž výrobkou poskytnutých 

výrobcom ako náhrada a pod.). 
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7.9. Spoločnosť sa zaväzuje rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie kupujúceho najneskôr v lehote 30 dní odo dňa doručenia 

oznámenia, pričom Spoločnosť je oprávnená uvedenú lehotu predĺžiť z dôvodu zabezpečenia odborného posúdenia vady. 

7.10. V prípade, ak bude nutné uskutočniť miestne zisťovanie u kupujúceho, kupujúci berie na vedomie, že predpokladom  

rozhodnutia o oprávnenosti jeho reklamácie je poskytnutie súčinnosti kupujúceho spočívajúcej najmä v umožnení vstupu do 

priestorov a vykonaní obhliadky predmetu plnenia. 
7.11. Pohĺadové posúdenie prípadných estetických/optických defektov nemajúcích vpliv na funkčnost ani trvanlivost výrobku sa 
provádza zo vzdialenosti 10 m a viacej od predmetu posúdenia. Takéto defekty nemóžu byť v rozpore z požadavkami 
zodpovedajucích typu výrobku a príslušných noriem. 

7.12. Ak bude reklamácia kupujúceho oprávnená, Spoločnosť zároveň v čase určenom na rozhodnutie o oprávnenosti 

reklamácie, určí lehotu a spôsob odstránenia vady. Spoločnosť môže vadu odstrániť buď opravou, úpravou, výmenou, pričom  

výber spôsobu je na Spoločnosti. 

7.13. Ak je reklamácia riešená formou zľavy na tovar, výška zľavy musí byť obojstranne akceptovaná. V prípade ak nedôjde k 

dohode, výšku zľavy z hodnoty poškodeného tovaru určí znalecký posudok na princípe primeranosti.  
7.14. Ak je reklamacie riešena náhradnou výrobou, puvodný - reklamovaný tovar zostava v majetku Spoločnosti a o jeho ďalšom 
prípadnom použiti, vráteni, odkúpeni apod. rozhoduje výhradne Spoločnosť. 

 

8. Zodpovednosť za škodu 

8.1 Spoločnosť a kupujúci zodpovedajú za škodu, ktorú spôsobia porušením svojich povinností. 
8.2.Spoločnosť je povinná nahradiť kupujúcemu vzniklú újmu do maximálnej výše 100 % dohodnutej predajnej ceny tovaru. 
Společnosť nezodpovedá za ušlý zisk ani za záväzky kupujúceho ku tretím stranám. Výše uvedené neplatí v prípadě újmy zposobené 
člověku na jeho prirodzených právách, alebo zposobené úmyselně či z hrubej nedbalosti. 

 

9. Záverečné ustanovenia 

9.1. Kupujúci je počas trvania zmluvy povinný bezodkladne oznámiť Spoločnosti zmenu obchodného mena, sídla, bankového  

spojenia ako aj ďalších údajov uvedených v zmluve. 

9.2. Kupujúci je ďalej povinný bezodkladne oznámiť Spoločnosti skutočnosť, že: 

- bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok kupujúceho, 

- kupujúci rozhodol o svojom zrušení s likvidáciou. 

9.3. Táto zmluva a vzťahy z nej vyplývajúce sa riadia slovenským právnym poriadkom. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené 

týmito OP alebo zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníku v znení 

neskorších predpisov. 

9.4. Ak niektoré ustanovenie týchto OP sa stane úplne alebo čiastočne neplatným alebo nevykonateľným, nebude tým dotknutá 

platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení. Neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie bude nahradené účinným alebo 

vykonateľným ustanovením, ktoré sa podľa možnosti čo najviac približuje k ekonomickému významu neúčinného alebo 

nevykonateľného ustanovenia. 

9.5. Všetky spory vznikajúce zo zmluvy a v súvislosti s ňou, budú riešené vecne aj miestne príslušným súdom. 

9.6. Zmluva uzatvorená mezi Společnostou a kupujúcím, aj i práva z nej vyplývajúce nemožu být postúpená bez predchozieho 

písomného súhlasu druhej strany. 

9.7. Práva vyplývajúce zo zmluvy sú premlčané po štvoročnej premlčiacej lehotě. 

9.8. Uplatnenie akýhkolvek obchodných podmienok kupujúceho  je vylúčené. 

9.9. V prípade, že výrobe, spracovaniu alebo dodávke tovaru alebo ktorejkoľvek jeho časti bráni alebo ju obmedzia priame 

alebo nepriame okolnosti, ktoré sú mimo reálne možnú kontrolu predávajúceho, ako sú okrem iného: vojna (vyhlásená alebo 

nevyhlásená), hrozba vojny, nepokoje, civilné povstania, sabotáž, požiar, búrka, dopravné problémy spôsobené ľadom alebo  

inými prekážkami v prístave, explózia, prírodná katastrofa, zákony, nariadenia alebo predpisy vlád, rozhodnutia alebo smernice 

Komise Európskej únie, štrajk, výluka alebo iné dohodnuté akcie zamestnancov, nedostatok surovín, palív, dopravných 

možností alebo dodávok energie, čiastočný alebo úplný výpadok výrobného podniku alebo strojného vybavenia, oneskorenie na 

strane subdodávateľa, škody alebo straty počas prepravy alebo skladovania, zákaz vývozu alebo dovozu, alebo akákoľvek iná 
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príčina, ktorá je mimo reálne možnú kontrolu Spoločnosti alebo spolupracujúcich firem zapojených do výrobného procesu 

alebo dodávok tovaru, bude termín dodania tovaru predĺžený o dobu omeškania spôsobeného akýmkoľvek zásahom alebo 

udalosťou vyššej moci.  

Ak je pravdepodobné, že dodávka tovaru bude oneskorená z dôvodov, vplyvom príčin alebo udalostí, o ktorých je zmienka 

vpredchádzajúcom odstavci, a ak je pravdepodobné, že oneskorenie potrvá takú dobu, že kupujúcí bude potrebovať získať náhradný 

tovar z iného zdroja ako je Spoločnosť, a ak kupující preukáže k spokojnosti Spoločnosti, že predlžovanie termínudodávky by pre  

nedostatok tovaru vážne ovplyvnilo fungovanie kupujúceho, môže Spoločnosť na žiadosť kupujúceho súhlasiť sostornovaním 

dodávky. 

Žiadna zo strán nezodpovedá druhej strane za škody vplyvom oneskorenia alebo neplnenia zmluvy spôsobenými faktormi alebo 

udalosťami, o ktorých je zmienka v prvom odstavci tohoto bodu. 

9.10. Tieto Obchodné podmienky, Reklamačný poriadok, Záručné podmienky pre povlaky, návody a technické špecifikácie sú volne k 

stiahnutiu tiež na internetových stránkach Spoločnosti. 

  

 

 

 

 

      V Senici dňa 01/2017 


