Všeobecné obchodné podmienky pre
predaj tovaru spoločnosti EXIDE
SLOVAKIA s.r.o.
I. Všeobecné ustanovenia
1. Všeobecné obchodné podmienky pre predaj tovaru (ďalej
len „VOP") sa aplikujú na všetky zmluvy a obchodno-právne
vzťahy (ďalej všeobecne ako „Zmluva“), ktoré spoločnosť
EXIDE Slovakia, s.r.o., so sídlom Jiskrova 4, 040 01 Košice,
IČO: 36 206 768, zapísaná v Obch. registri Okresného súdu
Košice I., Odd.: Sro, vložka č.: 12484 (ďalej len "predávajúci"),
uzatvára za účelom predaja tovaru. Aplikácia VOP druhej
zmluvnej strany alebo akýchkoľvek iných všeobecných
obchodných podmienok je týmto výslovne vylúčená, pokiaľ sa
zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
2. Kupujúcim sa v kontexte týchto VOP rozumie akákoľvek
právnická, alebo fyzická osoba, ktorá je voči predávajúcemu
v obchodne záväzkovom alebo podobnom vzťahu v postavení
odberateľa, dlžníka alebo kupujúceho, alebo taká osoba, ktorá
robí kroky na vytvorenie takéhoto obchodne záväzkového
vzťahu.
3. Znenie a zmeny týchto VOP sú pre zmluvné strany záväzné.
V prípade, že medzi zmluvnými stranami existujú iné písomné
zmluvné dojednania, majú odchylné zmluvné dojednania
prednosť pred znením týchto VOP.
4. Tieto VOP sú v súlade s ustanovením § 273 zákona č.
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka SR v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) neoddeliteľnou
súčasťou zmluvy.
5. Objednávkou sa rozumie jednostranný právny úkon
kupujúceho smerujúci k obstaraniu tovaru, adresovaný
predávajúcemu akoukoľvek formou (elektronicky, písomne,
ústne apod.) Má sa za to, že Objednávku (čiastkovú zmluvu)
kupujúceho vystavila len osoba oprávnená na takýto úkon, bez
nutnosti skúmať túto skutočnosť predávajúcim.
6. V zmysle týchto VOP sa Zmluva považuje za uzavretú:
(i) dňom podpisu písomného vyhotovenia Zmluvy, Kúpnej
zmluvy alebo Rámcovej kúpnej zmluvy na jednorazovú alebo
opakovanú dodávku tovaru oboma zmluvnými stranami alebo
(ii) dňom doručenia písomného, elektronického alebo ústneho
potvrdenia, ktorým predávajúci potvrdzuje kupujúcemu
podmienky dodávky tovaru podľa Objednávky kupujúceho a v
týchto VOP.
7. Zmluva musí obsahovať základné identifikačné údaje
zmluvných strán v zmysle zápisu v obchodnom registri alebo v
živnostenskom registri, prípadne zápisu v inej zákonom
predpísanej evidencii. Každá zmluvná strana je zároveň
povinná všetky zmeny, ktoré u nej nastanú a ktoré sa zapisujú
do vyššie uvedených evidencií, bezodkladne oznámiť druhej
zmluvnej strane, inak zodpovedá za všetky škody z toho
vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela
vynaložiť druhá zmluvná strana.

II. Predmet zmluvy
1. Predmetom Zmluvy je záväzok predávajúceho dodať
kupujúcemu tovar a previesť na neho vlastnícke právo k tovaru
a záväzok kupujúceho zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu.
2. Predávajúci je povinný dodať tovar podľa špecifikácie
dohodnutej v Zmluve alebo podľa ním potvrdenej Objednávky
kupujúceho.
3. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, je predávajúci
oprávnený k čiastkovému plneniu predmetu Zmluvy. Dodanie
iného tovaru, než bolo dohodnuté v Zmluve je možné len s
výslovným súhlasom kupujúceho, súčasne sa to nepovažuje
za podstatné porušenie Zmluvy a nezakladá nárok kupujúceho
na odstúpenie od Zmluvy, resp. Objednávky.

III. Cena, mena a platobné podmienky
1. Pokiaľ v Zmluve nie je dohodnuté inak, sú náklady
predávajúceho na balenie tovaru, jeho prepravu do miesta
dodania ako aj ostatné náklady spojené s dodávkou tovaru
zahrnuté v cene tovaru.
2. Predávajúci má v závislosti od posúdenia konkrétneho
obchodného prípadu nárok na zaplatenie kúpnej ceny buď
pred (platba vopred) alebo až po splnení predmetu Zmluvy.

3. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu len na základe
faktúry vystavenej predávajúcim a doručenej kupujúcemu,
prílohou, ktorej budú doklady preukazujúce splnenie predmetu
Zmluvy.
4. Lehota splatnosti faktúr závisí od posúdenia konkrétneho
obchodného prípadu predávajúcim. Je stanovená na faktúre
predávajúceho ako počet dní odo dňa ich doručenia druhej
zmluvnej strane. Pokiaľ posledný deň lehoty splatnosti
pripadne podľa slovenského kalendára na deň pracovného
voľna, pokoja alebo sviatok, ako deň splnenia peňažného
záväzku bude zmluvným partnerom za rovnako dohodnutých
cenových a platobných podmienok akceptovaný nasledujúci
prvý pracovný deň.
5. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň
pripísania dlžnej sumy v prospech účtu veriteľa.
6. Faktúra musí obsahovať všetky, platnými zákonmi
stanovené náležitosti. V prípade, že faktúra nebude obsahovať
platnými zákonmi uvedené náležitosti, kupujúci nemá právo
faktúru vrátiť bez zaplatenia. Predávajúci je povinný takúto
faktúru opraviť a doručiť kupujúcemu.
7. Faktúry budú vystavené v mene euro.
8. Úhrada záväzkov oboch zmluvných strán bude vykonaná v
mene euro.
9. Kupujúci je povinný uhradiť fakturovanú sumu na bankové
spojenie, uvedené na faktúre predávajúceho. Bankové
spojenie predávajúceho vo forme ABO, IBAN a SWIFT (BIC) je
vždy uvedené na faktúre. V prípade, že kupujúci uhradí dlžnú
sumu na iné ako uvedené bankové spojenie na faktúre
predávajúceho, má sa za to, že svoje záväzky voči
predávajúcemu nesplnil a nárok predávajúceho na úhradu
celej fakturovanej sumy naďalej trvá. V prípade, ak z takéhoto
dôvodu vznikla škoda na ťarchu predávajúceho, má
predávajúci právo uplatniť si náhradu škody u kupujúceho,
ktorý škodu spôsobil, a to v plnej výške formou vystavenej
faktúry.
10. Ku každej faktúre predávajúceho je priložený Dodací list,
potvrdzujúci prevzatie tovaru kupujúcim alebo príslušné
prepravné doklady a v prípade dovozu tovaru z tretích krajín
(t.j. z krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie) aj
colné vyhlásenie na prepustenie tovaru do obehu. Kupujúci je
povinný Dodací list a alebo kópiu faktúry podpísať na znak
prevzatia tovaru a podpísanú obratom vrátiť predávajúcemu.
V prípade, že tak kupujúci neurobí má sa automaticky za to, že
objednaný tovar prevzal a predávajúci v celom rozsahu splnil
svoj zmluvný záväzok.
11. Ak má predávajúci bankový účet v tuzemsku a alebo v
zahraničí: Bankové poplatky dlžníka znáša dlžník, bankové
poplatky veriteľa znáša veriteľ. V prípade porušenia zmluvnej
podmienky súvisiacej s úhradou znáša všetky bankové
poplatky tá zmluvná strana, ktorá porušenie zavinila.
12. Zmluvné strany postupujú pri usporiadaní svojich daňových
povinností podľa platných právnych predpisov s vylúčením
možnosti prevzatia daňovej povinnosti za obchodného
partnera.
13. Zmluvné strany sa zaväzujú akceptovať akékoľvek
legislatívne zmeny v právnom poriadku, vrátane zmien v
daňových zákonoch, ktoré sa dotknú zmluvy a budú
rešpektovať ich aplikáciu počas doby ich platnosti
14. Predávajúci má právo bez dohody s kupujúcim postúpiť
pohľadávky na kupujúceho akejkoľvek tretej strane.

IV. Miesto plnenia a termín plnenia
1. Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v mieste
plnenia dohodnutom v Zmluve. Ak miesto plnenia nie je v
Zmluve dohodnuté, je miestom plnenia sklad predávajúceho.
2. Predávajúci je povinný dodať tovar v dohodnutom termíne
plnenia.
3. Kupujúci je povinný objednať tovar podľa štandardu MOQ
(minimálneho objednávacieho množstva) predávajúceho
a poskytovať predávajúcemu predpoveď nákupu tovaru
vopred, na obdobie Mesiac+3, pred termínom dodávky tovaru.
4. Kupujúci je povinný prevziať tovar aj pred a/alebo po
dohodnutým termínom plnenia.
5. Nedodržanie termínu plnenia z dôvodu nedostatku tovaru
na sklade, rozdielnosti predpovede nákupu voči skutočnej
objednávke kupujúceho, z dôvodu oneskorenia dopravy, či
z dôvodov, ktoré nemohol predávajúci ovplyvniť, sa
nepovažuje za podstatné porušenie Zmluvy. V takýchto
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prípadoch omeškania predávajúceho s dodaním tovaru nemá
kupujúci právo odstúpiť od Zmluvy/Objednávky.

V. Prechod vlastníckeho práva a
nebezpečenstva škody
Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na tovar prechádza
na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru.

VI. Prevzatie tovaru a vykonanie skúšok tovaru
1. Prevzatím tovaru sa rozumie buď doručenie tovaru
predávajúcim na miesto určené kupujúcim
v Zmluve/Objednávke, alebo prevzatie tovaru kupujúcim
v sklade predávajúceho.
2. Prevzatie tovaru potvrdí kupujúci na Dodacom liste a/alebo
faktúre predávajúceho podpisom oprávnenej osoby.
3. Predávajúci je povinný, najneskôr pri prevzatí tovaru
kupujúcim, odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné
na prevzatie a na užívanie tovaru, ako aj ďalšie doklady
stanovené v Zmluve.
4. Povinnosť predávajúceho predložiť kupujúcemu osvedčenie
o preukázaní zhody technických vlastností výrobku s
príslušnými technickými predpismi alebo iný doklad
preukazujúci súlad vlastností tovaru s požiadavkami
všeobecne záväzných alebo technických predpisov (technická
dokumentácia, karty bezpečnostných údajov, apod.) je splnená
uverejnením uvedených informácií na webových stránkach
predávajúceho, bez nutnosti predložiť doklady fyzicky, v čase
prevzatia tovaru kupujúcim.
5. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí riadne
skontrolovať z hľadiska množstva, sortimentu a akosti.
Prípadné nezrovnalosti je povinný bez odkladu oznámiť
predávajúcemu, najneskôr do 5 pracovných dní od prevzatia
tovaru.
6. Predávajúci akceptuje len také nedostatky v dodávke
tovaru, o ktorých bol kupujúcim bez zbytočných odkladov po
prevzatí tovaru, informovaný. Za rozdiely zistené neskôr,
nenesie predávajúci žiadnu zodpovednosť.
7. Rozdiely, nezrovnalosti a/alebo chyby tovaru, ktoré
jednorázovo prekročia sumu 1.000,- EUR (jedentisíc eur) musí
kupujúci zdokumentovať za účasti zástupcu predávajúceho.
Pokiaľ sa preukáže, že chyby, nezrovnalosti alebo rozdiely
v dodávke tovaru neboli spôsobené predávajúcim, riadia sa
náklady na účasť predávajúceho pri dokumentovaní prípadu
podľa bodu 8. tohto článku.
8. Zmluvné strany dohodli, že kupujúci má právo byť prítomný
pri vykonávaní skúšok tovaru.
9. Ak sa kupujúci alebo ním poverená osoba nedostaví v
určenom čase na vykonanie skúšok môže predávajúci vykonať
skúšky aj bez účasti kupujúceho, pričom je však povinný bez
zbytočného odkladu kupujúceho informovať o výsledku
skúšok.
10. Ak sa kupujúci rozhodne podrobiť tovar vykonaniu skúšok
je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu miesto a dátum
konania skúšok tovaru, a to najneskôr 14 dní pred plánovaným
dátumom konania skúšok. Kupujúci znáša náklady spojené s
vykonaním skúšok tovaru.
11. Náklady spojené s účasťou kupujúceho alebo ním
poverenej osoby na vykonaní skúšok znáša kupujúci. Ak sa
skúšky nevykonajú v dohodnutom termíne zavinením
kupujúceho alebo ak bude výsledok skúšky negatívny, je
kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady,
ktoré predávajúcemu v tejto súvislosti vzniknú.

VII. Chyby tovaru a nároky z chýb tovaru
1. Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a
vyhotovení, ktoré určuje Zmluva. V prípade, že má tovar
chyby, zodpovedá predávajúci za chyby tovaru v zmysle
ustanovení § 422 a nasledujúcich Obchodného zákonníka.
2. Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný tovar nevykazuje
žiadne právne chyby a že zo strany tretej osoby nebudú
uplatňované nároky z titulu porušenia alebo ohrozenia
autorských práv, práv na ochrannú známku alebo iných
obdobných práv. Za právne chyby tovaru predávajúci
zodpovedá v zmysle ustanovení § 433 a nasledujúcich
Obchodného zákonníka.

3. Kupujúci sa zaväzuje predávať tovar dodaný predávajúcim
len pod originálnou obchodnou značkou. Porušenie tohto
pravidla sa riadi zmluvnou pokutou podľa čl. XII.
4. V prípade, že kupujúci objednal a prevzal od predávajúceho
tovar bez označenia obchodnou značkou predávajúceho, za
účelom jeho označenia vlastnou obchodnou značkou, je
kupujúci povinný informovať predávajúceho a získať jeho
súhlas k takejto obchodne značke a k sortimentu tovaru, ktorý
ňou bude označený. V prípade nesúhlasu predávajúceho nie
je kupujúci oprávnený tovar touto značkou označiť. Porušenie
tohto pravidla sa riadi zmluvnou pokutou podľa čl.XII.
5. V prípade podľa bodu 4 tohto článku, kupujúci zodpovedá
za to, že tovar predávaný na trhu pod jeho obchodnou
značkou nenesie žiadne právne chyby a že zo strany tretej
osoby nebudú uplatňované nároky z titulu porušenia alebo
ohrozenia autorských práv, práv na ochrannú známku alebo
iných obdobných práv. Za právne chyby takéhoto tovaru
zodpovedá kupujúci v plnom rozsahu a súčasne súhlasí s tím,
že v plnom rozsahu zbavuje akejkoľvek zodpovednosti
predávajúceho.
6. Porušenie ustanovenia bodu 3,4 a 5 tohto článku sa
považuje za hrubé porušenie Zmluvy a predávajúci môže od
Zmluvy v takom prípade odstúpiť s okamžitou platnosťou.
7. V prípade dodania tovaru s chybami je kupujúci oprávnený:
a) požadovať odstránenie chýb dodaním náhradného tovaru
za chybný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať
odstránenie právnych chýb, alebo
b) požadovať odstránenie chýb opravou tovaru, ak sú chyby
opraviteľné, alebo
c) požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo
d) odstúpiť od Zmluvy.
8. Nároky z chýb tovaru sa nedotýkajú nároku na náhradu
škody alebo na zmluvnú pokutu.

VIII. Záruka za akosť
1. Pokiaľ nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak,
poskytuje predávajúci kupujúcemu garančný paušál na krytie
nákladov reklamácií chýb tovaru, ktoré si u kupujúceho
uplatnili koneční spotrebitelia, resp. jeho odberatelia. Kupujúci
tak nemá ďalší nárok u predávajúceho na akékoľvek riešenie
vzniknutých reklamácií, z dôvodu používania tovaru konečným
spotrebiteľom, resp. odberateľom kupujúceho v jeho
dvojročnej záručnej lehote.
2. Zárukou za akosť tovaru tak preberá na seba kupujúci
záväzok, že tovar nakúpený u predávajúceho bude podľa
právneho poriadku a obchodných zvyklostí v SR spôsobilý na
použitie na dohodnutý alebo obvyklý účel a že si zachová
dohodnuté alebo obvyklé vlastnosti. Ak je táto doba vyznačená
dĺžkou záručnej doby vo forme záručného listu alebo doby
trvanlivosti alebo použiteľnosti dodaného tovaru dlhšia ako
jeden rok od dodania, platí táto doba.
3. Pokiaľ v Zmluve nie je písomne dohodnuté inak, záručná
doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru
kupujúcim.

IX. Riziká vyplývajúce z tovaru
1. Ak sú súčasťou tovaru látky, ktoré majú jednu alebo viac
nebezpečných vlastností, informuje predávajúci kupujúceho v
príslušnej dokumentácii (Záručný list, informácia na webovej
stránke predávajúceho, atď.) o charaktere a rizikách
vyplývajúcich z ich používania, identifikuje nebezpečenstvá a
určuje opatrenia na bezpečnú manipuláciu, skladovanie a
prepravu týchto látok najmä z hľadiska ochrany zdravia,
bezpečnosti a ochrany pred požiarmi.
2. Predávajúci formou informácie v dokumentácii, ktorá tvorí
súčasť dodávky tovaru (Záručný list, informácia na webovej
stránke predávajúceho, atď.) poskytuje kupujúcemu príslušné
informácie o ohrozeniach vyplývajúcich z používania tovaru v
určených prevádzkových a užívateľských podmienkach,
vrátane informácie o spôsobe ochrany pred týmito ohrozeniami
a spôsobe a vykonávaní opatrení vyplývajúcich z osobitných
predpisov na zabezpečenie bezpečnosti, ochrany zdravia, ako
aj z hľadiska ochrany pred požiarmi.

X. Ochrana životného prostredia
1. Ak je predmetom Zmluvy dodávka tovaru, ktorý obsahuje
chemické látky alebo chemické prípravky, predávajúci
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informuje o tejto skutočnosti kupujúceho na karte
bezpečnostných údajov v súlade s osobitnými právnymi
predpismi, zverejnenej na vlastnej webovej stránke.
2. Kupujúci rozumie, že obaly na dodávanom tovare vyhovujú
ustanoveniam zákona o obaloch v platnom znení a je povinný
s nimi nakladať v zmysle ustanovení príslušných právnych
predpisov a nariadení.

XI. Zmluvné sankcie
1. Ak je kupujúci v omeškaní s úhradou svojich záväzkov za
dodaný tovar podľa Zmluvy, má predávajúci právo fakturovať
dlžníkovi úrok z omeškania najviac vo výške 0,1% z dlžnej
čiastky za každý deň omeškania.
2. Ak kupujúci poruší ustanovenie čl. VII, bod 3, 4 a/alebo 5 je
predávajúci oprávnený sankcionovať kupujúceho čiastkou až
25.000,- EUR (dvadsaťpäťtisíc eur) za každý jednotlivý prípad.
3. Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty
predávajúci oznámi kupujúcemu doručením faktúry.
4. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje predávajúceho
povinnosti dodať tovar alebo doklady podľa zmluvy a súčasne
nezbavuje kupujúceho povinnosti za dodaný tovar zaplatiť
včas a v plnom rozsahu.
5. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na
náhradu škody spôsobenej porušením zmluvných povinností.
6. Ak dôjde k úniku informácií, ktoré majú charakter dôverných
informácií alebo obchodného tajomstva z dôvodov, za ktoré
zodpovedá kupujúci alebo kupujúci poruší povinnosť
stanovenú v článku XIII. týchto Všeobecných obchodných
podmienok, je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu
vo výške 10.000,- EUR za každé jednotlivé porušenie, ak nie
je v Zmluve uvedené inak.

XII. Dôvernosť informácií
1. Zmluvné strany budú nakladať s akýmikoľvek údajmi,
informáciami alebo dokumentmi, ktoré mu boli poskytnuté
alebo ich akýmkoľvek spôsobom získal v súvislosti s
uzatváraním a/alebo plnením tejto Zmluvy, ako s informáciami
dôverného charakteru a/alebo s informáciami, ktoré sú
predmetom obchodného tajomstva (ak spĺňajú náležitosti
podľa § 17 Obchodného zákonníka).
2. Zmluvné strany sa zaväzujú pri nakladaní s takýmito údajmi,
informáciami alebo dokumentmi dodržiavať zásady ich
ochrany a utajenia, pričom takéto údaje, informácie alebo
dokumenty nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu
kupujúceho poskytnúť tretím osobám a ani svojim
zamestnancom, ktorí sa nezúčastňujú plnenia tejto Zmluvy.
3. Kupujúci nie je oprávnený bez predchádzajúceho
písomného súhlasu predávajúceho uvádzať ho ako svojho
obchodného partnera a/alebo používať obchodné meno alebo
logo predávajúceho pri propagácii seba alebo svojej činnosti
alebo vo vyhláseniach pre médiá, a to v akejkoľvek forme.

XIII. Skončenie zmluvného vzťahu
1. Platnosť Zmluvy môže byť ukončená okamžite:
a) uplynutím doby, na ktorú je Zmluva uzavretá;
b) písomnou dohodou zmluvných strán;
c) podaním podnetu na konkurz alebo zahájením konkurzu na
kupujúceho;
d) zánikom niektorej zo zmluvných strán bez právneho
nástupcu;
e) písomnou výpoveďou alebo odstúpením od zmluvy;
f) splnením predmetu zmluvy pri jednorázovom dodaní tovaru.
2. Pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak, predávajúci má právo
ukončiť platnosť Zmluvy (ako celku) aj pred uplynutím doby
platnosti, a to písomnou výpoveďou bez uvedenia dôvodov s
jedno (1) mesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota
začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená výpoveď
kupujúcemu. Pre čiastkové zmluvy (objednávky), uzavreté
(vystavené, odoslané) pred skončením platnosti Zmluvy, budú
aj po skončení jej platnosti platiť ustanovenia týchto
Všeobecných obchodných podmienok, a to až do doby
splnenia predmetu príslušnej čiastkovej zmluvy (objednávky).
3. Pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak, ktorákoľvek zo
zmluvných strán je oprávnená od Zmluvy (ako celku) odstúpiť
v prípade porušenia jej ustanovení druhou zmluvnou stranou,
ak k náprave porušenia nedôjde ani v dodatočnej primeranej

lehote, poskytnutej druhej zmluvnej strane na odstránenie
tohto porušenia. Právne účinky odstúpenia od zmluvy
nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy
druhej zmluvnej strane. Plnenia poskytnuté stranami navzájom
do okamihu zániku Zmluvy si každá zo strán ponecháva, ak sa
zmluvné strany nedohodnú inak.
4. Pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak, predávajúci je
oprávnený odstúpiť od čiastkovej zmluvy (objednávky) za
podmienky, ak kupujúci bude v omeškaní s platením svojich
záväzkov voči predávajúcemu o viac ako 30 kalendárnych dní.
Takéto odstúpenie nemá vplyv na povinnosť kupujúceho
zaplatiť zmluvnú pokutu za omeškanie plnenia podľa čl. XII.
5. Právne účinky odstúpenia predávajúceho od čiastkovej
zmluvy (objednávky) nastávajú dňom doručenia písomného
a/alebo elektronického oznámenia o odstúpení druhej
zmluvnej strane. Kupujúci má právo od čiastkovej zmluvy
(objednávky) odstúpiť rovnakou formou len pred termínom
potvrdenia objednávky kupujúcim podľa čl. I, bod 6 (ii).

XIV. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť
1. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje
prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a
bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne
predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej
následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase
vzniku záväzku túto prekážku predvídala.
2. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase,
keď povinná strana bola v omeškaní s plnením svojej
povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
3. Ani jedna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za
nesplnenie svojich povinností, vyplývajúcich zo zmluvy, ak sa
dokáže, že:
(i) nesplnenie nastalo následkom mimoriadnych
nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí,
(ii) prekážky ani ich následky nebolo možné v čase
uzatvárania zmluvy predvídať,
(iii) prekážkam ani ich následkom sa nedalo zabrániť, vyhnúť
ani ich prekonať.
4. Medzi nepredvídateľné a neodvrátiteľné prekážky nepatria
tie, ktoré boli spôsobené neudelením úradných povolení,
licencií alebo podobných oprávnení povinnej strane.
5. Strana, ktorá porušuje svoju povinnosť alebo, ktorá s
prihliadnutím na všetky okolnosti má vedieť, že poruší svoju
povinnosť zo záväzkového vzťahu, je povinná oznámiť druhej
zmluvnej strane povahu prekážky a jej dôsledkov, ktorá jej
bráni alebo bude brániť v plnení povinnosti. Správa sa musí
podať bez zbytočného odkladu po tom, čo sa povinná strana o
prekážke dozvedela alebo pri náležitej starostlivosti mohla
dozvedieť. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zaväzuje
povinnú stranu nahradiť škodu, ktorej sa mohlo včasným
oznámením predísť.
6. Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené
iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky
spojené.
7. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť oslobodzujú povinnú
stranu od povinnosti uhradiť škodu, zmluvnú pokutu a iné
zmluvne dohodnuté sankcie.
8. Čas plnenia sa predlžuje o dobu trvania okolností
vylučujúcich zodpovednosť tak, aby bol pre oprávnenú stranu
prijateľný. Počas tejto doby sa odopiera oprávnenej strane
právo, ak existovalo, na odstúpenie od zmluvy.
9. Ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť trvajú dlhšie ako 6
mesiacov, ktorákoľvek zo strán je oprávnená jednostranne od
zmluvy odstúpiť.

XV. Záverečné ustanovenia
1. Všetky doterajšie dohody, ústne aj písomné, týkajúce sa
rokovaní o tejto zmluve medzi zmluvnými stranami strácajú
dňom uzavretia tejto Zmluvy platnosť a sú plne touto zmluvou
nahradené.
2. V prípade, že akékoľvek ustanovenie Zmluvy sa stane v
akomkoľvek ohľade neplatným, nezákonným alebo
nevymáhateľným, nebude tým žiadnym spôsobom dotknutá,
alebo porušená platnosť, zákonnosť alebo vymáhateľnosť
ostatných ustanovení Zmluvy.
3. Zmluvy ako aj práva a povinnosti z nich vyplývajúce, vrátane
posudzovania ich platnosti ako aj následkov ich prípadnej
neplatnosti, sa riadia a budú vykladané na základe a v súlade
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s hmotným (materiálnym) právom platným v Slovenskej
republike.
4. Právne vzťahy, ktoré nie sú v Zmluve bližšie upravené sa
riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z
tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené vzájomnou
dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, budú spory s
konečnou platnosťou rozhodnuté príslušným súdom v
Slovenskej republike, príslušným podľa procesných predpisov
platných v Slovenskej republike. Zmluvné strany týmto zároveň
vylučujú aplikáciu akýchkoľvek a všetkých kolíznych noriem
upravených v dvojstranných a / alebo viacstranných
medzinárodných zmluvách a/alebo dohodách, ktoré sú
súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky.
6. Pre objasnenie klauzúl použitých v zmluve sú rozhodujúce
ustanovenia INCOTERMS 2012, ktoré vydala Medzinárodná
obchodná komora v Paríži.
7. V prípade, že kupujúci má sídlo v zahraničí a zmluvné
strany sa nedohodli v zmluve na komunikačnom jazyku stáva
sa komunikačným jazykom jazyk slovenský.
8. Predávajúci svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil s
týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a akceptuje
podmienky v nich stanovené.
9. Tieto VOP sú uverejnené na webových stránkach
predávajúce, vždy v platnej verzii. Má sa za to, že sa kupujúci
oboznámil s ich platným obsahom a súhlasí s ich znením.
Košice, 31.10.2012

.............................................................................................
Kupujúci (meno, podpis a pečiatka)
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