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I. ROZSAH TÝCHTO VŠEOBECNÝCH PREDAJNÝCH A DODACÍCH PODMIENOK  
 

1. Tieto všeobecné predajné a dodacie podmienky (ďalej len VPDP) platia pre všetky obchodné 
transakcie s našimi Zákazníkmi. Tieto VPDP platia najmä pre všetky zmluvy týkajúce sa predaja 
a/alebo dodávky hnuteľného tovaru bez ohľadu na to, či takýto hnuteľný tovar vyrábame, ale-
bo bol obstaraný od externého dodávateľa alebo subdodávateľa. Tieto VPDP však platia, iba ak 
je Zákazník podnikateľom, právnickou osobou v zmysle verejného práva alebo osobitným ma-
jetkom v zmysle verejného práva. 
 

2. Naše VPDP platia exkluzívne, aj keď s vedomím všeobecných obchodných podmienok Zákazní-
ka prijímame objednávky bez podmienok, poskytujeme služby príp. priamo alebo nepriamo 
odkazujeme na dokumenty alebo podobné listiny, ktoré obsahujú všeobecné podmienky Zá-
kazníka alebo akejkoľvek tretej strany. Má sa za to, že všetky protichodné, odlišné alebo doda-
točné obchodné podmienky Zákazníka prijímame, iba ak sme s tým výslovne písomne súhlasili. 
 

3. Naše VPDP vo svojej aktuálnej verzii momentálne platia ako rámcová dohoda pre všetky budú-
ce ponuky a zmluvy týkajúce sa predaja a/alebo dodávky hnuteľného tovaru vo vzťahu k prí-
slušnému Zákazníkovi bez toho, aby bolo potrebné na túto skutočnosť odkazovať v každom 
jednotlivom prípade. Ak dôjde k zmene alebo doplneniu našich VPDP, budeme o tom Zákazní-
ka bez zbytočného odkladu informovať. 
 

 
II. UZAVRETIE ZMLUVY / PÍSOMNÁ PODOBA / ZASTÚPENIE 

 
1. Naše ponuky podliehajú potvrdeniu a sú nezáväzné, pokiaľ nie sú výslovne označené ako zá-

väzné alebo si vyžadujú prijatie v stanovenej lehote. 
 

2. Objednávka zo strany Zákazníka predstavuje právne záväznú ponuku na uzavretie zmluvy. Ob-
jednávku prijímame formou vyhlásenia v textovej podobe (napr. potvrdením objednávky alebo 
dodacieho listu/oznámením pripravenosti na vyzdvihnutie) alebo samotným doručením tova-
ru. Podmienky tohto vyhlásenia alebo oznámenia budú začlenené do zmluvy a budú mať ako 
súčasť zmluvy prednosť. Všetky vyhlásenia alebo oznamy právnej povahy, ktoré nám Zákazník 
poskytne po vytvorení zmluvy (napr. upozornenie na termín, upozornenie na omeškanie, upo-
zornenie na nedostatky), musia byť v písomnej podobe. 
 

3. Nepodpísaný elektronický dokument, nepodpísaný e-mail alebo fax sa na účely týchto VPDP 
považujú za písomnú podobu. 
 

4. Písomná zmluva vrátane týchto VPDP, ktoré tiež tvoria neoddeliteľnú súčasť písomnej zmluvy, 
predstavuje úplnú dohodu medzi Zákazníkom a našou spoločnosťou v súvislosti s predmetom 
zmluvy. Akékoľvek iné ústne dohody, ktoré sú vyslovené pred uzatvorením písomnej zmluvy, 
nie sú právne záväzné a pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak, nahrádzajú sa písomnou zmlu-
vou v plnom rozsahu. 
 

5. Pred týmito VPDP majú prednosť individuálne – aj prípadné ústne – zmluvné dohody. Presný 
obsah takýchto zmluvných dohôd sa určí na základe písomnej zmluvy alebo nášho písomného 
potvrdenia. 
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6. Ak v obchodnom registri alebo v inom zodpovedajúcom verejnom registri nie je stanovené 
inak, Zákazník berie na vedomie, že akékoľvek ustanovenie právne záväzného vyhlásenia v me-
ne našej spoločnosti musia urobiť spoločne dvaja splnomocnení zástupcovia v súlade s našimi 
pravidlami týkajúcimi sa oprávnenia na zastupovanie. 

 
III. VYHRADENIE PRÁV / ZACHOVANIE MLČANLIVOSTI / DÔVERNOSŤ 

 
1. Vyhradzujeme si všetky vlastnícke práva, autorské práva a práva na majetok vo vzťahu ku všet-

kým dokumentom, materiálom a akýmkoľvek iným veciam (napr. ponukám, katalógom, cenní-
kom, cenovým ponukám, plánom, výkresom, ilustráciám, výpočtom, opisom výrobkov alebo 
technickým údajom produktov, vzoriek, modelov alebo iným fyzickým a/alebo elektronickým 
dokumentom, informáciám a softvéru), ktoré Zákazníkovi poskytneme. V závislosti od ustano-
vení záväzných právnych predpisov Zákazník nesmie sprístupniť vyššie uvedené dokumenty, 
materiály alebo predmety ani obsah žiadneho z vyššie uvedených dokumentov, materiálov 
alebo predmetov žiadnej tretej strane ani ich oznámiť tretej strane, nezneužije ich, neskopíruje 
ani nezmení bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. Zákazník môže vyššie uvedené 
dokumenty, materiály a predmety používať iba na účely plnenia svojich záväzkov stanovených 
v zmluve a na našu žiadosť je povinný vrátiť vyššie uvedené dokumenty, materiály a predmety 
a zničiť (alebo vymazať) všetky existujúce (aj elektronické) kópie, pokiaľ sa už nevyžadujú pri 
bežnej činnosti alebo na splnenie zákonných povinností v oblasti uchovávania údajov. Na našu 
žiadosť je Zákazník povinný poskytnúť potvrdenie alebo dôkaz o vrátení alebo zniče-
ní/vymazaní dokumentov, materiálov alebo predmetov v plnom rozsahu, prípadne oznámi, 
ktoré dokumenty, materiály alebo predmety z akýchkoľvek dôvodov stále potrebuje. Na soft-
vér sa vzťahujú ustanovenia uvedené v čl. XII. 
 

2. Obe strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť vo vzťahu ku všetkým informáciám získaným od 
druhej strany v priebehu zmluvného plnenia. To platí aj na dobu neurčitú po ukončení dodáva-
teľskej zmluvy. Táto povinnosť sa nevzťahuje na informácie, o ktorých sa už prijímajúca strana 
dozvedela legitímnymi prostriedkami bez zodpovedajúcej povinnosti zachovania mlčanlivosti, 
ani na informácie, o ktorých sa prijímajúca strana dozvie neskôr legitímnymi prostriedkami a 
bez akejkoľvek zodpovedajúcej povinnosti zachovávania mlčanlivosti, ani na informácie, ktoré 
sú alebo sa stanú všeobecne známe bez toho, aby to bolo spôsobené porušením zmluvy 
niektorou zo strán. 
 

IV. CENY / POPLATKY ZA SPRACOVANIE / DODÁVKA 
 

1. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, všetky naše dodávky budú dodané free carrier – vyplatené          
dopravcovi (FCA podľa Incoterms (2020)) (s ohľadom na sklad, z ktorého príslušnú dodávku re-
alizujeme). 
 

2. Napriek čl. IV, bodu 1 vyššie a po dohode so Zákazníkom dodáme tovar na miesto určenia ur-
čené Zákazníkom. V takom prípade znáša prepravné náklady na takúto dodávku (vrátane ná-
kladov na balenie) Zákazník. Akékoľvek riziko náhodnej straty alebo poškodenia tovaru v súvis-
losti s akoukoľvek dodávkou uskutočnenou v zmysle prvej vety čl. IV ods. 2 prechádza na Zá-
kazníka po prijatí oznámenia o pripravenosti tovaru na prepravu, alebo – ak sa v zmluve takéto 
oznámenie o pripravenosti na prepravu neuvádza, toto riziko na Zákazníka prechádza najne-
skôr pri odovzdaní tovaru prepravnej spoločnosti, nákladnej spoločnosti alebo inému preprav-
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nému personálu. To platí aj v prípade čiastkovej dodávky alebo v prípade, že poskytujeme aj 
ďalšie služby (napr. vyššie uvedenú prepravu, dopravu alebo montáž). 
 

3. Akékoľvek riziko náhodnej straty alebo poškodenia tovaru prechádza na Zákazníka, a to aj v 
prípade oneskorenia pri preberaní tovaru. 
 

4. Ak množstvo nejakej objednávky nedosahuje minimálnu úroveň uvedenú v našom platnom 
cenníku a/alebo stanovenú minimálnu hodnotu objednávky, účtujeme poplatok za spracovanie 
vo výške 10 %, pokiaľ nebude dohodnuté inak. 
 

5. Sme oprávnení podľa vlastného uváženia určiť spôsob prepravy (najmä vrátane zodpovednej 
dopravnej spoločnosti a trasy) a balenia (pokiaľ ide o materiál aj typ). 
 

6. Ponechávame si všetky vlastnícke práva na palety, kontajnery a iné opätovne použiteľné obaly 
a Zákazník je povinný vrátiť ich na miesto určenia bezplatne a bez zbytočného odkladu. 
Akékoľvek jednorazové balenie bude účtované na náklady Zákazníka a nebude prijaté na vrá-
tenie. 
 

7. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, na všetky transakcie sa vzťahujú katalógové ceny v čistom platné 
v čase uzavretia zmluvy plus daň z pridanej hodnoty v zákonnej sadzbe. Ceny uvedené v           
cenníku sú za podmienky dodania free carrier – vyplatené dopravcovi (doložka FCA podľa              
Incoterms (2020)). Zákazník znáša všetky náklady na poistenie, prepravu, balenie a ďalšie ná-
klady na expresnú prepravu, ako aj všetky ďalšie dane alebo poplatky, pokiaľ sa nedohodne 
inak. 
 

8. V prípade, že dohodnuté ceny predstavujú naše katalógové ceny v čistom, ak neboli dohodnu-
té žiadne konkrétne pevné (nemenné) ceny a ak sa dodávka uskutoční viac ako štyri (4) mesia-
ce po uzavretí zmluvy, budú platiť aktuálne katalógové ceny v čistom v čase dodania. 
 

9. V prípade akéhokoľvek dodania do členských štátov EÚ („dodávky v rámci Spoločenstva“) je 
Zákazník povinný bez zbytočného odkladu poskytnúť primeranú podporu na zistenie, či ide na-
ozaj o doručenie v rámci Spoločenstva. Sme oprávnení žiadať predovšetkým podpísané potvr-
denie s dátumom dodania v rámci Spoločenstva a minimálne tieto údaje: meno a adresu prí-
jemcu tovaru, množstvo a bežný obchodný opis tovaru, ako aj miesto a dátum prijatia tovaru. 
Ak si Zákazník neplní svoju povinnosť pri poskytovaní tejto podpory, bude zodpovedný za všet-
ky vyplývajúce škody a najmä za akúkoľvek výslednú daň z pridanej hodnoty. 

 
V. KONTROLY VÝVOZU 

 
1. Zákazník prísne dodržiava všetky príslušné právne predpisy Európskej únie (ďalej len „EÚ“), 

Spojených štátov amerických (ďalej len „USA“) a ďalšie zákony a nariadenia o kontrole vývozu a 
sankciách (ďalej len „nariadenia o kontrole vývozu“). 
 
Zákazník je povinný nás vopred upozorniť na (a poskytnúť) všetky informácie (vrátane koneč-
ného použitia), ktoré sú potrebné na to, aby sme splnili nariadenia o kontrole vývozu v prípa-
de, že sú naše výrobky, technológia, softvér, služby alebo akýkoľvek iný tovar (ďalej len „pred-
mety spoločnosti Schaeffler“) osobitne objednané na použitie v súvislosti s  
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a) akoukoľvek krajinou, územím, osobou alebo subjektom, na ktoré sa vzťahujú obmedze-
nia alebo zákazy vyplývajúce z nariadení o kontrole vývozu a sankcií, ktoré platia v EÚ, 
USA, alebo z akýchkoľvek iných nariadení o kontrole vývozu a sankcií, alebo v súvislosti s 

b) návrhom, vývojom, výrobou alebo použitím vojenského alebo jadrového tovaru, che-
mických alebo biologických zbraní, raketových, vesmírnych alebo leteckých aplikácií a 
dopravných prostriedkov. 
 

2. Zákazníka informujeme (i), že Úrad pre kontrolu zahraničných aktív na Ministerstve financií v 
USA (OFAC) k nám podľa nariadení o sankciách voči Iránu („ITSR“) a Kube („CACR“) pristupuje 
ako k daňovému rezidentovi USA („US Person“), a preto (ii) sa predmety spoločnosti Schaeffler 
nesmú bez predchádzajúceho súhlasu príslušných vládnych orgánov USA a v závislosti od 
akýchkoľvek platných predpisov proti bojkotu a) používať v žiadnej krajine alebo na žiadnom 
území, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia alebo sankcie vlády USA, ani ich nesmie používať 
žiadna osoba alebo subjekt, ktoré sú na akomkoľvek sankčnom zozname, ktorý vedie vláda 
USA, ani b) priamo alebo nepriamo dodávať, vyvážať, opätovne vyvážať, predávať ani iným 
spôsobom prevádzať do ktorejkoľvek krajiny alebo na ktorékoľvek územie, na ktoré sa vzťahujú 
obmedzenia alebo sankcie vlády USA ani sa nesmú dodávať, vyvážať, opätovne vyvážať, predá-
vať ani iným spôsobom prevádzať žiadnej osobe alebo subjektu, ktoré sú na akomkoľvek sank-
čnom zozname, ktorý vedie vláda USA. 
 

3. Splnenie zmluvných záväzkov z našej strany podlieha plneniu platných nariadení o kontrole 
vývozu. V opačnom prípade máme obzvlášť právo odmietnuť alebo zadržať zmluvné plnenie 
bez akejkoľvek zodpovednosti voči Zákazníkovi. 
 

VI. DODACIE LEHOTY/ONESKORENIE/OBJEDNÁVKY/ČIASTKOVÉ DODÁVKY 
 

1. Všetky dodacie lehoty/termíny dodania tovaru a materiálov (termíny dodania), ktoré uvádza-
me, sa považujú iba za orientačné. To neplatí, ak bol výslovne potvrdený alebo dohodnutý 
pevný termín dodania. Potvrdené alebo dohodnuté termíny dodania začínajú plynúť až po po-
tvrdení objednávky. Dodávky, ktoré podliehajú zálohovej platbe, začínajú plynúť až po prijatí 
zálohovej platby. Dodacia lehota v žiadnom prípade nezačne plynúť pred dátumom uzavretia 
konečnej dohody so Zákazníkom o všetkých záležitostiach, ktoré je potrebné objasniť pred za-
čiatkom výroby. 
 

2. V žiadnom prípade nenesieme zodpovednosť za neschopnosť nášho plnenia alebo za onesko-
renie v našom plnení, pokiaľ k tomu dôjde v dôsledku vyššej moci alebo iných udalostí, ktoré 
nebolo možné predvídať v čase uzavretia zmluvy a za ktoré nenesieme zodpovednosť (napr. za 
prerušenie prevádzky akéhokoľvek typu, za požiar, prírodné katastrofy, počasie, povodne, voj-
nu, povstanie, terorizmus, zdržanie pri preprave, štrajky, legitímne výluky, nedostatok pracov-
ných síl, nedostatok energií alebo surovín, oneskorenie vyplývajúce z povinnosti získania po-
trebných úradných povolení, za opatrenia zo strany akéhokoľvek orgánu/vládcu alebo za záka-
zy (napr. sankcie, embargá alebo iné ustanovenia o kontrole vývozu), za nepredvídané zvýšenie 
rizika, že splnenie akýchkoľvek povinností vyplývajúcich z tejto dohody alebo akejkoľvek indivi-
duálnej zmluvy o dodávke vedie k uloženiu sankcií (napr. sekundárnych sankcií) alebo by mohlo 
viesť k ich uloženiu. Takéto udalosti zahŕňajú aj nesprávne alebo oneskorené dodávky od na-
šich dodávateľov, za ktoré nenesieme zodpovednosť a v súvislosti s ktorými sme uzavreli prí-
slušnú zmluvu s príslušným dodávateľom na uspokojenie našich požiadaviek v čase uzavretia 
tejto zmluvy. Ak dôjde k nejakej z vyššie uvedených udalostí, príslušné termíny dodania sa au-
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tomaticky predlžujú o obdobie danej udalosti plus o akýkoľvek dodatočný čas potrebný na do-
danie. O každej takejto udalosti budeme Zákazníka informovať bez zbytočného odkladu a záro-
veň mu oznámime predpokladaný nový termín dodania. 
 

3. Ak nie sme schopní tovar dodať do štyroch (4) mesiacov od pôvodne navrhovanej dodacej le-
hoty, ktorákoľvek zo strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy v plnom rozsahu alebo čiastočne, 
pokiaľ ide o plnenie, ktorého sa príslušné udalosti dotkli. Sme povinní bez zbytočného odkladu 
vrátiť všetky sumy, ktoré už Zákazník zaplatil. To isté platí, ak nie sme schopní tovar dodať do 
troch (3) mesiacov od pôvodne stanoveného alebo dohodnutého termínu dodania. 
 

4. Nesplnenie povinnosti v súvislosti s oneskorením dodávky bude určené podľa zákonných usta-
novení. V každom prípade je Zákazník povinný doručiť nám oznámenie o platobnej neschop-
nosti. Ak v dôsledku omeškania vznikne Zákazníkovi škoda, má Zákazník právo od nás žiadať 
náhradu škody za takéto omeškanie. Výška takejto škody predstavuje 0,5 % z čistej ceny za 
každý celý týždeň omeškania, ale nie viac ako 5 % z hodnoty príslušnej časti celkovej dodávky, 
ktorá nemôže byť v dôsledku omeškania včas použitá alebo nemôže byť použitá podľa prísluš-
nej zmluvy. Toto právo na náhradu škody musí byť uplatnené písomne a je záväzné. Uplatne-
ním tohto práva na náhradu škody za omeškanie sa Zákazník vzdáva akéhokoľvek práva na ná-
hradu škody spôsobenej v dôsledku omeškania dodania. Namiesto náhrady za omeškanie si 
môže Zákazník uplatniť nárok na skutočnú škodu spôsobenú omeškaním dodania v zmysle 
ustanovení čl. X. 
 

5. Pokiaľ Zákazník súhlasil, že určité množstvo bude dodané v stanovenej lehote („lehota na do-
končenie“), a Zákazník má právo určiť dátum každej dodávky, o dodávku požiada minimálne 
dvanásť (12) týždňov pred požadovaným dátumom dodania. Po uplynutí lehoty na dokončenie 
môžeme Zákazníkovi dodať a účtovať akékoľvek množstvo, o ktoré ešte nepožiadal. 
 

6. Čiastkové dodávky sme oprávnení realizovať v prípade, že (a) čiastkovú dodávku môže Zákazník 
použiť v zmysle dohodnutého účelu zmluvy, (b) zvyšné plnenie bolo zabezpečené a (c) Zákazní-
kovi nevzniknú žiadne významné dodatočné náklady v dôsledku čiastkovej dodávky. 
 

VII. PLATBY 
 

1. Platby sa uskutočňujú bez odpočtov a posielajú sa na jeden z našich bankových účtov do 30 dní 
od prijatia faktúry. Faktúra sa považuje za prijatú do troch (3) dní od odoslania, pokiaľ Zákazník 
nie je schopný dokázať opak. Sme oprávnení za akúkoľvek dodávku kedykoľvek – aj v súvislosti 
s prebiehajúcimi transakciami – požadovať platbu v plnom rozsahu alebo čiastočne. Túto po-
žiadavku oznámime Zákazníkovi najneskôr v potvrdení objednávky. 
 

2. Zákazník mešká s akoukoľvek platbou, ak ju neuhradí do dohodnutého dátumu splatnosti, po-
kiaľ platba nebola oneskorená v dôsledku okolností, za ktoré Zákazník nie je zodpovedný. V 
prípade omeškania s platbou je Zákazník povinný uhradiť platný zákonný úrok z kúpnej ceny v 
omeškaní. Ďalej si vyhradzujeme právo uplatniť si ďalšie práva a nároky vyplývajúce z poško-
denia v dôsledku oneskorenia.  
 

3. Zákazník je oprávnený platbu si započítať alebo zadržať len vtedy, ak (a) protipohľadávka Zá-
kazníka nie je sporná alebo je právne preukázaná spôsobom, proti ktorému (už) nie je možné 
sa odvolať alebo vzniesť námietku, alebo (b) ak sa v prípade akéhokoľvek právneho konania 
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čaká na rozhodnutie pri poslednom ústnom pojednávaní, alebo (c) ak takéto konanie existuje 
na základe reciprocity (synalagmatický záväzok) vo vzťahu k hlavnému nároku. 
 

VIII. VÝHRADA VLASTNÍCTVA 
 

1. Na tovar, ktorý bol zaplatený vopred, sa výhrada vlastníctva nevzťahuje. V opačnom prípade si 
ponecháme vlastnícke právo na všetok nami dodaný tovar, kým nebude uhradená celá kúpna 
cena (tovar podlieha výhrade vlastníctva). Ak Zákazník spracúva alebo mení tovar, na ktorý sa 
vzťahuje výhrada vlastníctva, má sa za to, že sa spracovanie alebo zmena v takom prípade vy-
konáva vždy v mene našej spoločnosti ako výrobcu a na našu zodpovednosť a že priamo nado-
budneme buď vlastnícke právo na novovytvorený predmet v pomere k hodnote tovaru, na kto-
rý sa vzťahuje výhrada vlastníctva (brutto cena faktúry), alebo sa staneme spoluvlastníkmi (po-
dielovými vlastníkmi) takého predmetu, ak sa pri spracovaní alebo zmene používajú materiály 
viacerých vlastníkov, alebo ak je hodnota novovytvoreného predmetu vyššia ako hodnota to-
varu, ktorý je predmetom výhrady vlastníctva. Ak sa z akéhokoľvek dôvodu nestaneme vlastní-
kom alebo spoluvlastníkom podľa vyššie uvedeného opisu, Zákazník týmto prevádza svoje bu-
dúce vlastníctvo alebo (v primeranom rozsahu, ktorý je opísaný vyššie) spoluvlastníctvo vo 
vzťahu k novovytvorenému predmetu ako záruku. Prevod v takom prípade prijímame. Ak sa 
tovar podliehajúci výhrade vlastníctva kombinuje s inými predmetmi, ktoré nevlastníme, alebo 
ak sa mieša, staneme sa spoluvlastníkom novovytvoreného predmetu v pomere k hodnote to-
varu, na ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníctva (brutto cena faktúry) a k hodnote ostatných 
kombinovaných alebo zmiešaných položiek v čase, keď boli skombinované alebo zmiešané. Ak 
je tovar podliehajúci výhrade vlastníctva hlavnou položkou, získame výlučné vlastníctvo. Ak sa 
za hlavnú položku považuje jedna z iných položiek, Zákazník týmto prevádza vlastnícke právo 
na spoluvlastníctvo zjednotenej položky, a to vo vyššie uvedenom pomere za predpokladu, že 
Zákazník je vlastníkom. Týmto prevod prijímame. Zákazník si drží a ponecháva všetky práva vý-
hradného vlastníctva alebo spoluvlastníctva vo vzťahu k akejkoľvek položke za nás a bez po-
platkov. 
 

2. Zákazník má právo používať, spracovávať/meniť, kombinovať, miešať a/alebo predávať tovar, 
na ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníctva, v rámci bežnej činnosti, a to až do uplatnenia práva 
na výhradu vlastníctva. Zákazník nám týmto prevádza ako záruku všetky nároky voči svojim zá-
kazníkom na prijatie platby, ktoré mu môžu vyplývať z ďalšieho predaja tovaru podliehajúcemu 
výhrade vlastníctva, ako aj všetky ďalšie prípadné nároky Zákazníka v súvislosti s tovarom pod-
liehajúcim výhrade vlastníctva a všetky ďalšie nároky voči svojim zákazníkom alebo tretím stra-
nám bez ohľadu na ich právny základ (konkrétne nároky vyplývajúce z protiprávneho konania 
alebo z poistných záležitostí) a nároky pokrývajúce všetky zostatky na účtoch na základe nášho 
spoluvlastníckeho podielu, ak máme spoluvlastnícke práva na tovar podliehajúci výhrade vlast-
níctva. Týmto prevod prijímame. 
 

3. Týmto Zákazníka oprávňujeme na jeho vlastnú zodpovednosť – avšak s výhradou prípadného 
odvolania z našej strany v budúcnosti – vymáhať v našom mene pohľadávky, ktoré nám boli 
postúpené. Týmto nie je dotknuté naše právo na vymáhanie týchto pohľadávok. Bez ohľadu na 
vyššie uvedené si pohľadávky nebudeme vymáhať sami a nezrušíme žiadne oprávnenie na vy-
máhanie pohľadávok za predpokladu, že si Zákazník splní svoje platobné povinnosti voči nám 
(predovšetkým že nemešká so žiadnou platbou) a že nebude podaná žiadosť o začatie konania 
vo veci insolventnosti vo vzťahu k majetku Zákazníka na žiadnom súde alebo inom orgáne a že 
nedôjde k zhoršeniu schopnosti Zákazníka riadne si plniť svoje záväzky. Ak dôjde k jednej alebo 
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viacerým z vyššie uvedených udalostí, sme oprávnení požiadať Zákazníka, aby nám poskytol 
údaje o postúpených pohľadávkach a príslušných dlžníkoch, aby ďalej informoval príslušných 
dlžníkov o postúpení (oznámenie môže priamo realizovať aj naša spoločnosť podľa vlastného 
uváženia) a aby nám poskytol všetky dokumenty a informácie potrebné na uplatnenie nárokov. 
 

4. Na žiadosť Zákazníka uvoľníme akýkoľvek tovar, ktorý podlieha výhrade vlastníctva, a akékoľ-
vek náhradné položky alebo pohľadávky, pokiaľ zachovanie práva na bezpečnosť už nie je po-
trebné. V takom prípade vyberieme tovar, ktorý má byť vylúčený z výhrady vlastníctva, na zá-
klade vlastného uváženia.  
 

5. Zákazník nemá právo zastaviť, previesť ani postúpiť ako záruku nijaký tovar, ktorý podlieha 
výhrade vlastníctva. Ak k tovaru, ktorý podlieha výhrade vlastníctva, pristupuje tretia strana, 
prípadne ho tretia strana zabavuje, Zákazník v každom prípade výslovne informuje príslušnú 
stranu o našom vlastníctve a bez zbytočného odkladu nás písomne upozorní, aby sme si mohli 
uplatniť a chrániť naše vlastnícke práva. Ak tretia strana nie je schopná uhradiť naše náklady 
spojené s akýmkoľvek súdnym alebo mimosúdnym konaním, za tieto náklady zodpovedá Zá-
kazník. 
 

6. Pokiaľ záväzné právne predpisy príslušnej krajiny výhradu vlastníctva neumožňujú v zmysle čl. 
VIII, ods. 1 až 5, ale uznávajú iné práva na zabezpečenie nárokov vyplývajúcich z faktúr dodáva-
teľa, vyhradzujeme si tieto práva. Zákazník je povinný poskytnúť podporu v súvislosti s aký-
mikoľvek opatreniami, ktoré máme k dispozícii na ochranu našich vlastníckych alebo iných ná-
hradných práv vo vzťahu k tovaru podliehajúcemu výhrade vlastníctva. 

 
IX. ZÁRUKA 

 
1. Akékoľvek zákonné právo Zákazníka týkajúce sa nedostatkov tovaru a nedostatkov vlastnícke-

ho práva platí iba v prípade, že v týchto VPDP nie sú obsiahnuté žiadne alternatívne alebo do-
plňujúce ustanovenia. 
 

2. Pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak, (a) naše výrobky a služby zodpovedajú výhradne zákon-
ným požiadavkám platným v Slovenskej republike a (b) za integráciu výrobkov do svojich vlast-
ných technických, štrukturálnych a organizačných systémov zodpovedá výlučne Zákazník (zod-
povednosť Zákazníka za systémovú integráciu). Strany sa dohodli, že typické znaky opotrebenia 
tovaru, ktoré sú výsledkom bežného používania a veku, nepredstavujú nedostatky. 

 
3. Pokiaľ sa strany výslovne nedohodnú na preberacích postupoch, Zákazník sa zaväzuje skontro-

lovať dodaný tovar bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí v priestoroch Zákazníka alebo ur-
čenej tretej strany a Zákazník nás bez zbytočného odkladu bude informovať o všetkých prípad-
ných nedostatkoch. V snahe splniť požiadavku prevencie omeškania sa akékoľvek oznámenie o 
nedostatkoch zasiela do siedmich (7) pracovných dní od dátumu dodania alebo do troch (3) 
pracovných dní od skutočného zistenia nedostatkov, ak sa nedostatky nezistili počas kontroly. 
Bez ohľadu na vyššie uvedené, ak bol alebo mal byť akýkoľvek nedostatok, ktorý nebol zjavný 
pri kontrole, Zákazníkovi primerane známy pri bežnom používaní pred dátumom jeho zistenia, 
má sa za to, že vyššie uvedené doby na oznamovanie začínajú plynúť od skoršieho dátumu, ke-
dy mal byť nedostatok zistený. V prípade, že Zákazník nevykoná správnu a včasnú kontrolu 
a/alebo nedostatok neoznámi, naše záručné povinnosti a iné záväzky za súvisiace s nedostat-
kami sa vylučujú, pokiaľ sme taký nedostatok nezakryli úmyselne.  
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4. Na našu žiadosť nám Zákazník bez zbytočného odkladu vráti akýkoľvek údajne chybný tovar a 

urobí tak na vlastné náklady. Ak sa oznámenie o nedostatku preukáže ako opodstatnené, 
uhradíme Zákazníkovi náklady na najlacnejšiu prepravu. Takáto náhrada nepokrýva žiadne ná-
klady, ktoré vznikli v dôsledku toho, že sa tovar nachádza na inom mieste, ako je miesto zamýš-
ľaného použitia.  

 
5. Pokiaľ v súvislosti s chybným tovarom vznikne Zákazníkovi akýkoľvek nárok voči našej spoloč-

nosti, na základe nášho uváženia opravíme daný nedostatok bezplatne alebo bezplatne dodá-
me náhradný tovar bez nedostatkov (ďalej spoločne len „následné plnenie“). Zákazník nám 
musí poskytnúť dostatočný čas a príležitosť na zabezpečenie požadovaných následných plnení 
podľa nášho uváženia. Týmto nie je dotknuté naše právo odmietnuť akékoľvek následné doda-
točné plnenie za podmienok ustanovených zákonom.  
 

6. Ak sa preukáže, že následné plnenie nie je úspešné alebo ak sa neuskutoční v primeranej leho-
te určenej Zákazníkom, alebo ak je to podľa ustanovení zákonného predpisu zbytočné, Zákaz-
ník môže od zmluvy odstúpiť alebo znížiť kúpnu cenu za chybný tovar. Bez ohľadu na vyššie 
uvedené sa právo na odstúpenie od zmluvy neuplatňuje, pokiaľ ide o nároky na drobné nedos-
tatky. Právo Zákazníka na náhradu škody a náhradu všetkých zbytočných výdavkov v dôsledku 
chybného tovaru sa riadi podmienkami čl. X týchto VPDP.  
 

7. Akékoľvek právo na reklamáciu nedostatkov zaniká 24 mesiacov po dodaní tovaru, pokiaľ 
právne predpisy na uplatnenie týchto nárokov neuvádzajú dlhšiu premlčaciu dobu.  

 
X. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY 

  
1. Pokiaľ nie je v týchto VPDP stanovené inak, preberáme zodpovednosť za porušenie zmluvných 

a mimozmluvných povinností v zmysle ustanovení zákonného práva.  
 

2. Bez ohľadu na právny základ a bez obmedzenia sme zodpovední za všetky škody a zbytočné 
výdavky, ktoré vzniknú v súvislosti s akýmkoľvek úmyselným alebo hrubým nedbanlivým poru-
šením našich povinností z našej strany, zo strany našich zákonne oprávnených zástupcov alebo 
našich splnomocnencov a sme povinní všetky takéto škody a zbytočné výdavky uhradiť.  

 
3. V prípade porušenia našich povinností v dôsledku naivnej alebo prostej nedbanlivosti z našej 

strany, zo strany našich zákonne oprávnených zástupcov alebo našich splnomocnencov prebe-
ráme neobmedzenú zodpovednosť – v závislosti od existencie menšej miery zodpovednosti 
podľa ustanovení zákonného práva (napr. za riadnu starostlivosť o naše vlastné záležitosti) –  

 
a) za všetky následné škody a/alebo zbytočné výdavky v dôsledku smrti alebo úrazu; 

 
b) za škodu/zbytočné výdavky v dôsledku porušenia závažnej povinnosti, ktorá vyplýva zo 

zmluvy. Závažné povinnosti vyplývajúce zo zmluvy sú povinnosti, ktoré musia byť splne-
né na riadne plnenie zmluvy a na plnenie ktorých sa Zákazník pravidelne spolieha alebo 
sa môže spoliehať. V takom prípade bude celková výška našej zodpovednosti obmedze-
ná na škody, ktoré sa zvyčajne dajú predvídať pri tomto type zmluvy v čase uzavretia 
zmluvy.  
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c) Obmedzenia zodpovednosti vyplývajúce z písmena b) sa neuplatňujú, ak nedostatok za-
kryjeme úmyselne, ak poskytneme záruku na kvalitu tovaru, alebo ak preberáme riziko 
pri obstarávaní. Týmto nie je dotknutá žiadna zákonná zodpovednosť, najmä zodpoved-
nosť vyplývajúca zo slovenského zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú výrob-
kom. 
 

d) Ak sú splnené všetky ostatné požiadavky, Zákazník je oprávnený uplatniť si akýkoľvek ná-
rok na náhradu škody vrátane akéhokoľvek zmluvného nároku na pokutu alebo náhradu 
škody, za ktorú je Zákazník zodpovedný vo vzťahu k tretej strane v súvislosti s nami do-
daným tovarom, iba ak to je výslovne dohodnuté alebo ak nás Zákazník o tomto riziku 
písomne informoval pred uzavretím zmluvy. 

 
e) Zákazník je povinný nás bez zbytočného odkladu písomne informovať o akejkoľvek škode 

alebo strate, ktorú sme oprávnení napraviť, alebo nám umožní takúto škodu alebo stratu 
zaznamenať.  
 

4. Akýkoľvek zmluvný a mimozmluvný nárok na náhradu škody/náhradu zbytočne vynaložených 
výdavkov zo strany Zákazníka, ktoré vzniknú v dôsledku chybného tovaru, zaniká po uplynutí 
24 mesiacov od dátumu dodania tovaru, pokiaľ zákon nestanovuje dlhšiu premlčaciu dobu. 
Akýkoľvek nárok Zákazníka na náhradu škody, ktorý vyplýva zo slovenského zákona o zodpo-
vednosti za škodu spôsobenú výrobkom za okolností uvedených v čl. X., ods. 2 a 3 písm. a) ale-
bo v prípadoch, kedy nedostatok zakryjeme úmyselne, zaniká bez výnimky na konci zákonnej 
premlčacej doby.  
 

5. Pokiaľ je naša zodpovednosť vylúčená alebo obmedzená podľa vyššie uvedených ustanovení, 
vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti sa vzťahuje aj na akúkoľvek zodpovednosť našich 
orgánov, zákonných zástupcov, zamestnancov, personálu a zástupcov.  
 

XI. ZÁRUKA/RIZIKO PRI OBSTARÁVANÍ 
 
1. Akákoľvek záruka alebo riziko pri obstarávaní z našej strany musia byť realizované prostredníc-

tvom výslovnej písomnej dohody, ktorá je takto označená.  
 
2. Obe strany sa dohodli, že všetky informácie uvedené v katalógoch, tlačených dokumentoch, 

reklamných materiáloch a iné všeobecné formy údajov nikdy nepredstavujú záruku ani prebra-
tie rizika pri obstarávaní.  
 

XII. POUŽÍVANIE SOFTVÉRU 
 

1. Ak rozsah dodávky zahŕňa softvér, Zákazník získa nevýlučné, neprevoditeľné právo používať 
softvér výlučne v súvislosti s tovarom určeným na použitie so softvérom, pričom toto právo sa 
udeľuje na dobu určitú, ktorá je uvedená v dodávateľskej zmluve, a licenciu nie je možné udeliť 
tretej strane bez nášho písomného súhlasu. 
 

2. Zákazník nesmie softvér rozmnožovať, spracúvať ani dekompilovať bez nášho súhlasu, pokiaľ si 
to nevyžadujú právne predpisy. Zákazník nesmie odstrániť žiadne údaje o výrobcovi (hlavne 
identifikačné značky autorských práv) ani ich nesmie upravovať bez nášho predchádzajúceho 
písomného súhlasu. Všetky ostatné práva na softvér vrátane jeho kópií sú vyhradené. 
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XIII. POVINNOSŤ OZNÁMENIA V PRÍPADE OPATRENÍ TÝKAJÚCICH SA ZÁKONOV O BEZPEČNOSTI 

VÝROBKOV 
 
Ak sa v súvislosti s našimi výrobkami prijímajú v priestoroch Zákazníka alebo proti Zákazníkovi 
akékoľvek opatrenia týkajúce sa právnych predpisov o bezpečnosti výrobkov (napr. monitoro-
vanie trhových aktivít orgánmi, ako je vrátenie tovaru alebo pokyn na stiahnutie z trhu), alebo 
ak má Zákazník v úmysle prijať také opatrenia (napr. podať správu orgánom dohľadu nad tr-
hom), je povinný nás o tom bez zbytočného odkladu písomne informovať. 
 

XIV. INÉ 
 

1. Miestom plnenia dodávky je miesto alebo sklad, z ktorého dodávku realizujeme. 
 

2. Výhradnou jurisdikciou (aj vo vzťahu k cezhraničným záležitostiam) v prípade všetkých sporov, 
ktoré vzniknú v súvislosti s obchodným vzťahom medzi Zákazníkom a našou spoločnosťou je 
naše sídlo v Slovenskej republike. Napriek vyššie uvedenému sme oprávnení začať právne ko-
nanie proti Zákazníkovi aj v jeho sídle alebo mieste plnenia. Týmto nie sú dotknuté žiadne zá-
väzné ustanovenia zákonného práva týkajúce sa výlučnej právnej jurisdikcie. 
 

3. Zmluvný vzťah sa riadi zákonmi Slovenskej republiky s vylúčením kolíznych noriem. Použitie 
Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) je týmto výslovne vylúčené.  
 

4. Ak akékoľvek ustanovenie týchto VPDP je čiastočne alebo úplne neplatné alebo neúčinné, prí-
padne sa takým stane, táto skutočnosť sa nedotkne účinnosti ostatných ustanovení. Ak nejaké 
ustanovenie v zmluve chýba alebo stratí účinnosť, nahradí sa účinným ustanovením, ktoré naj-
viac odráža komerčný zámer strán. 
 

5. Upozorňujeme, že osobné údaje sa uchovávajú iba v súlade s ustanoveniami zákona a spracú-
vajú sa iba v súvislosti s obchodnými transakciami. Zákazník dáva súhlas na takéto spracovanie. 


