VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY č. 01/s52/2011
Časť 1. Všeobecné obchodné podmienky č. 01/s52/2011
1.1 Rozsah platnosti
1.1.1

Tieto „Všeobecné obchodné podmienky č. 01/s52/2011“ sú neoddeliteľnou súčasťou
kúpnych zmlúv, zmlúv a objednávok, obchodnej spoločnosti s52, a.s.; IČO:
36542407; so sídlom Hlavná 104, 946 01 Kameničná, Slovenská republika /ďalej
„Spoločnosť, dodávateľ, predávajúci“/, v mene ktorej konajú členovia predstavenstva.
1.1.2 Povinnosťou všetkých obchodných partnerov je oboznámiť sa s týmito Všeobecnými
obchodnými podmienkami.
1.1.3 Kupujúci, objednávateľ zaslaním objednávky alebo uzavretím kúpnej zmluvy
s dodávateľom prehlasuje že je podnikateľom, že v právnom vzťahu s dodávateľom
nevystupuje a nebude vystupovať v pozícii spotrebiteľa podľa platných právnych
predpisov SR. Ak tomuto tak nie jej, je povinný o tejto skutočnosti informovať
dodávateľa vopred, najmä pred zaslaním objednávky alebo uzavretím kúpnej zmluvy,
inak zodpovedá dodávateľovi za škody týmto spôsobené, alebo dodávateľovi i za
škody dodávateľovi hroziace.
1.1.4 Kupujúci, objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne písomne informovať Spoločnosť
o každej zmene svojho sídla, miesta podnikania alebo bydliska a adresy pre
doručovanie korešpondencie.
1.2 Základné ustanovenia
1.2.1

Spoločnosť je v hlavnom zameraní výrobcom, predajcom a dodávateľom pravých
ovocných destilátov a poskytovaných služieb /ďalej len „tovar“ a „služby“/.
1.2.2 Spoločnosť sa zaväzuje na základe obchodného vzťahu založeného zmluvou alebo
objednávkou dodať kupujúcemu tovar podľa konkrétnej špecifikácie. Kupujúci sa
zaväzuje za tovar riadne a včas zaplatiť, a dodržať pri tom ďalšie dohodnuté
podmienky obchodného vzťahu.
1.2.3 Každá ďalšia objednávka alebo zmluva medzi zmluvnými stranami sa bude riadiť
týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, pokiaľ nebude výslovne dohodnuté
inak.
1.3 Objednávanie a dodanie tovaru
1.3.1

Objednávka tovaru vopred sa považuje za záväznú až po jej potvrdení (písomne,
faxom, e-mailom – podľa formy objednávky). Uvedené neplatí pri priamom nákupe
tovaru od predávajúceho.
1.3.2 Kupujúci je v rámci objednávky povinný potvrdiť svoj súhlas s týmito všeobecnými
obchodnými podmienkami, pokiaľ jeho súhlas už nie je písomne zachytený inak.
1.3.3 Kupujúci/objednávateľ je povinný každú dodávku dôkladne prekontrolovať a prevziať
s potvrdením dodacieho listu, dokladu CMR, preberacieho protokolu.
1.3.4 Tovar je dodávaný v obvyklej akosti a kvalite, zodpovedajúcej referenčným vzorkám.
1.3.5 Cenu za dopravu hradí vždy kupujúci/objednávateľ, pokiaľ nie je dohodnuté inak
písomne.
1.3.6 Vykládku tovaru z vozidiel je povinný zabezpečiť vždy na svoje náklady
kupujúci/objednávateľ, pokiaľ nie je dohodnuté inak písomne.

1.3.7
1.3.8
1.3.9

Dodávateľ/zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté vykládkou tovarov
u kupujúceho/objednávateľa.
Pri dodaní sa uplatňuje doložka INCOTERMS „EXW“ – zo skladu Spoločnosti ako
dodávateľa, pokiaľ nie je dohodnuté inak písomne.
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na odberateľa okamihom, keď dodávateľ
umožní odberateľovi nakladať s tovarom, resp. momentom odovzdania tovaru na
prepravu prvému dopravcovi, od ktorej má , od ktorej má odberateľ tovar prevziať
a dodávateľ mu nakladanie s ním umožnil.

1.4 Záručné podmienky
1.4.1
1.4.2

1.4.3

1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.4.7

1.4.8

1.4.9

Ak dodávateľ nedodá odberateľovi tovar v dohodnutom množstve, akosti, vyhotovení
a balení, má tovar vady. Za vadu tovaru sa považuje aj vada v dokladoch potrebných
na užívanie tovaru.
Dodávateľ zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v momente prechodu nebezpečenstva
škody na tovare na odberateľa, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase.
Dodávateľ zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po prechode
nebezpečenstva škody na tovare na odberateľa, ak je spôsobená porušením jeho
povinností.
Dodávateľ nezodpovedá za zjavné vady – vady tovaru, o ktorých odberateľ v čase
uzavretia zmluvy (objednávky) vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa
zmluva uzavrela musel vedieť ibaže sa vady týkajú vlastností tovaru, ktoré mal mať
tovar podľa zmluvy.
Za vadu sa s ohľadom na predmet plnenia a technológiu výroby považuje vadné
plnenie presahujúce 2% celkového objemu tovaru. Vadné množstvo do 2% tovaru je
zmluvne dohodnutá odchýlka.
Odberateľ je povinný bezodkladne oznámiť vady dodávateľovi po tom, čo ich
odberateľ zistil, alebo mal zistiť pri odbornej prehliadke.
Pri dodávke tovaru vozidlami kupujúci/odberateľ je povinný pred vyložením tovaru
z vozidla dôkladne skontrolovať počet balíkov, kusov, správnosť druhu a prípadné
poškodenie.
Ak sú pri kontrole zistené nezrovnalosti alebo prípadné poškodenie
kupujúci/objednávateľ je povinný tovar ešte na naloženom vozidle dôkladne
fotograficky zadokumentovať, vrátane fotografie EČV vozidiel, návesov, prívesov.
Zistené skutočnosti je povinný písomne uviesť do dodacieho CMR dokladu,
dodacieho listu a podpísať svojim podpisom.
Ak je to možné, odberateľ je povinný bezodkladne telefonicky kontaktovať
dodávateľa/predávajúceho na tel.: +42135 779 2535 alebo faxom: +421 2 544 10211
a zhotovenú fotodokumentáciu s popisom odoslať na e-mail: obchod@s52.sk
a písomne poštou v nasledujúci možný deň. Popis musí obsahovať ty tovaru (názov,
označenie, farbu, rozmery, množstvo), odborný opis nezrovnalosti a poškodenia.
V prípade, že kupujúci/objednávateľ nezvolí uvedený postup pri vybavovaní týchto
nezrovnalostí a prípadných poškodení dodávateľ/predávajúci nemusí uznať budúce
nároky objednávateľ/kupujúceho.
Zárukou za akosť tovaru sa rozumie, že dodaný tovar bude po dobu 12 mesiacov
spôsobilý na použitie na dohodnutý účel, inak na účel obvyklý, resp. že tovar si
zachová dohodnuté alebo obvyklé vlastnosti. Záručná doba začína plynúť odo dňa
dodania tovaru. Zodpovednosť dodávateľa za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za
akosť nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené na prechode nebezpečenstva škody na
tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich dodávateľ. Za škody vzniknuté

nesprávnou, neodbornou vykládkou, manipuláciou, používaním, spracovaním,
skladovaním, neodborným presunom tovaru nepreberá dodávateľ/zhotoviteľ
zodpovednosť. Z toho titulu sú vylúčené všetky reklamácie ako aj výmena tovaru.
2.0

Práva a povinnosti zmluvných strán

2.1

Pokiaľ nie je dodržaný postup pri vybavovaní reklamácie, nahlásenia poškodenia, vád
a iných nárokov postupom uvedeným v týchto Všeobecných obchodných
podmienkach objednávateľ nemá právo na vybavenie reklamácií a nevznikajú mu
nároky ako napr. úroky z omeškania, zmluvné pokuty, náhrada škody, a podobne.
Objednávateľ je povinný poskytnúť požadovanú, resp. dohodnutú spolupráci pri
realizácii obchodu.
Dodávateľ je povinný poskytovať odberateľovi nevyhnutné podklady a informácie,
ktoré sa vzťahujú na predmet zmlúv, vrátane dokladov, ktoré sú potrebné na prevzatie
a riadne užívanie tovaru, vrátane informácií nevyhnutných na riadne a včasné plnenie
záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy.
Dodávateľ je povinný tovar dodať vrátane zmluvne dohodnutého obalu, inak v obale
obvyklom.

2.2
2.3

2.4

3.0 Kúpna cena
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Objednávateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi kúpnu cenu.
Kúpnou cenou sa rozumie aktuálna cenníková cena, pokiaľ nedošlo medzi zmluvnými
stranami k inej dohode o cene.
Cenníková kúpna cena je suma bez DPH, ku ktorej bude vo faktúre vyčíslená DPH
v súlade s platnými právnymi predpismi.
Kúpna cena zahŕňa tovar, vrátane jeho príslušenstva a súčasti (obvyklý obal,
označenie), pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak.
Kúpna cena je splatná v lehote splatnosti faktúry (14 dní), ak nie je dohodnuté inak.

4.0 Sankcie, výhrady, doručovanie, doložky
4.1
4.2
4.3
4.4

4.5

V prípade, ak odberateľ neuhradí kúpnu cenu riadne a včas, dodávateľovi vzniká
nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% denne z nezaplatenej sumy, a to až do
úplného uhradenia kúpnej ceny.
Tovar zostáva vlastníctvom dodávateľa až do úplného uhradenia kúpnej ceny.
Dodávateľ/zhotoviteľ
má
právo
odložiť
vybavenie
reklamácie
voči
kupujúcemu/objednávateľovi do doby vyrovnania všetkých dlžných pohľadávok,
ktoré má dodávateľ voči kupujúcemu/objednávateľovi.
Korešpondencia sa doručuje ako doporučená zásielka na adresu sídla, miesta
podnikania, bydliska oznámeného zmluvnej strane. Zásielka sa považuje za doručenú
4. pracovným dňom odo dňa odovzdania zásielky na poštovú prepravu, aj keď
zmluvná strana odmietne zásielku prevziať.
Ak sa dostane objednávateľ do omeškania s úhradou finančných prostriedkov alebo
budú známe okolnosti, ktoré znižujú spoľahlivosť úhrad (zablokovanie účtu,
finančných prostriedkov, zahájenie konkurzného konania a iné) je dodávateľ
oprávnený nesplniť ešte nezaplatené dodávky až do doby, pokiaľ nebude úhrada,
platba postačujúcim dohodnutým spôsobom zabezpečená. Na dodanie tovaru, služieb
v takomto prípade, nebude považované za porušenie dodania tovaru a dodávateľ nie je
v omeškaní.

4.6
4.7

4.8

Objednávateľ nie je jednostranne oprávnený znižovať svoje záväzky voči
dodávateľov/zhotoviteľovi
ich
započítavaním
proti
pohľadávkam
dodávateľa/zhotoviteľa.
Zmluvné strany sa podľa § 3 zákona č. 244/2002 Z. z. (ďalej len ZRK) dohodli, že
všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú zo zmlúv, objednávok a v súvislosti s nimi
(vrátane sporov o platnosť a výklad zmlúv, objednávok a všeobecných obchodných
podmienok, sporov zo zmlúv a objednávok, ktoré na tieto zmluvy, objednávky
a všeobecné obchodné podmienky nadväzujú, vrátane nárokov na náhradu škody,
vydanie bezdôvodného obohatenia, a iných nárokoch strán) rozhodne Slovenský
rozhodcovský súd - stály rozhodcovský súd, zriadený zriaďovateľom: Slovenská
asociácia rozhodcovských súdov z.z.p.o., Námestie SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, IČO
37 888 307 (ďalej len "SRS"), a to podľa slovenského právneho poriadku. Strany
súhlasia, aby v prípade obchodno-právnej veci SRS rozhodol vec aj podľa zásad
spravodlivosti. Strany prehlasujú, že boli oboznámené a súhlasia so štatútom
a rokovacím poriadkom SRS, ktorý je k dispozícii na www.rozsudok.sk. Strany
dohodou vylučujú podanie žaloby podľa § 40 ods. 1 písm. h) ZRK (dôvody na obnovu
konania). Rozhodcu (senát) menuje predsedníctvo SRS.
Kupujúci/objednávateľ sa zaväzuje, že dodaný tovar nebude predávaný v „stánkovom
predaji“, burze a pod., t.j. bude obchodovaný výlučne dôstojne. Rovnako nebude
dodávaný tovar predávaný v tretích krajinách (mimo SR a ČR) bez predchádzajúceho
prerokovania predávajúceho s výrobcami. V prípade porušenia tohto bodu 4.8 zo
strany kupujúceho, objednávateľ, vzniká predávajúcemu nárok na zmluvnú pokutu vo
výške 50% z ceny dodaného tovaru.

5.0 Záverečné ustanovenia
5.1
5.2
5.3

V prípade, že niektoré ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok sa
stanú v dôsledku zmien zákonných úprav neplatnými, nie je tým dotknutá platnosť
ostatných ustanovení uvedených v týchto podmienkach.
Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, upravené nielen týmito všeobecnými
obchodnými podmienkami, sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka č.
513/1991 Zb. v zmysle § 262 ods. 1 ObZ.
Zmluvné strany svojím podpisom potvrdzujú viazanosť a oboznámenie sa s týmito
Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Počet strán: 4
Dátum: 1.1.2011
Objednávateľ/kupujúci:
Obchodné meno (Pečiatka)
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Dodávateľ/predávajúci:
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