Obchodné podmienky

Servisná linka 0850 123 124
Všetko • Okamžite • Výhodne

V súlade s ustanovením § 273 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších zmien, k zjednodušeniu praxe pri uzatváraní kúpnych zmlúv o dodávkach
pneumatík (ďalej len „Tovar“)
I.
1.1.

Uzavretie zmluvy
Táto zmluva sa skladá z individuálnych dohôd, ktoré sú uvedené na zadnej strane,
poprípade sú obsiahnuté v objednávke odberateľa potvrdené dodávateľom a ďalej
vo Všeobecných obchodných podmienkach (VOP) (ďalej len „Zmluva“).
1.2. Všetky vzťahy medzi dodávateľom a odberateľom (ďalej len „Zmluvné strany“),
ktorých predmetom sú dodávky Tovaru, sa uskutočňujú na základe tejto Kúpnej
zmluvy, kde dodávateľ má postavenie predávajúceho a odberateľ ma postavenie
kupujúceho. Vzájomné práva a povinnosti dodávateľa a odberateľa sa riadia nasledujúcimi právnymi normami:
1.2.1. písomnou individuálnom dohodou, ktorá sa nachádza na zadnej strane,
1.2.2. p
 ísomnými objednávkami odberateľa, ktoré boli dodávateľom písomne potvrdené,
1.2.3. týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, ustanoveniami Obchodného
zákonníka, a to tak, že právna norma v poradí nasledujúca sa použije len v prípade, ak záležitosť nie je upravená právnou normou predchádzajúcou.
1.3. Od ustanovení Obchodného zákonníka a tejto Zmluvy sa dá odchýliť len úkonmi
vykonanými v písomnej forme. Akékoľvek dohody vykonané ústne nezaväzujú ani
jednu zo zmluvných strán. Zrušenie požiadavky písomnej formy musí byť urobené
taktiež v písomnej forme.
1.4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia za prijaté v okamihu podpisu individuálnej dohody, nachádzajúcej sa na zadnej strane, odberateľom a dodávateľom,
poprípade potvrdením objednávky odberateľa dodávateľom.
1.5. Ústne alebo písomné dohody vykonané pred podpisom tejto Zmluvy oboma
Zmluvnými stranami a týkajúce sa jej obsahu, nenadobúdajú účinnosť, pokiaľ neboli zahrnuté do tejto Zmluvy alebo nie sú v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.
Uzavretie zmluvy prostredníctvom elektronického obchodu
II.
2.1. Odberateľ si môže v elektronickom obchode objednať Tovar, pri ktorom je umiestnený symbol nákupného košíka.
2.2. P
 o objednaní Tovaru stlačením tlačidla Košík a zadaní počtu kusov, sa objednaný
tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k
náhľadu. Vytvorenie objednávky je podmienené registráciou v systéme dodávateľa. Pri registrácii je odberateľ povinný vyplniť identifikačné údaje, ktoré od neho
systém dodávateľa vyžaduje. Pri registrácii môže každý odberateľ zadať prístupové
meno a heslo, ktorým sa bude pri budúcich nákupoch hlásiť v systéme elektronického obchodu. Pri každom ďalšom nákupe stačí zadať iba svoje prístupové meno a
heslo a nie je potrebné znova vypľňať identifikačné údaje.  
2.3. Po stlačení tlačidla OK v nákupnom košíku bude objednávka odberateľa zaregistrovaná v systéme dodávateľa. Systém dodávateľa zaregistrovanie objednávky potvrdí
oznámením o prijatí objednávky. Okamihom zobrazenia oznámenia o prijatí
objednávky sa objednávka považuje za doručenú a týmto okamihom vzniká kúpna
zmluva medzi dodávateľom a odberateľom.
III.
Dodávka
3.1. Dodávateľ je povinný odovzdať Tovar odberateľovi riadne a včas.
3.2. Miesto prevzatia tovaru (ďalej len „miesto určenia“) je stanovené dohodou na základe objednávky odberateľa potvrdené dodávateľom. Náklady na dopravu hradí
objednávateľ, ak nie je zmluvne dohodnuté inak. Dodávateľ je oprávnený Tovar na
ceste poistiť proti všetkým obvyklým rizikám na náklady odberateľa, pokiaľ v tejto
Zmluve nie je dohodnuté inak.
3.3. Dodávateľ je oprávnený odovzdať Tovar dopravcovi k preprave na miesto určenia.
V takomto prípade splní dodávateľ povinnosť dodať Tovar tým, že Tovar
odovzdá prvému dopravcovi. Čiastočné dodávky sú prípustné, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
3.4. Dodacia lehota na objednaný Tovar je stanovená záväzne obidvoma zmluvnými
stranami v Zmluve. Z dodacej lehoty sú vyňaté dni pracovného pokoja a štátne
sviatky, o trvanie ktorých sa dodacia lehota príslušne predlži. Dodacia lehota sa primerane predlžuje, pokiaľ dôjde k omeškaniu dodávky z dôvodu udalostí spôsobených vyššou mocou.
3.5. Pokiaľ si dohodnú zmluvné strany po uzavretí tejto Zmluvy písomné zmeny podmienok dodávky, predlžuje sa dodacia lehota stanovená v tejto Zmluve, pokiaľ
nebude písomne dohodnuté inak.
3.6. Ak dôjde na strane dodávateľa k omeškaniu dodávky dlhšiemu ako 1 mesiac, je
odberateľ oprávnený po písomnej výzve k plneniu, ktorým bola dodávateľovi poskytnutá dodatočná lehota plnenia najmenej 14 dní s upozornením na možnosť od
Kúpnej zmluvy odstúpiť.
IV.
Ceny
4.1. Ceny Tovarov sú stanovené podľa aktuálneho cenníka Tovarov dodávateľa v čase
uzavretia Kúpnej zmluvy, ak nie je dohodnuté inak (ďalej len „Kúpna cena“).
4.2. V prípade, že po uzavretí Kúpnej zmluvy dôjde k zvýšeniu cien subdodávateľov, k
zvýšeniu sadzby príspevku do recyklačného fondu alebo poklesu kurzu slovenskej
koruny voči mene euro, je dodávateľ oprávnený jednostranne zvýšiť v rovnakom
pomere svoju dodávateľskú Kúpnu cenu.
4.3. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, myslí sa Kúpnymi cenami uvedenými v tejto Zmluve
Kúpne ceny s pripočítaním nákladov na poistenie, balenie a dopravu. Ku Kúpnym
cenám sa pripočítava daň z pridanej hodnoty v aktuálnej zákonnej sadzbe.
Dodávateľ je oprávnený odberateľom vyúčtovať zvýšenie dane z pridanej hodnoty.

FORMULÁRE

5.3.
5.4.

Dodávateľ nie je povinný prijať platbu Kúpnej ceny vo forme šeku alebo zmenky.
Dodávateľ je oprávnený požadovať pred dodávkou zaplatenie zálohovej faktúry až
do výšky 100 % Kúpnej ceny Tovaru. V prípade, ak dodávateľ požaduje od odberateľa zaplatenie zálohovej faktúry, je dodávateľ povinný dodať objednaný Tovar
odberateľovi v dodacej lehote, ktorá bola stanovená záväzne obidvoma zmluvnými
stranami v Zmluve odo dňa uhradenia zálohovej faktúry. Úhradou faktúry sa rozumie moment pripísania úhrady na účet dodávateľa podľa bodu 5.2.
5.5. Pri každej dodávke Tovaru (kompletnej i dielčej) vystaví dodávateľ faktúru, ktorú
zašle odberateľovi poštou so zasielanými Tovarmi alebo ich predá osobne.
5.6. Odberateľ nie je oprávnený vrátiť faktúru alebo pozastaviť jej platbu pre chybu v jej
obsahu alebo forme, ale je povinný bez zbytočného odkladu informovať o chybe
dodávateľa, ktorý prevedie bezodkladne opravu faktúry.
5.7. Faktúry dodávateľa sú splatné v lehote 14 dní odo dňa vystavenia.
5.8. V prípade, ak sa dostane odberateľ do omeškania s úhradou faktúry je dodávateľ
oprávnený účtovať odberateľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy
za každý deň omeškania.
5.9. V prípade omeškania úhrady faktúry trvajúcu dlhšie ako 30 dní je dodávateľ
oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie dodaného Tovaru.
Tým nie je dotknuté jeho právo na náhradu škody.
5.10. Odberateľ nie je oprávnený započítať, zadržiavať alebo znižovať Kúpnu cenu, a to
v tom prípade, že budú uplatňované nároky zo zodpovednosti za vady Tovaru.
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Zodpovednosť za vady Tovaru, výhrada vlastníctva
Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na odberateľa v okamihu prevzatia
Tovaru v mieste určenia. Pokiaľ dodávateľ v súlade s touto Zmluvou musí alebo
môže odovzdať Tovar dopravcovi k preprave do miesta určenia, prechádza nebezpečenstvo škody na odberateľa predaním Tovaru prvému dopravcovi. Prevzatie
Tovaru je odberateľ povinný potvrdiť na dodacom liste, ktorého originál vráti dodávateľovi a kópiu si ponechá.
Vec zostáva vlastníctvom dodávateľa do doby úplného zaplatenia Kúpnej ceny, vrátane súvisiacich nákladov (DPH, dopravné, balné a pod.). Bezhotovostné platby sú
považované za splnené až pripísaným čiastky na účet dodávateľa.
Zodpovednosť za vady
Vady, ktoré boli zistiteľné pri dodaní Tovaru, je odberateľ povinný reklamovať
písomne u dodávateľa Tovaru do 7 dní odo dňa dodania Tovaru (rozhodujúci je deň
doručenia písomnej reklamácie). Pre včasné uplatnenie reklamácie je rozhodujúci
deň doručenia reklamácie. V prípade, ak odberateľ kúpil Tovar pre svoju priamu
osobnú spotrebu, je povinný poverený pracovník dodávateľa vybaviť reklamáciu
ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní s tým, že vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.
Vady, ktoré nemohli byť zistené pri prevzatí Tovaru a na ktoré sa vzťahuje záruka na
kvalitu Tovaru, je odberateľ povinný reklamovať u dodávateľa písomnou
reklamáciou, doručenou dodávateľovi najneskôr v posledný deň záručnej lehoty.
Zodpovednosť dodávateľa za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka na kvalitu, nevzniká,
pokiaľ tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstvo škody na veci vonkajšími udalosťami, ktoré nespôsobil dodávateľ ani osoby, s ktorých pomocou
dodávateľ plnil svoj záväzok.
V rámci reklamácie vady Tovaru je odberateľ oprávnený:
požadovať odstránenie vád dodaním náhradného Tovaru za Tovar alebo dodaním
chýbajúceho Tovaru, alebo
požadovať odstránenie vady opravou Tovaru, pokiaľ je vada odstrániteľná, alebo
požadovať primeranú zľavu z Kúpnej ceny.
V prípade závažných vád na Tovare odberateľovi prináleží primeraná zľava.
Voľba medzi nárokmi uvedených v bode 7.4 odberateľovi prináleží, len pokiaľ ju
oznámi dodávateľovi riadne a včas podľa bodov 7.1. a 7.2.. Uplatnený nárok
nemôže odberateľ meniť bez súhlasu dodávateľa. Pokiaľ sa ukáže, že vady Tovaru
sú odstrániteľné, alebo že s ich opravou by boli spojené neprimerané náklady, môže
odberateľ požadovať dodanie náhradného Tovaru, ak o to požiada odberateľ ihneď
potom, čo mu dodávateľ oznámil túto skutočnosť. Odberateľ nie je oprávnený
svoje prípadné nároky (pohľadávky) voči dodávateľovi postúpiť tretej osobe.
Dodávateľ je v prípade oprávnenej a včas uplatnenej reklamácie odberateľa oprávnený od Zmluvy odstúpiť, namiesto splnenia nárokov odberateľa uplatnených v reklamácii (7.4).
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť.
Ak dôjde k udalosti, ktorú nie je možné v dobe uzavretia Zmluvy predvídať, a ktorá
spôsobí dodávateľovi prekážku v plnení jeho zmluvných povinností, je dodávateľ
oprávnený posunúť lehotu plnenia o dobu, po ktorú prekážka trvala.
Ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť je dodávateľ oprávnený od Zmluvy
odstúpiť, bez toho že by vznikol nárok na náhradu škody.
Odberateľ môže od dodávateľa požadovať vyjadrenie, či od Zmluvy odstúpi alebo
bude plniť v primeranej náhradnej dodacej lehote. Ak sa dodávateľ bezodkladne
nevyjadrí, má odberateľ právo od Zmluvy odstúpiť. Čiastočné plnenia, ktoré by boli
do tej doby uskutočnené, nemôže odberateľ odmietnuť.
Právo dodávateľa na odstúpenie
Podmienkou splnenia dodávky Tovaru je solventnosť odberateľa. V prípade
dôvodných pochybností o splnení platobných povinností odberateľa, najmä omeškanie s úhradou predchádzajúcich faktúr, s úhradou zálohovej faktúry a pod.,
je dodávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
Dodávateľ je tiež oprávnený zistiť si informácie o solventnosti odberateľa a
požadovať predloženie dostatočných záruk. Týmto zistením informácii alebo predložením bankových záruk nie je dotknuté právo dodávateľa podľa bodu 9.1.
V prípade porušenia povinností odberateľa, je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3 319,- €, a to do 10 dní odo dňa doručenia
písomnej výzvy k jej zaplateniu. Právo dodávateľa požadovať popri zmluvnej
pokutu i náhradu spôsobenej škody, a to v plnej výške, nie je dotknuté.
Bezpečnosť a ochrana údajov odberateľa
Dodávateľ sa zaručuje zaobchádzať s údajmi odberateľa dôverne a chrániť ich pred
prípadných zneužitím.
Identifikačné údaje odberateľa, ako obchodné meno resp. označenie podnikateľa,
adresa, telefónne čísla, e-mail adresa, budú výhradne slúžiť na spracovanie príslušnej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania zodpovedajúcich platieb a k
nevyhnutnej komunikácii. Odberateľ sa týmto zaväzuje uvádzať presné a pravdivé
informácie.
Identifikačné údaje odberateľa nebudú predávané tretej strane, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich dodávku Tovaru, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre
úspešné uskutočnenie konkrétnej dodávky.
Údaje o nákupoch sú ukladané v bezpečnej databáze a slúžia na interné štatistické
analýzy, s cieľom zlepšovať a zefektívňovať poskytovanie služieb prostredníctvom
elektronického obchodu. Dodávateľ môže dôveryhodnej tretej strane alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o návštevnosti, obrate a ďalšie súvisiace údaje, avšak tieto štatistiky nebudú obsahovať žiadnu informáciu umožňujúcu identifikáciu konkrétnych odberateľov.
Objednaním Tovaru prostredníctvom elektronického obchodu odberateľ súhlasí so
zhromažìovanďm, spracovávaním a používaním informácií podľa v tomto bode X.
Všeobecných obchodných podmienok uvedených pravidiel.
Záverečné ustanovenia
Zmluvné vzťahy z tejto Zmluvy sa riadia slovenským právom, najmä ustanovením
§ 409 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb., v platom znení.
Všetky spory vznikajúce z Kúpnej zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad
alebo zrušenie, ktoré sa nepodaria odstrániť dohodou medzi Zmluvnými str nami,
budú riešené s konečnou platnosžou Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej
a priemyselnej komory v Bratislave podľa jeho základných vnútorných právnych
predpisov. Zmluvné strany sa podrobia rozhodnutiu tohto rozhodcovského súdu a
rozhodnutie rozhodcovského súdu bude pre Zmluvné strany záväzné.
Na túto Zmluvu sa nevzťahuje Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe
tovaru.
V prípade, že je alebo sa stane niektoré ustanovenie Kúpnej zmluvy neplatné,
neúčinné alebo nevykonateľné, nebude tým dotknutá platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných zmluvných dohôd. Zmluvné strany sú si povinné poskytnúť vzájomnú súčinnosť k tomu, aby boli neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenia nahradené takými ustanoveniami platnými, účinnými a vykonateľnými, ktoré
v najvyššej možnej miere zachovajú ekon mický účel zamýšľaný neplatnými,
neúčinnými alebo nevykonateľnými ustanoveniami. To isté platí aj pre prípad
zmluvnej medzery.

