
V e o b e c n é p o d m i e n k y p r e d a j a

s p o l o n o s t i

W ö h r l e S l o v a k i a , k . s . 

so sídlom Novozám ocká 1 0 4 , N it ra 9 4 9 0 5 , I O 36 564 206

1. Platnos

V etky na e ponuky, dodávky a iné výkony sa uskuto ujú výlu ne na základe 

nasledovných V eobecných podm ienok predaja ( alej len podm ienky predaja 

alebo podmienky ) , v dy v platnom znení, ktoré je zverej ované spolo nos ou 

prostredníctvom domovskej internetovej st ránky spolo nost i Wöhrle  

Metallwarenfabrik Slovakia, k.s., so sídlom Novozámocká 104, Nit ra 949 05, I O 

36 564 206, zapísanej v Obchodnom regist r i Okresného súdu Nit ra, oddiel Sr, 

vlo ka . 10035/N. Podmienky predaja boli zm luvnej st rane predlo ené 

a zm luvná st rana prehlasuje, e bola z ich znením oboznámená. Tieto podmienky 

predaja plat ia aj pre v etky budúce obchody medzi zm luvným i st ranam i. 

Obchodné podm ienky druhej zm luvnej st rany, ktoré nebudú na ou st ranou 

výslovne uznané, sa nebudú vo vzájomných obchodných vz ahoch uplat ova . 

Na e podm ienky predaja plat ia aj potom, ak s vedomím  nám nevyhovujúcich 

alebo od na ich podm ienok sa odklá ajúcich podm ienok druhej zm luvnej st rany 

uskuto níme bezvýhradne dodávku tej to druhej zm luvnej st rane. Akéko vek 

zmeny a doplnky týchto podm ienok si vy adujú písomnú formu. Prípadné ústne 

dohody budú zm luvnými st ranami bezodkladne nahradené v písomnej forme. 

Na e podm ienky predaja plat ia len vo i podnikate om v zmysle § 2 zákona . 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. 

2. Ponuka

a. V prípade ak dôjde z na ej st rany k predlo eniu ponuky sú t ieto sú nezáväzné

a slú ia výlu ne ako informat ívne. Na e ponuky sa stávajú záväzné za

predpokladu splnenia podm ienok uvedených v bode 3 písm . a/ týchto podmienok

predaja.

b. Po iadavky zm luvných partnerov alebo nam i nepotvrdené objednávky sú pre nás 

nezáväzné. 

c. Ak sú základom ponúk alebo potvrdení objednávok doklady ako napr.

vyobrazenie, obraz, výkresy, plat ia t ieto ako nezáväzné. Ku v etkým takto 

predkladaným podkladom si vyhradzujeme vlastnícke a autorské právo. Tret ím 

osobám nesmú by t ieto doklady bez výslovného písomného súhlasu 

sprístupnené. Údaje o m iere a váhe sa rozumejú ako orienta né hodnoty 



pou ívané v príslu nom odvetví s výnimkou, e budú nam i  ozna ené ako 

záväzné.  

d. Predmetom dodávky nie sú predmety dodávané pre leteckú dopravu alebo 

vesmírne lety, alebo predmety  ur ené na zabudovanie alebo al ie vyu it ie 

v oblast i leteckej dopravy a vesmírnych letov. Objednávate 

 
sa zaväzuje nam i 

dodané a spracované diely alebo predmety nevyu íva

 
a nepou íva v týchto 

oblast iach. Pokia na také pou it ie alebo vyu it ie nebudeme písomne upozornený 

pred uzatvorením zm luvy, má sa za to, e takéto vyu it ie alebo pou it ie nie je ani 

plánované.   

3. Uzatvorenie zmluvy a objem dodávok   

a. Ak nasleduje po ponuke z na ej st rany objednávka zo st rany zm luvného 

partnera, je zm luva realizovaná a po na om písomnom potvrdení zákazky,  

z ktorého výlu ne vyplýva rozsah a predmet dl ného plnenia. To plat í tak pre 

jednot livé zm luvy príp. objednávky, ako aj pre rámcové zm luvy príp. 

objednávky.   

b. Potvrdenie objednávky sa nevy aduje pri výzvach na postupné dodanie tovaru 

alebo rozdelení dodávok na základe rámcových zm lúv. V tomto prípade 

vzh adom k

 

obsahu a rozsahu plat í písomné rozdelenie objednávky alebo výzva 

na postupné dodanie tovaru.    

c. Po prij at í ponuky sme oprávnení uskuto ni  technické zmeny a

 

modifikácie  na  

dodacom predmete, pokia neodporujú potvrdeniu objednávky.

   

4.    Ceny   

a. Pokia z

 

potvrdenia objednávky nevyplýva ni iné, rozumejú sa na e ceny  ako 

ceny v EURO, v ktorých nie je obsiahnutá cena balenia, dovozného, prevozu, 

porta, poistenia, ciel a dane z pridanej hodnoty v aktuálnej vý ke.  

b. Pri dodato nom zní ení po tu objednaných kusov zo st rany objednávate a alebo 

poklesu dopytu zo st rany objednávate a

 

sme oprávnení pr imerane zvý i cenu za 

kus.   

c. V prípade, ak v ase medzi uzatvorením zm luvy a dohodnutým termínom 

dodania  dôjde k akýmko vek zmenám nákladov, predov etkým zmenám 

nákladov vstupných materiálov, ktoré sú nevyhnutné na výrobu objednaných 

dielov alebo nákladov na energiu a dopravu, vyhradzujeme  si právo ceny 

primerane upravi .    

5.     Vzorky a výrobné nástroje a pomôcky   



a. Náklady na výrobu vzorov  a výrobných nást rojov a pomôcok ( formy, ablóny 

at .) , budú fakturované osobitne a je t reba ich osobitne  uhradi . Toto sa 

vz ahuje aj na náklady vynalo ené na výrobu výrobných nást rojov a pomôcok, 

ktoré musia by nahradené v

 
dôsledku opotrebovania.  

b. Ak sa ukon í spolupráca po as doby zhotovovania vzorov a/ alebo výrobných 

prost r iedkov, idú v etky  dovtedy vzniknuté výrobné náklady vrátane nákladov 

na materiál na archu objednávate a.

  

c. Výrobné nást roje a pomôcky zostávajú bez oh adu na ich zaplatenie 

objednávate om

 

vo vlastníctve  na ej spolo nost i. Na a spolo nos sa zaväzuje 

uschova  pre objednávate ov výrobné nást roje a pomôcky bezodplatne po dobu 

3 rokov po poslednej dodávke. Ak objednávate

 

oznámi  pred uplynut ím tej to 

lehoty, e v priebehu al ieho roku doru í na ej spolo nost i al ie objednávky, 

zaväzujeme sa pred i úschovu  o toto obdobie. V opa nom prípade sme 

oprávnení s výrobnými nástrojmi a pomôckami vo ne disponova . 

  

6.    Platobné podmienky  

a. V etky faktúry sú splatné v lehote 30 dní odo d a vystavenia

 

faktúry. Pri 

platbách uhradených v lehote do 10 dní odo d a vystavenia faktúry

 

poskytujeme 

skonto 2 % z fakturovanej iastky. Platby sú mo né aj udelením dobropisov.     

b. Platby sa pova ujú za uhradené a úplným pripísaním na ú et na ej spolo nost i.    

c. Ak  sa bude javi po uzatvorení zm luvy , e ná nárok na úhradu je ohrozený 

nedostato nou  platobnou schopnos ou objednávate a, sme oprávnení  

odm ietnu plnenie a

 

stanovi objednávate ovi pr imeranú lehotu, v ktorej musí 

postupne zaplat i dodávku alebo poskytnú dodato né záruky. Pri odm ietnut í 

poskytnutia dodato ného zabezpe enia zo st rany objednávate a alebo pri 

márnom uplynutí lehoty na jeho poskytnut ie sme oprávnení odstúpi od zm luvy 

a po adova náhradu kody.

  

d. V prípade ome kania s platbou sme oprávnení po adova úrok z

 

ome kania vo 

vý ke o 10 % vy ie ne je  základná úroková sadzba NBS, platná pred prvým 

kalendárnym d om kalendárneho polroka, v

 

ktorom pri lo k ome kaniu. Nárok 

na náhradu kody zostáva týmto nedotknutý.  

e. Objednávate je oprávnený si vo i nám zapo íta poh adávku iba ak je nam i  

nesporne uznaná alebo ak mu bola priznaná právoplatným rozhodnutím .     

7.    Dodávka  

a. Dodacie term íny a lehoty sú orienta ne ur ené a nie sú pre nás záväzné, iba e  
je dodací term ín vyslovene písomne záväzne dohodnutý. Dodávate a si 
vyhradzuje právo na v asnú a riadnu dodávku bez vyzvania.   



  
b. Dodacie lehoty za ínajú plynú dátumom potvrdenia objednávky. V prípade, e 

dodávka predpokladá bli iu pecifikáciu  technických otázok alebo sú innos 

objednávate a, predl uje sa dodacia lehota o dobu, kým budú uvedené 

skuto nost i zabezpe ené.    

c. Dodacie lehoty a term íny sú dodr ané, ak do ich uplynut ia predmet dodávky 

opust il ná dodávate ský závod alebo objednávate ovi

 

je písomne oznámená 

pripravenos predmet dodávky odosla .   

d. Dodacie term íny a dodacie lehoty sa primerane predl ujú, ak objednávate

 

na 

svojej st rane zdr iava alebo zanedbáva dohodnutú sú innos . To isté plat í aj pr i 

vy ej moci, opat rení v rámci nepokojov, predov etkým t rajkov a výluk, 

viaznut í dodávok ako aj pr i výskyte iných nepredvídate ných  okolnost í, ktoré 

nemô eme ovplyvni , pokia t ieto preká ky majú vplyv na   zhotovovanie alebo 

dodávky dodávaných predmetov. Uvedené okolnost i sa pova ujú za 

neovplyvnite né aj vtedy, ak nastanú po as u  oznámeného ome kania. Toto 

plat í aj vtedy, ke t ieto okolnost i vzniknú u

 

subdodávate ov. Ak vieme predvída , 

e predmet dodávky  na základe uvedených okolnost í nebude môc by dodaný 

v dohodnutom  term íne alebo v priebehu dodacej lehoty, oznám ime túto 

skuto nos objednávate ovi

 

ako aj dôvody zdr ania dodávky a aj mo nost i 

predpokladaného momentu dodania.   

Ak dodanie predmet plnenia alebo jeho ast i nemo no spravodlivo po adova 

v dôsledku oho sa stane plnenie z na ej st rany nemo ným, tak záväzok na ej 

spolo nost i predmet plnenia doda zaniká. Ak sa pred i dodacia lehota  alebo ak 

sa predmet plnenia stane nemo ným alebo ak povinnos na ej spolo nost i  doda

 

predmet plnenia zanikne, nevznikajú na st rane  objednávate a

 

z toho dôvody na 

nárok na náhradu kody.   

e. Ak bude  objednávate

 

po adova po uzatvorení zm luvy zmeny alebo doplnenia 

objednávky, ktoré znemo nia dodr anie  termínov dodania, tak sa pred i 

 

termín 

dodania primerane k zmenám a doplnkom o príslu nú dobu na prevedenie týchto 

zmien a doplnkov.  

f. Pre al ie dodávky nám prislúcha tak dlho zádr né právo, pokia v etky 

predchádzajúce dodávky nebudú zaplatené.  

8.    Diel ie dodávky, odchýlky od objednávok   

a. Sme oprávnení uskuto ni

 

diel ie dodávky a tieto osobitne  fakturova .

  

b. Pri zm luvách s priebe ným (postupným) plnením je potrebné v primeranom 

predstihu oznamova spôsob plnenia a mno stvo  predmetov plnenia.  Ak 

iasto ná objednávka nebude predlo ená v as, sme oprávnení po márnom 

uplynutí primeranej dodato nej lehoty sam i predmetnú dodávky rozdeli a

 

doda 



alebo sme oprávnení od e te  nesplnenej ast i zm luvy odstúpi a

 
po adova 

náhradu  týmto vzniknutej kody.  

c. Odchýlky od objednávok  do 10 % sú prípustné.    

9.    Odoslanie a prechod nebezpe enstva  

a. Pri neuzatvorení osobitnej dohody  je na na om zvá ení  vo ba t rasy a spôsobu 

odoslania. Na iados objednávate a

 

je predmet dodávky pri odoslaní poistený. 

Náklady na odoslanie a poistenie  zná a objednávate .  

b.     Tovar je zabalený v obvyklom balení svojho druhu. Náklady na balenie  zná a 

objednávate .  Pri KLT- obaloch, t . j . pr i pou it í pevných t ransportných obalov, sa 

bude v prípade ich  spätného zaslania  bez nároku na úhradu spätnej prepravy 

a za predpokladu, e sú  KLT 

 

obaly v znovu pou ite nom stave, 75 % 

fakturovanej iastky za balenie tovaru - balného dobropisova .  

c. Tovar nahlásený ako pripravený na odoslanie, j e objednávate

 

povinný 

bezodkladne prevzia , inak sme oprávnení ho odosla pod a vlastnej vo by 

a/ alebo ho skladova na náklady a

 

zodpovednos objednávate a.   

d. Odovzdaním  predmetu dodávky eleznici, peditérovi alebo dopravcovi alebo 

iným osobám povereným zabezpe i odoslanie  predmetu dodávky, príp. 

oznámením pripravenost i na odoslanie, najneskôr ale opustením závodu alebo 

skladu dodávok, prechádza nebezpe enstvo kody na objednávate a.    

e. Objednávate

 

je povinný prevzia 

 

predmet dodávky aj vtedy, ak má tento  

nepat rné odchýlky od dohodnutej akost i alebo nepat rné obmedzenie pou it ia.  

f. Ak sa odoslanie zdr í  na iados objednávate a, tak mu mô u by 

 

vyfakturované 

naviac  náklady vzniknuté skladovaním.   

10. Om e kanie s plnením a nem o nos  plnenia   

a. V prípade ome kania s plnením  a za predpokladu  dodr ania ni ie uvedeného 

postupu, vzniká právo odstúpi 

 

alebo právo na náhradu kody spôsobenej 

ome kaním iba za podmienky, ak objednávate

  

písomne poskytne dodato nú 

lehotu v t rvaní m inimálne 14 pracovných dní a upozorní na mo nos odmietnutia 

plnenia v prípade jej márneho uplynut ia. Po uplynut í tej to lehoty je objednávate

 

povinný po výzve z na ej st rany sa v primeranej nam i ur enej lehote vyjadri , i 

alej t rvá na dodávke alebo si uplat uje náhradu kody  alebo odstupuje od 

zmluvy. Objednávate nie je oprávnený  odmietnu dodávku  alebo  odstúpi , 

príp. po adova

 

náhradu kody nam iesto splnenia dojednanej povinnost i, ak 

v priebehu nami stanovenej primeranej lehoty  neurobí takéto vyhlásenie.  



b. Pri nemo nost i plnenia alebo pri ome kaní na ej povinnosti plni mô e 

objednávate

 
odstúpi od zm luvy len za predpokladu, e zodpovednos  za  

poru enie povinnost i nesie na a spolo nos .   

c. Objednávate

 
nie je oprávnený odstúpi od zm luvy pred uplynut ím lehoty na 

plnenie  alebo len z t itulu nepatrného poru enia povinnost i z na ej st rany.  

Odstúpenie je t ie vylú ené, ak je objednávate

 
za okolnost i, ktoré by ho 

opráv ovali k

 

odstúpeniu úplne  alebo v preva nej m iere  zodpovedný, alebo ak 

v ase odovzdanie do lo k prie ahom, za ktoré nenesieme zodpovednos .     

d. Pre uplatnenie nárokov na náhradu kody a súvisiacich nákladov  plat í bod. 13 

týchto podmienok.  

11. Skú ky   

Nam i dodávané predmety podrobujeme skú kam v obvyklom rozsahu, 

predov etkým rozmerovým skú kam, skú kam materiálovej ident ity ako aj 

povrchových chýb  a povrchových t rhlín, pokia 

 

sú t ieto  zist ite né kont rolou 

vo ným okom. Náklady be nej kont roly sú zahrnuté v

 

cene za kus. Dodato né 

skú ky alebo m imoriadne skú obné postupy, ako napr. 100 % skú ka pevnost i 

(napr. Brinell alebo Rockwell) , magnet ická skú ka t rhlín alebo skú ka chybovost i 

ult razvukom a i. musia by zm luvným i st ranam i osobitne dohodnuté. Pri 

v etkých skú kach z na ej st rany sa jedná preva ne o interné kont roly. 

Mimoriadna dohoda o kvalite alebo o zabezpe ení kvality týmto ustanovením nie 

je dotknutá. Na e skú ky nenahrádzajú  kontrolu pri prevzat í predmetu plnenia 

na strane objednávate a

    

12.   Záruka  

   

a.   Akos dodávaných predmetov vyplýva výlu ne z údajov v jednotlivých  

objednávkach a z v nich ur ených technických predpisov. Pokia sa dodávka 

realizuje pod a pecifikácií, nákresov, vzorov predlo ených objednávate om, 

preberá tento zodpovednos za vhodnos

 

pou it ia predmetu dodávky na plánovaný 

ú el pou it ia. Rozhodujúcim pre  stav dodávaných predmetov v zmysle zm luvy je 

výlu ne stav pri prechode nebezpe enstva.  

b. Dodávate nezodpovedá za vecné vady spôsobené nevhodným alebo 

neprimeraným pou it ím , chybnou montá ou resp. uvedením do prevádzky 

objednávate om alebo t re ou osobou, be ným opot rebovaním , chybným alebo 

nedbalým zaobchádzaním a t ie nezodpovedáme za následky neodborných zm ien 

alebo neodbornej údr by vykonaných bez ná ho súhlasu objednávate om alebo 

t retou osobou.       

c. Právne vady alebo vady predmetu dodávky, absencia garantovanej akost i alebo 

trvanlivosti dodávaného predmetu ( alej : nedostatky) ako aj  nedostatky alebo 

prebytky v mno stve dodávaných predmetov alebo chybné dodávky ( alej : 



odchýlky), pokia sa j edná o

 
odchýlky alebo  vady, ktoré sú zjavné, je t reba 

neodkladne písomne uplatni 

 
najneskôr v priebehu 2 tý d ov  po obdr aní 

 
predmetu dodávky. Vady, ktoré nie sú zjavné  musí objednávate

 
písomne 

oznám i neodkladne po ich zistení, najneskôr v ak v priebehu 6 mesiacov  po 

prevzatí dodávaného predmetu. Ak sa odchýlky alebo vady neuplatnia v priebehu  

uvedených lehôt sú akéko vek nároky zo záruky vo i nám vylú ené.

  

d. Ak sa na vadu alebo odchýlku v as upozorní, má objednávate

 

pod a na ej vo by 

nárok  na odst ránenie vady opravou alebo   náhradnou dodávkou. Výdavky, 

ktoré sú tu nevyhnutné ako mzdové, dopravné, cestovné náklady a náklady na 

materiál zná a na a spolo nos , pokia sú t ieto pot rebné na odst ránenie vád.    

e. Objednávate

 

sa zaväzuje nám  po dohode poskytnú nevyhnutný as a priestor,   

na uskuto nenie  dodato nej opravy  alebo  náhradnej dodávky. V opa nom 

prípade nezodpovedáme za  kodu vzniknutú z vy ie uvedeného dôvodu.  

Objednávate

 

je  oprávnený zabezpe ova odst ra ovanie vád samostatne alebo 

prostredníctvom tretej osoby  a iada refundáciu nevyhnutných nákladov iba 

v záva ných prípadoch ohrozenia bezpe nost i prevádzky, pri zamedzení  vzniku  

neprimerane ve kých kôd a v prípade, ak sme v ome kaní s odst ra ovaním vád,  

pr i om sa zaväzuje nás  o tom bezodkladne upovedomi .   

f. Ak je dodato né plnenie neúspe né, je objednávate

 

oprávnený iada primeranú 

z avu z

 

ceny a v prípade, ak sa jedná o záva né poru enie povinnost i, odstúpi 

od zmluvy, alebo si uplatni  nárok na náhradu kody alebo na náhradu nákladov 

v zmysle  bodu 13 na ich podmienky predaja.   

g. Právo na uplatnenie nárokov z vád sa prem l uje uplynutím doby 12 mesiacov 

odo d a odovzdania dodávaného  predmetu, iba e sú kogentnými ustanoveniami 

zákona  úpravou   stanovené  dlh ie prem l acie doby.   

13.   Zodpovednos

  

a. Pokia si objednávate

 

uplatní nárok na náhradu kody a súvisiacich nákladov 

( alej : nároky na náhradu kody) , ktoré boli spôsobené úmyselne alebo hrubou  

nedbanlivos ou

 

na ich zástupcov, zodpovedáme pod a platných právnych 

predpisov. Rovnako zodpovedáme pod a platných právnych predpisov, ak sme 

na ou vinou podstatne poru ili  zm luvnú povinnos , ako aj v

 

prípadoch ujmy na 

ivote alebo na zdraví, ak sme na to zaviazali.   

b. Pri podstatnom poru ení zm luvných povinnost í zodpovedáme 

 

s výnimkou 

prípadov úmyselnej alebo hrubej nedbanlivosti ako aj v prípadoch ujmy na ivote 

alebo na zdraví - len do vý ky hodnoty objednávky. Ak by hodnota objednávky 

nezodpovedala obvyklej vý ke predpokladate nej kody, j e vý ka kody  

lim itovaná sumou pod a bodu c tohto odseku.       



c. V prípade na ej zodpovednost i zodpovedáme v ka dom prípade maximálne do 

vý ky poistného kryt ia z poistenia  zodpovednost i alebo poistenia zodpovednosti 

za kodu spôsobenú vadným výrobkom.    

d. Nárok na náhradu kody spôsobnej dodávate om sa nevz ahuje na as nároku 

na náhradu kody vzniknutej t itulom u lého zisku. Za kodu, ktorá vznikla 

v prí innej súvislost i u poru ením na ej povinnost i na majetku objednávate a 

zodpovedáme maximálne do vý ky pod a bodu c tohto odseku. 

  

e.  Nako ko

 

nedodávame iadne diely alebo predmety pre leteckú dopravu 

a vesmírne lety, je akáko vek zodpovednos na ej spolo nost i v súvislosti 

s nevhodným pou it ím na ich dielov v tej to oblast i vylú ená.   

f. Pokia je na a zodpovednos vylú ená alebo obmedzená, plat í to aj pre 

zodpovednos na ich zamestnancov, alebo zástupcov.    

g.  Kogentné zákonné ustanovenia týmto ostávajú nedotknuté.   

14.      Zodpovednos pri odplatných plneniach    

a. Pokia nám objednávate

 

v rámci odplatných prác alebo objednávok prenechá 

materiály, sú ast i materiálov, prefabrikáty, predprípravky na nást roje ( alej : 

dielce ) , zabezpe uje na a spolo nos preskú anie a posúdenie vhodnost i takto 

prevzatých dielcov iba v prípade, ak  je to výslovne dohodnuté, pr i om  náklady 

na skú ky a posúdenia vhodnosti prevezme vopred objednávate .   

b. Ak sa prenechané dielce stanú pre nás v dôsledku nam i nezavinených okolnost í  

alebo vy ej moci nepou ite né alebo ak sa po kodia, nenesieme za vzniknutý 

stav zodpovednos . Ak sa dielce stanú nepou ite né v

 

dôsledku existujúcich chýb 

materiálu, sme oprávnení po adova 

 

na u odmenu, resp. dojednanú odplatu.    

c. Ak sa stanú dielce nepou ite né v dôsledku nami zavinenej spracovate skej 

chyby, poskytneme plnenie rovnakého rozsahu  bez nároku na fakturáciu. 

Nepodarky do 2 % z celkového mno stva zná a objednávate bez vzniku nároku 

vo i na ej spolo nosti. o sa týka na ej  al ej  zodpovednost i, platia 

ustanovenia pod bodom 13 na ich podmienok predaja.    

15.     Výhrada vlastníctva   

a. Predmet dodávky ostáva a do úplnej úhrady v etkých poh adávok z

 

obchodného 

vz ahu medzi nam i a

 

objednávate om.    

b. Objednávate je oprávnený predmet plnenia  alej preda v

 

riadnom obchodnom 

styku. Objednávate nám postupuje v etky poh adávky do vý ky kone nej 

fakturovanej sumy (vrátane  zákonnom stanovenej dane z pridanej 

hodnoty obrat ) , ktoré mu vznikli vo i jeho odberate om alebo t ret ím osobám 



z al ieho predaja  nezávisle od toho, i sa 

 
nami dodaný predmet  predal bez 

alebo po spracovaní. Objednávate

 
ostáva splnomocnený na inkaso tej to 

poh adávky aj po jej postúpení.  Na e právo, aby sme mohli poh adávky sam i 

inkasova ostáva tým to nedotknuté. Zaväzujeme sa poh adávku neinkasova

 
pokia  si objednávate

 
plní svoje platobné povinnost i, nie je v ome kaní 

s platbou a predov etkým nebol na objednávate a vyhlásený konkurz. V prípade 

samostatného inkasovania postúpených poh adávok , oznám i  objednávate

 

postúpenie poh adávky 

 

dl níkom a predlo í nám  v etky údaje pot rebné 

k inkasu, vrátane príslu ných podkladov.     

 c. Objednávate

 

je povinný nás neodkladne písomne informova pri

 

akomko vek 

zásahu do jeho práva disponova s predmetom plnenia zo st rany t ret ích osôb, 

aby sme sa mohli riadne a v as domáha právnej ochrany. Pokia t ret ia osoba nie 

je v stave uhradi nám z

 

tej to aloby vzniknuté trovy , ru í objednávate  za takto 

vzniknutú kodu  .  

d.  Zaväzujeme  sa na iados objednávate a uplat ova nároky vzniknuté 

z uvedených záruk   len pokia ich  hodnota  neprekra uje zabezpe ované 

poh adávky o

 

viac ako 25 % ; výber nárokov, ktoré z uvedeného t itulu nebudú 

uplatnené  prinále í nám.  

e.  Pokia príslu né právo, v oblast i ktorého sa dodávaný  predmet nachádza 

nepripú a výhradu vlastníctva

 

a / alebo aplikáciu týchto podm ienok predaja, 

sme oprávnení uplatni v etky práva , ktoré si  mô eme inak na dodávanom 

predmete vyhradi . Objednávate

 

je povinný  spolupôsobi pr i v etkých 

opat reniach, ktoré chceme prij a  na ochranu ná ho vlastníckeho práva alebo  

iného  práva, ktorým sa zabezpe uje na ochranu na ich nárokov via ucich sa na 

dodávaný predmet.  

16.    Poru enia  práv na ochranu výsledkov tvorivej du evnej innost i  

Pri plnení na základe objednávate om

 

osobitne predpísaného postupu (nákres, 

vzor alebo iné ur ené údaje ) , preberá tento  plnú zodpovednos za to, e tým to 

nebudú poru ené alebo po kodené práva t ret ích osôb, predov etkým patenty,  

ú itkové vzory,  a iné ochranné a autorské práva. Ak  bude ma v

 

takomto 

prípade t ret ia osoba vo i nám uplat ova nároky za poru enie predmetných 

práv, zaväzuje sa  objednávate

 

prevzia v etky  uplatnené a vzniknuté nároky  

a súvisiace náklady  .  

17.    Dôvernos  poskytovaných informácií  

a. Objednávate

 

sa zaväzuje  pou íva v etky podklady (k tomu pat r ia vzory, 

modely a dáta) a informácie, ktoré získa z obchodného vz ahu len pre spolo ne 

sledované ú ely a vo i t ret ím osobám sa zaväzuje zachováva absolútnu 

m l anlivos , predov etkým podklady a

 

informácie nebude postupova t ret ím 

osobám. Táto povinnos neplat í pre podklady a informácie, ktoré sú v eobecne 



známe alebo pri ich poskytnutí u boli objednávate ovi

 
známe, bez toho aby sa 

bol zaviazal k m l anlivost i.  

b. Pokia dáme objednávate ovi

 
k dispozícii nákresy a/ alebo technické podklady 

o dodávaných predmetoch alebo ich výrobe, ostávajú t ieto na ím vlastníctvom.    

18.   Miesto plnenia, súdna príslu nos , aplikované právo, závere né 

ustanovenia   

a.  V prípade, ak sa jedná o obchodný vz ah s

 

cudzím prvokom, je na rozhodovanie 

príslu ný v eobecný súd na ej spolo nost i. Na a spolo nos je t ie oprávnená 

poda alobu aj v

 

sídle  objednávate a.     

b.     V prípade, ak sa jedná o obchodný vz ah s

 

cudzím prvkom, plat í právo SR  za 

vylú enia ustanovení medzinárodného práva súkromného a Dohovoru OSN 

o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.   

c. Práva, ktoré vyplývajú z tej to zm luvy mô u by objednávate om a

 

na ou 

spolo nos ou postúpené na tretie osoby len po vzájomnom odsúhlasení.  

d.    V prípade, ak nejaké ustanovenie týchto podm ienok je alebo sa  stane neú inné, 

nie je tým dotknutá platnos zm luvy ako celku. Zm luvné st rany sú povinné 

neú inné ustanovenie nahradi takou úpravou, ktorá stoj í neú innému 

ustanoveniu z h adiska hospodárskeho úspechu o mo no najbli ie.

 

V prípade, 

e akéko vek ustanovenie týchto podm ienok je alebo sa stane v akomko vek 

rozsahu neplatné, neú inné alebo nevymáhate né, nedotkne sa takáto 

neplatnos ,  neú innos alebo nevymáhate nos ostatných ustanovení týchto 

podm ienok a zm luvy a v etky ostatné ustanovenia zmluvy zostanú v platnosti 

a ú innost i a zm luvné st rany sa zaväzujú v takomto prípade za a rokovania 

o nahradení takéhoto neplatného ustanovenia iným ustanovením , ktoré bude 

najbli ie sp a obsah a

 

ú el neplatného ustanovenia.     


