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VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY GGB Slovakia s.r.o.
so sídlom Hlavná 1910, 038 52 Sučany,

IČO: 35 742 879, zapísaná v Obchodnom 

registri Okresného súdu Žilina, 

v odd. Sro, vo vl. č. 13239/L

I. Rozsah 3. V prípade, ak je tovar pripravený na dodanie a dodanie nemôže byť z dôvodov na strane                  
kupujúceho realizované do troch pracovných dní od dohodnutého termínu na jeho prevzatie 1. Tieto všeobecné predajné a dodacie podmienky spoločnosti GGB Slovakia s.r.o. (ďalej aj 
alebo od doručenia výzvy na prevzatie tovaru kupujúcemu, dodanie sa považuje za usku- „VOP“) upravujú zmluvné podmienky dodávky tovaru zo strany spoločnosti GGB Slovakia 
točnené týmto tretím pracovným dňom a zároveň týmto dňom nebezpečenstvo škody na s.r.o. (ďalej len „predávajúci”) a tvoria prílohu rámcovej zmluvy, zmluvy, ponuky, 
tovare prechádza na kupujúceho. Predávajúci je oprávnený tovar ďalej skladovať v                   objednávky alebo potvrdenia objednávky a sú ich neoddeliteľnou súčasťou. Predloženie 
priestoroch spoločnosti predávajúceho alebo podľa svojho uváženia tovar prepraviť a                objednávky kupujúcim znamená úplný súhlas kupujúceho s týmito VOP bez akýchkoľvek 
uskladniť inde, a to všetko na náklady kupujúceho. Predávajúci je oprávnený vyúčtovať výhrad. Na nákupné alebo iné obchodné podmienky kupujúceho sa neprihliada; to neplatí v 
kupujúcemu náklady na skladovanie tovaru vo výške 50,- EUR ( slovom päťdesiat euro )                     prípade, ak ich predávajúci výslovne písomne akceptoval. 
za každý aj začatý deň skladovania. Dohodnuté platobné podmienky týmto nie sú dotknuté.2. Akákoľvek odchýlka od týchto podmienok je platná len v prípade, ak je písomne 

4. V prípade, ak si kupujúci vo svojej objednávke uplatní aj prepravu dodávky na určené                   odsúhlasená zo strany predávajúceho.
miesto iné ako sídlo predávajúceho, predávajúci zabezpečí dopravu na náklady kupujú-
ceho. V takomto prípade sa za moment dodania tovaru považuje  odovzdanie dodávky                  II. Návrh na uzavretie zmluvy
prvému dopravcovi. Poistenie prepravy tovaru sa uzatvára len na výslovnú žiadosť kupu-1. Predávajúci je oprávnený predložiť kupujúcemu ponuku, ktorá obvykle obsahuje 
júceho písomne potvrdenú predávajúcim a na náklady kupujúceho, ak nie je písomne do-špecifikáciu druhu ponúkaného tovaru,  cenovú ponuku tohto tovaru, platobné a dodacie 
hodnuté inak.podmienky. Všetky ponuky predávajúceho sú nezáväzné a môžu podliehať zmenám.

5. Predávajúci je oprávnený poskytnúť kupujúcemu aj čiastočné alebo predčasné plnenie.2. Kupujúci predkladá predávajúcemu návrh na uzavretie zmluvy v objednávke, ktorá musí 
6. Predávajúci nie je povinný dodať tovar kupujúcemu a má právo pozastaviť výrobu                    obsahovať základné identifikačné údaje kupujúceho, presné určenie objednaného tovaru a 

objednaného tovaru, ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením akýchkoľvek pohľadávok cenovú ponuku tovaru, množstvo tovaru s uvedením presného počtu množstva tovaru 
predávajúceho voči kupujúcemu z akejkoľvek zmluvy, bez ohľadu na právny titul ich vzniku. podľa jednotlivých druhov, predpokladaný termín dodania tovaru a platobné podmienky. 
Takéto konanie sa nepovažuje za omeškanie predávajúceho a ani za porušenie zmluvy zo Objednávka kupujúceho musí mať písomnú formu. 
strany predávajúceho.3. Predávajúci je oprávnený nepotvrdiť a vrátiť objednávku kupujúceho, ak je v objednávke 

7. Ak je kupujúci v omeškaní s platením ceny tovaru, je predávajúci oprávnený jednostranne uvedený nesprávny údaj o cene, druhu tovaru alebo iná dohodnutá náležitosť objednávky 
zmeniť platobné podmienky a zároveň si predávajúci vyhradzuje právo opäť získať držbu kupujúceho alebo ak nejaký údaj v objednávke kupujúceho chýba. Predávajúci je 
tovaru alebo tovar re-exportovať. Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu všetku oprávnený objednávku kupujúceho aj nepotvrdiť a neprijať.
súčinnosť požadovanú predávajúcim na znovunadobudnutie držby tovaru alebo na re-4. Informácie uverejnené v katalógoch, na internetových stránkach predávajúceho a inej       
export tovaru. Náklady znovunadobudnutia držby tovaru alebo re-exportu sú v celej výške propagačnej literatúre predávajúceho sú záväzné len v prípade, ak sa rámcová zmluva, 
na účet kupujúceho. zmluva, ponuka, objednávka alebo potvrdenie objednávky predávajúcim na tieto 

8. Predávajúci dodá kupujúcemu tovar balený obvyklým spôsobom pre danú kategóriu tovaru. informácie výslovne odvolá.
Balenie tovaru do vratných obalov je možné len na základe žiadosti kupujúceho a                           5. Kupujúci nie je bez súhlasu predávajúceho oprávnený poskytnúť rámcovú zmluvu, zmluvu, 
písomného potvrdenia tejto žiadosti predávajúcim. Nevratné obaly predávajúci od kupu-ponuku, objednávku alebo potvrdenie objednávky tretej strane.
júceho naspäť neprijíma. 

9. Predávajúci je oprávnený dodať kupujúcemu o +/- 5 % viac alebo menej z množstva z                 
III. Uzavretie zmluvy

objednaného tovaru. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu podľa skutočne dodaného 
1. Zmluvou sa ďalej rozumie dohoda o dodávke tovaru uzavretá medzi kupujúcim a množstva tovaru. Zistené rozdiely v množstve spadajúce do tolerancie +/- 5 % sa 

predávajúcim. nepovažujú za vadu tovaru.
2. Zmluva v zmysle týchto VOP je uzavretá v okamihu, keď kupujúci v určenej lehote doručí 10. Predávajúci nedodáva k tovaru návod na použitie.

predávajúcemu písomnú objednávku, ktorá je v úplnom súlade s predchádzajúcou                
11. Predávajúci nenesie zodpovednosť za omeškanie alebo za úplné či čiastočné neplnenie 

ponukou predávajúceho. 
svojich povinností zo zmluvy v rozsahu, v ktorom bolo jeho plneniu zabránené, ak došlo k 

3. V prípade, ak kupujúci doručí predávajúcemu objednávku bez predchádzajúcej konkrétnej omeškaniu plnenia alebo plneniu bolo prekážané v dôsledku udalosti, ktorá nemohla byť               
ponuky predávajúceho alebo sa s predchádzajúcou konkrétnou ponukou nezhoduje,           rozumne predvídaná alebo ju nebolo možné odvrátiť, vrátane udalostí ako: nedostatok suro-
zmluva sa považuje za uzavretú v okamihu, keď predávajúci písomne potvrdí kupujúcemu vín, nedostatok energie, živelné pohromy, vojny, vojnové operácie rozličného druhu,                        
akceptovanie objednávky. vzbury, občianske nepokoje, sabotáž, revolúcie, pirátske činy, explózie, požiare, záplavy, 

4. Termíny a podmienky dodania uvedené v potvrdení objednávky považuje predávajúci                generálne štrajky, štrajky, výluky, oficiálne intervencie legálnej alebo nelegálnej povahy                      
kupujúcim za akceptované. alebo iné okolnosti vyskytujúce sa nezávisle od vôle predávajúceho a kupujúceho, ktorým 

nemohlo byť zabránené, alebo ktoré nemohli byť odvrátené alebo prekonané ( každá taká 
IV. Cena a platobné podmienky udalosť ďalej iba “udalosť vyššej moci” ).
1. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu cenu uvedenú v potvrdení objednávky pre- 12. V prípade, ak predávajúci v dôsledku udalosti vyššej moci nie je schopný plniť si svoje                           

dávajúcim. záväzky voči kupujúcemu zo zmluvy, informuje o tom kupujúceho.
2. Cenou sa rozumie cena tovaru v sklade v mieste sídla predávajúceho bez nákladov na             13. V prípade, ak udalosť vyššej moci trvá menej ako 60 ( slovom šesťdesiat ) po sebe                      

dopravu zo skladu predávajúceho a bez DPH. nasledujúcich kalendárnych dní, kupujúci a predávajúci si zachovajú svoje práva a povin-
3. Všetky náklady súvisiace s dopravou tovaru zo skladu v mieste sídla predávajúceho na iné nosti podľa zmluvy a čas plnenia takých povinností ako aj doba platnosti  zo zmluvy sa 

miesto hradí kupujúci, pokiaľ sa kupujúci a predávajúci písomne nedohodnú inak. predĺži o dobu trvania takej udalosti vyššej moci.

4. Kúpna cena za tovar je splatná vopred, do 15 ( slovom pätnásť ) kalendárnych dní odo dňa 14. V prípade, ak udalosť vyššej moci trvá 60 ( slovom šesťdesiat ) alebo viac po sebe                        
vyhotovenia zálohovej faktúry predávajúcim, ak nie je písomne dohodnuté inak. V prípade, nasledujúcich kalendárnych dní, kupujúci alebo predávajúci sú oprávnení odstúpiť od                         
ak kupujúci nezaplatí dohodnutú kúpnu cenu za tovar v dohodnutej lehote splatnosti, zmluvy s účinnosťou od okamihu doručenia takého oznámenia druhej strane, a to bez                       
predávajúci nie je povinný dodať tento tovar kupujúcemu a nie je v omeškaní s dodaním akéhokoľvek práva alebo povinnosti na náhradu škôd.
tovaru. O dobu, počas ktorej je kupujúci v omeškaní s uhradením zálohovej faktúry pred- 15. Ak kupujúci odovzdá predávajúcemu doklady potvrdzujúce prepravu tovaru do iného                    
ávajúcemu, sa posúva termín dodania tovaru kupujúcemu. členského štátu Európskej Únie a napriek tomu neprepraví tovar do iného členského štátu 

5. Predávajúci vystavuje kupujúcemu najmä zálohové, čiastkové alebo konečné faktúry v    Európskej Únie, ale na území Slovenskej republiky zrealizuje prepracovanie, úpravu tovaru 
dohodnutých termínoch. Faktúry sú splatné do 15 ( slovom pätnásť ) kalendárnych dní odo alebo tovar inak zhodnotí a následne správca dane z titulu nepreukázania dodania do iného 
dňa ich vyhotovenia, ak nie je písomne dohodnuté inak. členského štátu Európskej Únie dorubí predávajúcemu dodatočnú DPH a zároveň mu                    

vyrubí sankciu, zaväzuje sa kupujúci dodatočnú DPH ako aj vyrubenú sankciu titulom                      6. Kupujúci uskutočňuje úhrady faktúr v mene EUR na bankový účet predávajúceho, ak nie je 
náhrady škody uhradiť predávajúcemu v plnej výške do 10 ( slovom desať ) dní od                              písomne dohodnuté inak. Všetky poplatky a ďalšie náklady spojené s uskutočnením platby 
doručenia jej vyúčtovania kupujúcemu.znáša kupujúci.

16. Ak vývoz tovaru do tretej krajiny (mimo krajín Európskej únie) zabezpečuje kupujúci, je    7. Kupujúci nie je oprávnený platbu znížiť alebo viazať na splnenie podmienok, ktoré nie sú 
povinný zrealizovať ho najneskôr do konca 6. ( slovom šiesteho ) kalendárneho mesiaca výslovne dohodnuté v zmluve.
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola vystavená faktúra. Ak tovar nebude vyvezený v 8. Platba sa považuje za uskutočnenú pripísaním celej fakturovanej čiastky na bankový účet 
stanovenej lehote, predávajúci k cene dodatočne uplatní príslušnú DPH podľa zákonov                  predávajúceho.
platných v Slovenskej republike. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu dodatočnú 9. V prípade, ak kupujúci neplní akúkoľvek svoju povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy (napríklad 
daň, ako aj prípadnú sankciu vyrubenú správcom dane z titulu oneskoreného odvodu DPH neuhradí predávajúcemu včas zálohovú alebo inú faktúru alebo platbu), predávajúci je 
ako náhradu škody, v plnej výške do 10 ( slovom desať ) kalendárnych dní od doručenia jej oprávnený:
vyúčtovania kupujúcemu.8.1.  odsunúť výkon všetkých svojich povinností voči kupujúcemu po dobu, kým kupujúci riadne 

VI. Vlastníctvo a nebezpečenstvo škody na tovaresplní svoje záväzky,
1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v momente, keď sa dodanie      8.2. požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne z dlžnej čiastky až do dňa splnenia          

považuje za uskutočnené v zmysle predchádzajúcich článkov. Nebezpečenstvo škody na záväzku kupujúceho, pričom zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok 
tovare prechádza na kupujúceho odovzdaním aj v prípade, ak na neho neprešlo vlastnícke predávajúceho na náhradu škody;
právo k tovaru.8.3. uplatňovať náhradu škody.

2. Vlastníctvo k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho až okamihom pripísania 10. V prípade preukázateľných zmien cien energií, surovín, výkonov alebo legislatívnych               
platby ceny tovaru s príslušenstvom, zmluvných pokút a iných nárokov predávajúceho voči zmien, ktoré majú vplyv na cenu tovaru, má predávajúci právo jednostranne upraviť cenu               
kupujúcemu zo zmluvy, na účet predávajúceho. tovaru, a to na základe písomného oznámenia kupujúcemu.

11. Kupujúci nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho                         
VII. Záruka a zodpovednosť za vadypostúpiť, previesť alebo obchodovať akýmkoľvek spôsobom s akýmikoľvek právami, 
1. Predávajúci vyrába tovar podľa dohodnutých (medzinárodných a domácich) technických nárokmi alebo povinnosťami vyplývajúcimi zo zmluvy.

špecifikácií pre rozmerové, mechanické, fyzikálne, povrchové alebo iné dohodnuté charak-12. Ak sa po uzatvorení zmluvy ukáže, že platobný nárok predávajúceho voči kupujúcemu je                
teristiky. Na to, aby technické špecifikácie a/alebo akékoľvek iné dodatočné požiadavky                    ohrozený z dôvodu nedostatočnej platobnej schopnosti kupujúceho, alebo voči kupu-
kupujúceho boli zmluvne záväzné, musia byť jasne určené v zmluve. Iba také technické júcemu bude začaté konkurzné konanie alebo vstúpi do likvidácie, predávajúci je 
špecifikácie sú zmluvne záväzné pre predávajúceho vo vzťahu ku kvalite a vlastnostiam oprávnený odoprieť plnenie a určiť kupujúcemu primeranú lehotu, počas ktorej kupujúci po-
tovaru. Žiadne iné záruky alebo povinnosti predávajúceho vo vzťahu ku kvalite a vlast-skytne zábezpeku v určenej výške. Ak kupujúci v určenej lehote neposkytne zábezpeku v ur-
nostiam tovaru nevznikajú. Predávajúci negarantuje, že dodaný tovar je vhodný na obvyklý čenej výške, predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
účel, na ktorý sa taký tovar spravidla používa, ani na žiadny špecifický účel kupujúceho a 
kupujúci súhlasí s tým, že sa nespolieha na odbornosť a/alebo úsudok predávajúceho. Ak je 

V. Dodanie tovaru
účel použitia uvedený v zmluve, má iba informatívny charakter. 

1. Predávajúci dodá kupujúcemu tovar v termíne, ktorý je dohodnutý v zmluve. V prípade, ak 
2. Ak kupujúci poruší akúkoľvek svoju povinnosť starostlivosti o tovar počas jeho prepravy, 

má kupujúci splniť určité povinnosti pred dodaním tovaru ( napr. vykonať platbu v prospech 
skladovania, prehliadky alebo kontroly podľa ustanovení zmluvy, predávajúci si vyhradzuje 

predávajúceho ), lehota na dodanie tovaru začína plynúť až odo dňa splnenia povinnosti zo 
právo zamietnuť reklamáciu vád tovaru spôsobených porušením takej povinnosti.

strany kupujúceho.
3. Pri preberaní tovaru, je kupujúci povinný tovar prezrieť a presvedčiť sa o správnosti počtu 

2. Predávajúci umožní kupujúcemu prevzatie dodávky v mieste sídla predávajúceho v                      
odovzdaného tovaru, u baleného tovaru o neporušenom obale a o celkovom stave dodávky 

dohodnutom termíne. Za moment dodania sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. V prí-
tovaru, či je tovar v súlade so zmluvou a či je bezchybný.

pade, ak kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať tovar od predávajúceho, považuje sa 
4. Predávajúci neposkytuje kupujúcemu záruku za akosť tovaru. tovar dodaný okamihom odmietnutia prevzatia tovaru kupujúcim. 



 5. Ak bol tovar dodaný kupujúcemu na základe obojstranne odsúhlaseného IX. Všeobecné ustanovenia
technickéhovýkresu, pre posudzovanie kvality tovaru je rozhodujúci tento technický výkres. 1. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje aj omeškanie kupujúceho s úhradou splatnej 

6. Kupujúci je povinný písomne oznámiť povahu a špecifikáciu vád tovaru: pohľadávky voči predávajúcemu z akéhokoľvek právneho titulu o viac ako 15 (slovom               
pätnásť) kalendárnych dní alebo neposkytnutie súčinnosti pri dodávke tovaru kupujúcemu. pri zjavných vadách tovaru ako aj v rozdieloch v množstve tovaru o viac ako +/- 5 % bez 
V tomto prípade je predávajúci oprávnený od zmluvy s kupujúcim odstúpiť.zbytočného odkladu (najneskôr do osem dní) po prehliadke tovaru, ktorú je povinný 

uskutočniť podľa bodu 3. čl. VII. týchto VOP. 2. Odstúpením od zmluvy táto zaniká v momente, keď je prejav vôle oprávnenej strany                  
doručený druhej strane. Po tomto akte nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať, pri skrytých vadách tovaru bez zbytočného odkladu po ich zistení, ale najneskôr v lehote           
alebo meniť bez písomného súhlasu druhej strany.stanovenej právnymi predpismi.

3. Projektová dokumentácia, technická špecifikácia, ako aj vzorky, katalógy a ostatné pro-6. Kupujúci je povinný vady tovaru oznámiť predávajúcemu v písomnom oznámení ( ďalej aj 
dukty predávajúceho zostávajú duševným vlastníctvom predávajúceho. „reklamácia“ ). Reklamácia musí obsahovať identifikačné údaje kupujúceho, číslo prís-

lušnej faktúry, ktorá bola vyhotovená na vadný tovar, identifikačné údaje vadného tovaru, 4. Kupujúci súhlasí s tým, že nebude exportovať tovar dodaný predávajúcim do miest 
popis vady a spôsob, ako sa vada prejavuje, vrátane presnej a úplnej fotodokumentácie          z  a k á z aných exportnými predpismi EU.
vady. Predávajúci je oprávnený vrátiť reklamáciu kupujúcemu na doplnenie, ak v reklamácii 5. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu akékoľvek zmeny svojho živnostenského              
nejaký z dohodnutých údajov chýba. oprávnenia alebo zmeny údajov zapísaných v obchodnom registri alebo inom obdobnom 

7. Kupujúci je povinný uskladniť všetok tovar, na ktorý si uplatňuje reklamáciu voči      r eg is tr i,  k to ré  m a jú  p r ia m y vplyv na podmienky a plnenie zmluvy, alebo začatie likvidácie, 
predávajúcemu, oddelene v jeho pôvodnom stave. Bez predchádzajúceho písomného        k o n k u r z n é h o alebo iného obdobného konania.
súhlasu predávajúceho kupujúci nie je oprávnený tovar užívať, predať alebo inak scudziť. 6. Predávajúci považuje akékoľvek údaje uvedené v zmluve a akékoľvek informácie, alebo                   
Akékoľvek takéto užívanie, predaj alebo scudzenie bude mať za následok, že tovar sa bude dokumenty poskytnuté kupujúcemu v súvislosti so zmluvou za dôverné a kupujúci sa            
považovať za dodaný bez vád a v súlade so zmluvou. Kupujúci nie je oprávnený uplatniť si zaväzuje ich neposkytovať alebo neumožniť k nim prístup v žiadnej forme žiadnej tretej 
nároky z vád tovaru, ak predávajúcemu neumožní vykonať obhliadku tovaru alebo kupujúci osobe okrem prípadov kedy to vyžaduje zákon, rozhodnutie súdu ( vrátane arbitráže ), 
neposkytne reklamovaný tovar na vykonanie obhliadky. štátny orgán alebo poistná zmluva predávajúceho.

8. Žiadna reklamácia tovaru neoprávňuje kupujúceho odmietnuť uskutočniť platbu podľa                     7. Kupujúci nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho         
zmluvy alebo odmietnuť prevziať ďalšie dodávky od predávajúceho. uvádzať predávajúceho ako svojho obchodného partnera alebo používať obchodné meno 

9. Ak predávajúci uzná reklamáciu kupujúceho, je predávajúci oprávnený dodať náhradný alebo logo predávajúceho pri propagácii seba alebo svojej činnosti alebo vo vyhláseniach 
alebo chýbajúci tovar v primeranej lehote alebo poskytnúť primeranú zľavu z ceny. pre médiá, a to v akejkoľvek forme.

10.  Kupujúci nemá nárok na úhradu nákladov, ktoré mu preukázateľne vznikli z dôvodu doda- 8. Tieto podmienky ako aj súvisiace zmluvy sa riadia právom Slovenskej republiky. Na 
točného plnenia predávajúceho, najmä nárok na úhradu nákladov za dopravu tovaru, komu- prejednávanie sporov zo zmlúv, ktoré sa na tieto podmienky odvolávajú, a sporov 
nikáciu, pracovné náklady a materiálové náklady, ak sa tieto náklady zvyšujú tým, že tovar vyplývajúcich z týchto podmienok je príslušný slovenský súd.
bol dodatočne prepravený na iné miesto, ako bolo miesto dodania. 9. Predávajúci nezodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov platných v štáte importu               

11. Predávajúci nie je zodpovedný za vady na tovare spôsobené dopravou, neštandardným, alebo tranzitu tovaru, ak nie je písomne dohodnuté inak.
nekvalifikovaným, chybným alebo nevhodným skladovaním, používaním, inštaláciou,                 10. Tieto VOP sa spravujú a vykladajú podľa zákonov Slovenskej republiky bez ohľadu na 
alebo testovaním tovaru, dôvodmi súvisiacimi s montážou tovaru s iným tovarom, pokusmi Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru schválený vo Viedni v roku 1980 a 
modifikovať alebo opraviť tovar bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho, Dohovor OSN o premlčacej lehote pri medzinárodnom predaji tovaru schválený v New 
dôvodmi súvisiacimi s nevhodnou manipuláciou, dopravou alebo skladovaním tovaru, Yorku v roku 1974 vrátane doplnkového protokolu z roku 1980, čím sa pôsobnosť vyššie 
nadmerným užívaním alebo zaťažením tovaru. uvedených dohovorov na tieto VOP výslovne vylučuje.

12. V prípade neoprávnenej reklamácie má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu 11. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení týchto VOP (alebo ich časť) je neplatné alebo 
nákladov vynaložených v súvislosti s posúdením vytýkajúcej vady tovaru, a to najmä neúčinné, takáto neplatnosť alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť alebo                  
nákladov na laboratórne skúšky tovaru, prepravu tovaru a personálne náklady. neúčinnosť ďalších ustanovení týchto VOP (alebo zostávajúcej časti dotknutého                       

13. Predávajúci je zodpovedný za škodu len v prípade, ak táto vznikla zavineným a úmyselným ustanovenia), alebo samotnej zmluvy. V takomto prípade sa predávajúci a kupujúci                  
porušením jeho povinností. zaväzujú, bez zbytočného odkladu nahradiť takého ustanovenie (jeho časť) novým tak, aby 

bol zachovaný účel, sledovaný uzavretím zmluvy a dotknutým ustanovením.    14. Zodpovednosť predávajúceho voči kupujúcemu je v prípade náhrady škody obmedzená 
výškou ceny, uhradenej kupujúcim predávajúcemu podľa zmluvy.

15. Predávajúci v žiadnom prípade nezodpovedá kupujúcemu za nepriame škody, najmä V Sučanoch dňa ...14.6.2011
škody týkajúce sa ušlého zisku alebo očakávaného zisku, strát z očakávaného budúceho 
odbytu, poškodenia dobrého mena alebo goodwill a ďalších nákladov (napr. náklady na                   
retransport výrobkov, náklady na stiahnutie výrobkov z obehu). Ďalej predávajúci                       
nezodpovedá za straty z používania výrobkov, poplatky a náklady právneho zastúpenia a 
zmluvné pokuty, iné sankcie alebo akékoľvek nároky, ktorými je kupujúci zaťažený zo                   
strany tretích osôb, či už v dôsledku porušenia zmluvy, záruky alebo z iného dôvodu. 
Predávajúci nezodpovedá za škody, ktoré nebolo možné predvídať. 

16. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za to, že zamestnanci kupujúceho alebo kupujúcim            
poverené osoby nachádzajúce sa v priestoroch predávajúceho dodržiavajú všetky platné 
predpisy týkajúce sa BOZP, požiarnej ochrany, pracovného poriadku predávajúceho. V 
prípade porušenia tejto povinnosti je predávajúci oprávnený vykázať tieto osoby z priesto-
rov predávajúceho a odobrať im povolenie na vstup do priestorov predávajúceho. Kupujúci 
zároveň zodpovedá predávajúcemu za všetky škody, ktoré vznikli predávajúcemu 
porušením tejto povinnosti kupujúceho. Kupujúci zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci a 
ním poverené osoby, ktoré v súvislosti s nakládkou tovaru vstupujú do priestorov 
predávajúceho, používali osobné ochranné pracovné prostriedky v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi a s predpismi predávajúceho. Ak uvedenú podmienky niektorá osoba 
nesplní, bude vykázaná z objektu predávajúceho. 

VIII. Doručovanie

1. Písomnosť doručovaná podľa týchto VOP sa považuje za doručenú kupujúcemu alebo 
predávajúcemu aj v prípade ak:

písomnosť zasielaná kupujúcemu alebo predávajúcemu na poslednú známu adresu sa               
vráti s tým, že adresát nie je známy, a to dňom vrátenia zásielky tej zmluvnej strane, ktorá ju 
odoslala, a to aj vtedy ak sa dotknutá zmluvná strana o doručovaní písomnosti nedozvie, 
alebo si ju kupujúcemu alebo predávajúcemu neprevezme, a to dňom vrátenia zásielky 
zmluvnej strane, ktorá ju odoslala, alebo ju kupujúcemu alebo predávajúcemu odoprel 
prijať, a to dňom tohto odopretia.
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