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Vymedzenie pojmov 

V týchto Všeobecných podmienkach majú nasledujúce pojmy 
tento význam: 

„Kupujúcim“ sa rozumie osoba, ktorá uzavrie s Predávajúcim 
Zmluvu o kúpe a dodaní Dodávok. 

„Zmluvou“ sa rozumie zmluva uzatvorená medzi Kupujúcim a 
Predávajúcim o predaji a dodaní Dodávok, vrátane potvrdenia 
objednávky zo strany Predávajúceho, týchto Všeobecných 
podmienok, akýchkoľvek dohodnutých špecifikácií a akýchkoľvek 
ďalších písomných dohôd strán týkajúcich sa Dodávok. 

„Dodávkami“ sa rozumie Tovar a prípadné ďalšie Služby. 

„Tovarom“ sa rozumie tovar predaný a dodaný Predávajúcim 
Kupujúcemu podľa Zmluvy. 

„Predávajúcim“ sa rozumie spoločnosť Nefab Packaging 
Slovakia, s.r.o., IČO: 35 896 817, so sídlom Levice, Industrial Park 
Géňa, Ul. Zeppelina 2, Slovenská republika, zapísaná 
v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 
16552/N a/alebo ktorákoľvek z jej spriaznených osôb a 
spoločností. 

„Službami“ sa rozumie balenie, skladovanie a iné logistické 
služby a akékoľvek ďalšie služby, ktoré bude podľa dohody strán 
Predávajúci poskytovať Kupujúcemu podľa Zmluvy. 

ROZSAH PÔSOBNOSTI 

1. Tieto Všeobecné podmienky sa použijú na všetok predaj a 
dodanie Dodávok od Predávajúceho Kupujúcemu. Odchýlky 
od týchto Všeobecných podmienok sa nepoužijú, ak to 
nebude výslovne písomne schválené oprávneným 
zástupcom Predávajúceho. 

OBJEDNÁVKY 

2. Zmluva sa považuje za uzatvorenú až vtedy, keď Predávajúci 
písomne potvrdí Kupujúcemu objednávku.  

3. Objednávky Dodávok zadané Kupujúcim  nemôžu byť ani 
zmenené bez písomného súhlasu Predávajúceho. 
Predávajúci si vyhradzuje právo účtovať Kupujúcemu 
akékoľvek náklady a výdavky vzniknuté v súvislosti so 
zrušením alebo zmenami objednávok, ktoré si vyžiada 
Kupujúci. 

DODANIE TOVARU 

4. Kupujúci vykoná  s náležitou starostlivosťou  obvyklú 
prehliadku Tovaru po jeho dodaní a neodkladne, nejneskôr 
do piatich (5) pracovných dní od dodania Tovaru, písomne 
oznámi Predávajúcemu akékoľvek vady alebo nedostatky. 
Oznámenie bude obsahovať popis toho, ako sa tieto vady 
prejavujú. Pokiaľ Kupujúci neoznámi písomne 
Predávajúcemu vady alebo nedostatky, ktoré mali byť 
primeraným spôsobom zistené pri obvyklej prehliadke vo 
vyššie uvedenej lehote, stráca právo uplatniť proti 
Predávajúcemu akýkoľvek nárok vo vzťahu k týmto vadám 
alebo nedostatkom. 

5. Pokiaľ sa strany v Zmluve dohodli na  dodacej podmienke 
týkajúcej sa dodania Tovaru, vykladá sa  táto dodacia 
podmienka v súlade s podmienkami INCOTERMS 2020 
platnými k dátumu uzavretia Zmluvy. Pokiaľ nie je výslovne 
dohodnutá žiadna dodacia podmienka, vykoná sa dodanie 
na základe dodacej podmienky „FCA“ (v zmysle podmienok 
INCOTERMS 2020 v platnom znení) na miesto 
špecifikované v potvrdení objednávky Predávajúceho. 

6. Ak nebude písomne dohodnuté inak, má sa za to, že dodacia 
lehota pre dodanie Tovaru uvedená v Zmluve začína plynúť 
dňom uzavretia Zmluvy. 

 

ZMLUVY O PREPRAVE 

7. Tieto všeobecné podmienky platia pre všetky prepravné       
zmluvy, ktoré Predávajúci uzatvára s Kupujúcim. Akékoľvek 
činnosti a dohody vrátane prepravy podliehajú,  v rozsahu, 
akom je to uplatniteľné, nasledujúcemu: (i) medzinárodná 
cestná preprava: Dohovor o prepravnej zmluve v 
medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR), (ii) 
medzinárodná letecká doprava: Dohovor o zjednotení 
niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu 
(Varšavský dohovor), (iii) mezinárodná železničná doprava: 
Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF), a 
(iv) medzinárodná námorná preprava: Dohovor Organizácie 
spojených národov o zmluvách pre mezinárodnú prepravu 
tovaru celkom alebo sčasti po mori (UNCITRAL) 

NÁSTROJE A VYBAVENIE 

8. Akékoľvek nástroje a vybavenie použité k výrobe Tovaru, 
ktoré Kupujúci zaplatil samostatne alebo ktoré Kupujúci 
poskytol Predávajúcemu, sú a zostanú výlučným 
vlastníctvom Kupujúceho. Predávajúci tieto položky označí 
tak, aby bolo zrejmé, že patria Kupujúcemu, a vedie 
záznamy o akýchkoľvek nástrojoch a vybavení, ktoré má k 
dispozícii. 

9. Predávajúci sa zaväzuje vykonávať pravidelnú údržbu na 
svoje vlastné náklady pokiaľ ide o nástroje a  vybavenie 
zaplatené alebo poskytnuté Kupujúcim, aby bolo zaistené ich 
udržanie v riadnom stave, a zaväzuje sa bezodkladne 
informovať Kupujúceho o akýchkoľvek neočakávaných 
záležitostiach týkajúcich sa týchto nástrojov alebo 
vybavenia. Kupujúci, pokiaľ ide o tieto nástroje a vybavenie, 
zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov v oblasti 
bezpečnosti priemyslu, akýchkoľvek predpisov o 
bezpečnosti práce a funkčnosti nástrojov a vybavenia. 
Predávajúci je však povinný informovať Kupujúceho, pokiaľ 
je nutné nástroje a vybavenie upraviť alebo opraviť, aby boli 
v súlade s týmito predpismi. Opravy a výmeny dielov 
nástrojov a  vybavenia, vrátane ale nie výlučne, z dôvodu 
bežného opotrebenia a za účelom dodržania uvedených 
predpisov, uhrádza Kupujúci, aj keď k týmto opravám a 
výmenám dôjde v súvislosti s alebo v dôsledku pravidelnej 
údržby. Tieto opravy, výmeny a/alebo úpravy budú 
dohodnuté samostatne. 

10. Predávajúci sa zaväzuje uchovať tieto nástroje a vybavenie 
po dobu šiestich (6) mesiacov od poslednej objednávky 
Kupujúceho vyžadujúcej použitie týchto nástrojov a 
vybavenia. Kupujúci zabezpečí vyzdvihnutie týchto nástrojov 
a vybavenia na svoje vlastné náklady alebo zaplatí 
Predávajúcemu skladovacie poplatky odo dňa, keď uplynula 
vyššie spomínaná šesť (6) mesačná doba po dobu, kedy má 
Predávajúci tieto nástroje a vybavenie v úschove, alebo do 
doby, kedy bola vystavená nová objednávka (v celkovej 
hodnote min. vo výške 10 000 EUR), a pre ktorú možno 
takéto nástroje a vybavenie použiť, podľa toho, čo nastane 
skôr. 

POSKYTOVANIE SLUŽIEB 

11. Predávajúci sa zaväzuje poskytovať Služby uvedené v 
Zmluve počas doby poskytovania Služby a v súlade s inými 
podmienkami uvedenými v Zmluve. 

12. V prípade, že služby zahŕňajú skladovanie majetku 
Kupujúceho v priestoroch Predávajúceho, ku ktorým bude 
mať Kupujúci prístup, Kupujúci nie je oprávnený akýmkoľvek 
spôsobom vykonávať zmeny na zariadeniach 
Predávajúceho. Na žiadosť Predávajúceho a v súvislosti s 
uzatvorením Zmluvy Kupujúci skontroluje príslušné 
zariadenia a zaznamená ich stav. Po uplynutí doby 
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poskytovania Služieb je Kupujúci povinný obnoviť tieto 
zariadenia do pôvodného stavu. 

13. V prípade, že Služby zahŕňajú kontrolu kvality tovaru 
Kupujúceho, Predávajúci je výlučne povinný (i) vykonať 
všeobecnú vizuálnu kontrolu príslušného tovaru a (ii) 
nahlásiť vady alebo nedostatky, ktoré sú jasne viditeľné 
alebo ktoré by Predávajúci mohol ľahko zistiť. 

14. Zamestnanci, zástupcovia, dodávatelia atď. Kupujúceho,  
ktorí boli písomne odsúhlasení Predávajúcim aspoň jeden 
pracovný deň pred návštevou (ďalej tiež ako „Oprávnení 
návštevníci“), budú mať počas bežného pracovného času 
Predávajúceho povolený prístup k príslušným  zariadeniam 
v priestoroch Predávajúceho vo vzťahu k poskytovaniu 
Služieb. Kupujúci zabezpečí, aby Oprávnení návštevníci sa 
zaviazali, že budú vždy dodržiavať pokyny Predávajúceho. 

15. V prípade, že Predávajúci má Služby poskytovať v 
priestoroch Kupujúceho alebo tretej strany, bude  takýmto 
zamestnancom, zástupcom, dodávateľom atď. 
Predávajúceho, ktorí boli Kupujúcemu oznámení, umožnený 
prístup v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste k 
príslušným zariadeniam v  priestoroch Kupujúceho alebo 
tretej strany za účelom poskytovania Služieb. Kupujúci je 
povinný zabezpečiť, aby tieto priestory spĺňali potrebné 
požiadavky na poskytovanie Služieb a boli v iných ohľadoch 
v súlade s platnými zákonmi a predpismi, najmä, nie však 
výlučne, pokiaľ ide o pracovné prostredie. V prípade 
omeškania s plnením potrebných požiadaviek Kupujúcim má 
Predávajúci nárok na primeranú náhradu. 

16. Všetky práva, zákonné tituly a nároky týkajúce sa tovaru 
Kupujúceho, s ktorým má Predávajúci manipulovať, a 
ktorý má byť zabalený, prepravovaný, skladovaný atď. ako 
súčasť Služieb, zostávajú Kupujúcemu a Kupujúci nesie 
všetky riziká, najmä riziko straty a škody, v súvislosti s 
takýmto majetkom. 

17. Kupujúci vo vzťahu k akémukoľvek majetku, s ktorým 
Predávajúci zaobchádza v rámci Služieb, sa zaväzuje 
udržiavať úplné poistenie primerané na pokrytie každého 
takého majetku „so všetkým rizikom“ na základe politiky, 
ktorá zaručuje vzdanie sa subrogačných (postihových) práv 
všetkých poisťovateľov voči Predávajúcemu. Kupujúci je 
rovnako povinný mať poistenie pre Oprávnených 
návštevníkov pokrývajúce všetky primerané udalosti alebo 
okolnosti, ktoré môžu nastať v priestoroch Predávajúceho. 
Predávajúci je oprávnený kedykoľvek požiadať Kupujúceho, 
aby mu poskytol kópiu svojho osvedčenia o poistení alebo 
poistenia príslušných Oprávnených návštevníkov. 
 

18. Po uplynutí alebo ukončení doby poskytovania Služieb 
Predávajúci má právo (i) účtovať Kupujúcemu aktuálnu 
trhovú cenu (tak ako bola  určená Predávajúcim) za 
skladovanie akéhokoľvek majetku alebo tovaru Kupujúceho, 
ktorý zostal v priestoroch Predávajúceho, a (ii) ktorákoľvek 
zo Strán je oprávnená požadovať (podľa vlastného 
uváženia) vrátenie Kupujúcemu majetku alebo tovaru 
Kupujúceho, ktorý sa nachádza v priestoroch 
Predávajúceho, na náklady a riziko Kupujúceho. 
 

19. S výhradou článku 42, ak Predávajúci neposkytne Služby v 
súlade so Zmluvou a nenapraví toto porušenie Zmluvy do 
tridsiatich (30) pracovných dní odo dňa písomného 
oznámenia Kupujúceho Predávajúcemu, v ktorom bude 
porušenie Zmluvy podrobne špecifikované, Kupujúci nemá 
nárok na úhradu ušlého zisku a má právo požadovať výlučne 
náhradu skutočnej škody, ktorá mu preukázateľne vznikla v 
dôsledku porušenia. Ustanovenie čl. 40 a nasl. týchto 
Všeobecných podmienok tým nie je dotknuté.  

20. Aby sa predišlo akýmkoľvek pochybnostiam, Predávajúci nie 
je zodpovedný za neposkytnutie Služieb (vrátane 

oneskorenia pri dodaní), ak to bolo priamo alebo nepriamo 
spôsobené Kupujúcim (vrátane jeho zamestnancov a 
zástupcov) alebo akoukoľvek treťou stranou oprávnenou 
Kupujúcim.  

21. Kupujúci sa zaväzuje odškodniť a chrániť Predávajúceho a 
jeho zamestnancov a zástupcov v súvislosti s akýmikoľvek 
nárokmi, stratami, škodami, nákladmi alebo výdavkami, 
ktoré vznikli v dôsledku porušenia alebo iného nedodržania 
príslušných pravidiel a predpisov, pokynov Predávajúceho 
v súvislosti s Dodávkami alebo všeobecného zneužitia 
akýchkoľvek Dodávok, vrátane, nie však výlučne, v súvislosti 
so smrťou alebo poškodením zdravia alebo materiálnych 
škôd a škôd na životnom prostredí. 

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

22. Príslušné ceny za Dodávky sú uvedené v Zmluve. Všetky 
ceny sú uvedené bez DPH, ciel a iných podobných odvodov 
alebo nákladov, pokiaľ nie je uvedené inak v dohodnutých 
dodacích podmienkach alebo v Zmluve. 

23. Platobné podmienky: 30 dní od dátumu vydania faktúry. 

24. Oneskorené platby sú úročené úrokmi z omeškania vo výške 
2 % mesačne z akejkoľvek splatnej sumy, a to za každý aj 
začatý deň omeškania. Každá čiastočná platba sa najprv 
započíta na splatné úroky z omeškania. 

25. Ak Kupujúci nezaplatí príslušnú sumu k dátumu splatnosti, 
Predávajúci je oprávnený pozastaviť ďalšie plnenie svojich 
záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy, až kým nebudú všetky 
faktúry po termíne splatnosti zaplatené v plnej výške. 

Ak Kupujúci nezaplatí splatnú sumu do 60 dní od príslušného 
dátumu splatnosti, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od 
Zmluvy písomným oznámením doručeným Kupujúcemu. 
Predávajúci je tiež oprávnený vyúčtovať čiastku 
zodpovedajúcu 100% ceny Dodávky, po odrátaní Kupujúcim 
už prípadne uhradenej časti ceny Dodávky, aj keď Dodávka 
nebola plne realizovaná, má tiež nárok na úrok z omeškania 
a je tiež oprávnený požadovať náhradu akejkoľvek škody, 
ktorú utrpel. 

VÝHRADA VLASTNÍCTVA 

26. Až do úplného zaplatenia kúpnej ceny zostáva Tovar 
majetkom Predávajúceho v rozsahu, v akom je takáto 
výhrada vlastníctva platná z právneho hľadiska. 

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO 

27. Predávajúci je po celý čas nositeľom práv duševného 
vlastníctva, ktoré sú súčasťou Dodávok alebo súvisia s 
Dodávkami. Preto sa nič v Zmluve nemôže vykladať ako 
prevod akékoľvek práva duševného vlastníctva v súvislosti s 
predajom a dodaním Dodávok. Z tohto dôvodu práva 
duševného vlastníctva, ktoré sú spojené s Tovarom alebo 
obalovými riešeniami poskytnutými Predávajúcim, nikdy 
nebudú tvoriť súčasť Zmluvy a  vždy zostávajú výlučným  
vlastníctvom Predávajúceho s výnimkou prípadov, keď je to 
výslovne dohodnuté pre každý jednotlivý prípad a zároveň 
Kupujúci zaplatil osobitne odmenu za konkrétne právo/a 
duševného vlastníctva. 

ONESKORENIA PRI DODÁVKACH 

28. Ak Predávajúci zistí, že nie je schopný dodržať dohodnutú 
dodaciu lehotu vo vzťahu k Dodávkam, bezodkladne o tom 
písomne informuje Kupujúceho, pričom uvedie príčinu 
oneskorenia a predpokladaný dátum dodania Dodávky. 

29. Ak dôjde k úplnému alebo čiastočnému oneskoreniu dodania 
Dodávky, pretože Predávajúci závažne zanedbal svoje 
povinnosti začať práce alebo podniknúť ďalšie kroky v takom 
čase, aby zabezpečil včasné dodanie Dodávok, je Kupujúci 
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oprávnený odstúpiť od Zmluvy písomným oznámením 
doručeným Predávajúcemu; k takémuto odstúpeniu je 
Kupujúci oprávnený len vtedy, ak má takéto oneskorenie 
zásadný význam pre Kupujúceho a Predávajúci si bol toho 
vedomý alebo mal o tejto skutočnosti vedieť. 

Bez ohľadu na príčinu omeškania nie je Kupujúci oprávnený 
odstúpiť od Zmluvy, pokiaľ Kupujúci do 3 dní po doručení 
písomného oznámenia Predávajúceho podľa článku 28 
nevzniesol námietku voči predlženiu dodacej lehoty. Ak 
Kupujúci vzniesol takúto námietku, Predávajúci má 
primeraný čas na dodanie, vždy však najmenej 2 týždne od 
uplynutia pôvodnej dodacej lehoty. 

30. Ak si Kupujúci neprevezme Tovar v dohodnutom termíne 
dodania, zodpovedá za všetky náklady, straty a výdavky, 
ktoré Predávajúcemu vznikli ako keby bol Tovar dodaný 
Kupujúcemu. V prípade, že Tovar je stále u Predávajúceho, 
Predávajúci zabezpečí skladovanie tohto Tovaru na riziko a 
náklady Kupujúceho. Predávajúci je tiež oprávnený, podľa 
vlastného uváženia, odstúpiť od Zmluvy a/alebo požadovať 
náhradu nákladov, strát a výdavkov, ktoré mu vznikli v tejto 
súvislosti a ďalej vyúčtovať Kupujúcemu čiastku vo výške 
100 % ceny Tovaru po odrátaní Kupujúcim už prípadne 
uhradenej časti ceny Tovaru. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU 

31. Predávajúci sa zaväzuje dodať Tovar za podmienok 
dohodnutých medzi stranami, bez vady dizajnu, materiálu a 
remeselného spracovania vo vzťahu k špecifikácii Tovaru. 

32. Tovar, ktorý nie je v súlade s článkom 31, sa považuje za 
vadný. V prípade vadného Tovaru Predávajúci odstráni  
vadu (podľa voľby Predávajúceho) opravou alebo výmenou 
Tovaru na vlastné náklady alebo vráti cenu zaplatenú 
Predávajúcemu za takýto vadný Tovar. 

33. Zodpovednosť Predávajúceho za vady sa nevzťahuje na 
vady spôsobené okolnosťami, ktoré vzniknú po tom, ako 
nebezpečenstvo škody na Tovare prešlo na Kupujúceho a 
nevzťahuje sa ani na bežné opotrebenie alebo 
znehodnotenie. Okrem toho sa zodpovednosť 
Predávajúceho nevzťahuje na vady spôsobené nesprávnou 
manipuláciou, nadmerným zaťažením alebo iným 
spôsobom, ktorý možno pripísať Kupujúcemu alebo tretím 
stranám. 

34. Zodpovednosť Predávajúceho je obmedzená na vady, ktoré 
sa prejavia do troch (3) mesiacov odo dňa dodania Tovaru, 
pokiaľ Tovar nie je určený na použitie v kratšej dobe; v takom 
prípade sa zodpovednosť Predávajúceho obmedzuje na 
vady, ktoré sa prejavia počas uvedenej kratšej dobe použitia. 

Za časti Tovaru opravené alebo vymenené v súlade s 
článkom 32 je Predávajúci zodpovedný v rovnakom rozsahu 
ako u pôvodného Tovaru počas troch (3) mesiacov. U 
ostatných častí Tovaru sa doba zodpovednosti uvedená v 
odseku jedna predlžuje iba o dobu, po ktorú nemohol byť 
Tovar používaný kvôli vade, za ktorú zodpovedá 
Predávajúci. 

Bez ohľadu na ustanovenia článkov 32–38, Predávajúci 
nezodpovedá za vady akéhokoľvek Tovaru alebo akékoľvek 
súvisiace nároky, náklady, škody alebo výdavky po dobu 
viac ako dvoch (2) rokov od dátumu dodania. Okrem toho 
Predávajúci nezodpovedá za vady akéhokoľvek Tovaru 
alebo akékoľvek súvisiace nároky, náklady, škody alebo 
výdavky (i) ak bol Tovar použitý opakovane a/alebo na 
viacnásobné cesty, ak je takýto Tovar dodaný ako spotrebný 
obalový materiál; (ii) ak sa Tovar alebo jeho časť akýmkoľvek 
spôsobom používa na prepravu alebo v súvislosti s 
prepravou, pre ktorú Tovar pôvodne nie je určený; alebo (iii) 
ak sa Tovar používa akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý je v 

rozpore s pokynmi Predávajúceho alebo na akýkoľvek iný 
účel, než na ktorý bol takýto Tovar pôvodne dodaný. 
 

35. Keď Predávajúci dostane písomné oznámenie podľa článku 
4, odstráni vadu v primeranej lehote. Náklady uvedené v 
článkoch 32 až 38 znáša Predávajúci. Predávajúci rozhodne, 
kde bude vada odstránená. Ak Kupujúci zašle oznámenie 
podľa článku 4 a nezistí sa žiadna vada, za ktorú je 
Predávajúci zodpovedný, je Predávajúci oprávnený 
požadovať od Kupujúceho náhradu za práce a náklady, ktoré 
vznikli v dôsledku tohto oznámenia. 

36. Ak si odstránenie vady Tovaru vyžaduje zásah do iného 
zariadenia ako je Tovar, Kupujúci znáša náklady za 
akúkoľvek prácu alebo ďalšie náklady, ktoré vznikli 
Predávajúcemu v dôsledku takéhoto zásahu. 

37. Všetka preprava v súvislosti s opravou alebo výmenou 
Tovaru prebieha na nebezpečenstvo a náklady 
Predávajúceho. Kupujúci bude postupovať podľa pokynov 
Predávajúceho ohľadom spôsobu prepravy. 

Kupujúci je povinný zaplatiť dodatočné náklady za 
odstránenie vady, ktoré vzniknú Predávajúcemu, ak sa Tovar 
nachádza inde, ako je miesto uvedené v Zmluve, alebo, ak 
takéto miesto nie je uvedené, v mieste dodania. 

38. Ak Predávajúci nesplní svoje povinnosti podľa článku 35 v 
primeranej lehote, je Kupujúci oprávnený stanoviť dodatočnú 
lehotu na splnenie povinností písomným oznámením. Ak ide 
o podstatnú vadu alebo ak vada nie je odstránená 
v dodatočnej lehote, Kupujúci je namiesto odstránenia vady 
oprávnený odstúpiť od Zmluvy písomným oznámením 
doručeným Predávajúcemu. 

39. Predávajúci nezodpovedá za vady s výnimkou vád výslovne 
uvedených v článkoch 32-38. 

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI 

40. Pokiaľ to právna úprava umožňuje, Predávajúci 
nezodpovedá za škody na majetku alebo zdraví tretích osôb 
spôsobené akoukoľvek Dodávkou. Ak tretia strana uplatňuje 
nárok na náhradu škody voči Predávajúcemu alebo 
Kupujúcemu za stratu alebo škodu podľa tohto článku, druhá 
strana o tejto skutočnosti písomne informuje dotknutú stranu. 

41. Strany uznávajú a súhlasia s tým, že vyhlásenia a záruky 
uvedené v týchto Všeobecných podmienkach v súvislosti s 
predajom a dodaním Dodávok sú výlučnými vyhláseniami a 
zárukami a nahrádzajú záruky kvality a plnenia vykonané 
písomne, ústne alebo implicitne, či už na základe Zmluvy, 
alebo inak. Všetky ostatné vyhlásenia a záruky, vrátane, ale 
nielen, akýchkoľvek budúcich záruk na plnenie a 
akýchkoľvek záruk týkajúcich sa predajnosti a vhodnosti na 
konkrétny účel sú týmto vylúčené. 

42. Predávajúci nie je v žiadnom prípade zodpovedný za 
akékoľvek následné alebo nepriame škody, okrem iného 
vrátane nákladov tretích strán (napr. koncových zákazníkov), 
ušlého zisku, straty dobrého mena, kapitálových nákladov a 
nákladov vzniknutých v súvislosti s náhradnými zdrojmi 
dodania. Okrem toho celková zodpovednosť Predávajúceho 
z titulu zodpovednosti za škodu v žiadnom prípade 
nepresiahne cenu za Dodávky, v súvislosti s dodaním 
ktorých vznikla škoda. 
 

VYŠŠIA MOC 

43. Nasledujúce okolnosti sú okolnosťami vylučujúcimi 
zodpovednosť za porušenie povinností zo Zmluvy, ak bránia 
plneniu Zmluvy alebo plnenie Zmluvy neprimerane sťažujú 
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a nemožno ich rozumne predvídať:  priemyselné spory a 
akékoľvek iné okolnosti mimo kontroly strán, ako sú požiar, 
vojna, mobilizácia alebo vojenské cvičenia porovnateľného 
rozsahu, konfiškácia majetku, zabavenie majetku, obchodné 
a menové obmedzenia, povstanie a občianske nepokoje, 
dopravné obmedzenia, všeobecný nedostatok materiálov a 
surovín, obmedzenia dodávok energie a vady alebo 
oneskorenia dodávok subdodávateľov spôsobené 
okolnosťami, ako sú uvedené v tomto článku. 

44. Strana, ktorá má v úmysle dovolávať sa okolností 
vylučujúcich zodpovednosť podľa článku 43, o tejto 
skutočnosti bezodkladne písomne informuje druhú zmluvnú 
stranu o vzniku okolnosti a že okolnosť prestala existovať. 

V prípade, že okolnosti vyššej moci bránia Kupujúcemu v 
plnení jeho povinností, Kupujúci uhradí náklady, ktoré 
Predávajúcemu vznikli pri zabezpečení a ochrane Tovaru. 

45. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto Všeobecných 
podmienok je každá strana oprávnená odstúpiť od Zmluvy 
písomným oznámením druhej strane v prípade omeškania 
s plnením Zmluvy dlhšieho ako šesť mesiacov z dôvodu 
vyššej moci, ako je uvedené v článku 43. 

DÔVERNOSŤ INFORMÁCIÍ 

46. Akékoľvek informácie vymieňané alebo inak prenášané 
medzi stranami počas trvania Zmluvy sa považujú za 
dôverné, nesmú byť sprístupnené žiadnej tretej strane a 
môžu sa použiť výlučne na účely Zmluvy. 

RIEŠENIE SPOROV A ROZHODNÉ PRÁVO 

47. O akomkoľvek spore, nezrovnalosti alebo nároku 
vyplývajúceho zo Zmluvy a/alebo z týchto Všeobecných 
obchodných podmienok medzi stranami usadenými v 
odlišnom štáte rozhodnú súdy Slovenskej republiky miestne 
príslušné podľa sídla Predávajúceho. 

48. Všetky právne vzťahy vyplývajúce z týchto Všeobecných 
podmienok alebo zo Zmluvy uzavretej medzi stranami sa 
riadia právom Slovenskej republiky, predovšetkým zákonom 

č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších 
predpisov, a to s výslovným vylúčením aplikácie Dohovoru 
OSN o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedenský dohovor).  

OCHRANA ÚDAJOV 
 
49. Predávajúcemu môžu byť poskytnuté zo strany Kupujúceho 

údaje, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy o ochrane 
údajov, v takom prípade je Predávajúci oprávnený spracúvať 
tieto údaje na účely plnenia existujúceho obchodného 
vzťahu medzi Kupujúcim a Predávajúcim, poskytovania 
Dodávok a súvisiacich produktov a služieb a na 
administratívne a marketingové účely. Predávajúci spracuje 
údaje výlučne v súlade s platnými právnymi predpismi. Na 
základe písomnej žiadosti Predávajúci opraví akékoľvek 
nesprávne, neúplné alebo zavádzajúce informácie. 
Predávajúci tiež poskytne informácie o údajoch Kupujúceho 
alebo dotknutej osoby raz ročne bezplatne na písomnú 
žiadosť Kupujúceho alebo dotknutej osoby, za jej opakované 
poskytnutie je Predávajúci oprávnený požadovať primeraný 
poplatok vo výške vynaložených administratívnych nákladov 
spojených s poskytnutím údajov. 
 

50. Ak sa Predávajúci považuje za sprostredkovateľa osobných 
údajov spracúvaných v mene Kupujúceho podľa platných 
právnych predpisov, Predávajúci sa zaväzuje prijať 
primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu 
údajov, ako to vyžadujú platné právne predpisy. 
 

PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ 
 

51. Platnosť a účinnosť. Tieto Všeobecné podmienky 
nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 09.07.2020. Účinné 
znenie týchto Všeobecných podmienok je dostupné na 
webovej  stránke Predávajúceho 11.11.2020. 
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