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1. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar kupujúcemu v druhoch, typoch a počtoch špecifikovaných  v tejto 

objednávke v stanovenej dodacej lehote do stanoveného miesta plnenia a previesť na kupujúceho vlastnícke právo ku 

dňu odovzdania tovaru. Nedodržanie záväzku dodania tovaru v dohodnutom množstve, kvalite a prevedení zo strany  

predávajúceho sa považuje za podstatné porušenie týchto podmienok a kúpnej zmluvy (§ 345 ods. 2 Obchodného 

zákonníka). 

 

2. Predávajúci vyrozumie o termíne dodania tovaru zástupcu kupujúceho, označeného v objednávke najmenej 3 pracovné 

dni vopred. Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar v množstve, v akosti a v prevedení podľa tejto objednávky. 

Predávajúci sa zaručuje, že dodaný tovar je novovyrobený , doteraz nepoužívaný. Vlastnícke právo k tovaru vznikne 

kupujúcemu  jeho prevzatím v mieste plnenia podpisom dodacieho listu a preberacieho zápisu. Kupujúci sa zaväzuje 

prevziať objednaný a dodaný tovar v mieste plnenia a zaplatiť predávajúcemu zmluvne dohodnutú cenu. Prevzatie 

tovaru v mieste plnenia bude potvrdené zástupcom kupujúceho na dodacom liste (preberacom zápise).  

 

3. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s plnením dodávky tovaru. Právo na zaplatenie 

ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku spôsobom a v mieste plnenia v súlade s týmito 

podmienkami. Kupujúci uhradí kúpnu cenu na základe faktúry so splatnosťou  60 dní odo dňa vystavenia faktúry na 

účet predávajúceho, pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim nedohodol inak už v  uzavretých rámcových zmluvách. Faktúra 

musí obsahovať údaje uvedené v zákone  č.222/2004 Z.z. o DPH. K faktúre po zdaniteľnom obchode je predávajúci 

povinný priložiť zástupcom kupujúceho potvrdený dodací list a preberací zápis. Kupujúci je oprávnený vrátiť bez 

zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna a to do dátumu jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť 

lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry. 

 

4. Záručná doba na dodaný tovar je 24 mesiacov začína plynúť dňom podpisu preberacieho zápisu a dodacieho listu 

prevzatého tovaru zástupcom kupujúceho Kupujúci je povinný vady písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného 

odkladu po ich zistení, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia reklamácie zo strany 

kupujúceho záručná doba prestáva plynúť a začína znova plynúť dňom odovzdania vymeneného (opraveného) 

vadného kusa. 

Oznámenie o vadách musí obsahovať: 
a.) číslo zmluvy, 
b.) názov, označenie a typ reklamovaného tovaru  (jeho výrobné číslo), 
c.) popis vady, 
d.) číslo dodacieho listu. 
 Nároky kupujúceho z vád tovaru sa riadia ustanoveniami § 436 Obchodného zákonníka.  
Voľbu nároku z vád tovaru kupujúci oznámi predávajúcemu v zaslanom oznámení o vadách alebo bez zbytočného 
odkladu po tomto oznámení. 
Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 7 dní od jej uplatnenia. Ak predávajúci nevybaví nárok 
kupujúceho na odstránenie vád v stanovenej lehote, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,1%  z ceny za 
každý deň omeškania a vadu.  
 

5. Ak predávajúci dodá objednaný tovar po uplynutí dodacej lehoty, dostane sa do omeškania a kupujúci je oprávnený 
požadovať od predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5%  z kúpnej ceny za každý deň omeškania. Ak 
kupujúci uhradí v objednávke dohodnutú kúpnu cenu po lehote splatnosti, dostane sa do omeškania a predávajúci je 
oprávnený požadovať od kupujúceho zaplatenie  úroku z omeškania vo výške 0,05% z  nezaplatenej sumy za každý 
deň omeškania. Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej 
výške vznikne druhej strane škoda. Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie povinná strana uhradí strane oprávnenej do 
30 dní odo dňa ich uplatnenia.  Základom pre výpočet sankcií je cena s DPH. 

 
6. V týchto záväzkových vzťahoch nie je prípustné započítanie pohľadávky na zaplatenie kúpnej ceny oproti pohľadávke 

na zaplatenie zmluvnej pokuty alebo úroku z omeškania ani postúpenie pohľadávky bez súhlasu dlžníka.  
 

7. Po uzavretí kúpnej zmluvy  môže kupujúci okamžite odstúpiť od zmluvy pri podstatnom porušení zmluvných povinností 
upravených v bode 1 týchto podmienok, pričom odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia  
o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. 

 
 
 

V Bratislave dňa: 3.7.2020   
    


