SLOVAKIA, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
GÜHRING Slovakia, s.r.o., so sídlom Slatinská 2877/244, 018 61 Beluša
vydané v zmysle ust. § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
GÜHRING Slovakia, s.r.o., so sídlom Slatinská 2877/244, 018 61 Beluša, IČO: 36 332 003, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vo vložke č. 14247/R, v oddieli: Sro,
Článok I.
Všeobecné ustanovenia
1. Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) je upraviť práva
a povinnosti zmluvných strán pri nižšie uvedených obchodoch uzatvorených a uskutočnených medzi
Predávajúcim a Kupujúcim.
2. Predmetom VOP je úprava podmienok, za ktorých budú na základe a v súvislosti
s podnikateľskou činnosťou zmluvných strán uzatvárané jednotlivé kúpne zmluvy medzi Predávajúcimobchodná spoločnosť GÜHRING Slovakia, s.r.o., a Kupujúcim.
3. Tieto VOP sú teda pre Predávajúceho a Kupujúceho záväzné. Iné podmienky, odporujúce týmto
VOP, najmä obchodné podmienky Kupujúceho, sa pre vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim
nepovažujú za platné, pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci (ďalej aj ako „zmluvné strany“) nedohodnú inak.
4. Tieto VOP nezbavujú zmluvné strany ich práva obchodovať v uvedenom sortimente tovaru aj
s inými obchodnými partnermi a tiež nezakladajú povinnosť zmluvných strán uzatvárať medzi sebou
kúpne zmluvy na takýto sortiment tovaru.
Článok II.
Podmienky plnenia
1. Jednotlivé dodávky tovaru budú realizované na základe jednotlivých kúpnych zmlúv, vrátane práv
a povinností s tým spojených, na základe písomných kúpnych zmlúv alebo písomných objednávok
Kupujúceho prijatých a odsúhlasených Predávajúcim a v súlade s ich obsahom a týmito VOP.
2. Objednávka musí byť datovaná a tiež podpísaná Kupujúcim. K uzavretiu jednotlivých kúpnych
zmlúv dôjde uzatvorením písomnej kúpnej zmluvy alebo písomným potvrdením a odsúhlasením
objednávky oprávneným zástupcom Predávajúceho, pokiaľ nie je v týchto VOP výslovne stanovené inak.
3. Písomná objednávka kupujúceho bude obsahovať:
 číslo objednávky
 identifikáciu predávajúceho a kupujúceho
 deň vystavenia faktúry a dobu splatnosti
 suma jednotková, celková, mena
 suma s DPH, vyčíslená DPH, suma s DPH
 miesto plnenia
 označenie banky a číslo účtu, v prospech ktorého sa platba prevedie
 presnú špecifikáciu tovaru- na základe ponuky predávajúceho a ďalších technických údajov
4. Pokiaľ nebude v objednávke uvedená cena predávaného tovaru, platí, že zmluvné strany sa
dohodli na cene tovaru uvedenej v aktuálnom cenníku Predávajúceho. Kupujúci prehlasuje, že je mu
aktuálny cenník Predávajúceho známy. Pokiaľ by objednané množstvo nebolo uvedené v cenníku
Predávajúceho, rozumie sa kúpnou cenou cena, za ktorú sa takýto tovar v danom čase a v danom mieste
obvykle predáva.
5. Podľa povahy nesprávnosti faktúry musí Predávajúci faktúru opraviť, doplniť alebo zrušiť a
vystaviť novú faktúru. Spolu s vystavením faktúry je Predávajúci povinný určiť nový dátum splatnosti.
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6. Kupujúci sa zaväzuje predkladať Predávajúcemu objednávky v dostatočnom predstihu podľa
povahy dodávaného tovaru. V prípade, že Predávajúci nebude schopný takúto objednávku z akéhokoľvek
dôvodu prijať, oznámi to bez zbytočného odkladu Kupujúcemu.
7. Predávajúci splní svoj záväzok, ak predá Kupujúcemu tovar v množstve, termíne a mieste
dodania, tak ako je uvedené v objednávke.
8. V prípade špeciálneho náradia sa množstvom určeným v kúpnej zmluve alebo objednávke
rozumie, že je určené približne v tom zmysle, že je povolená množstevná tolerancia a to plusová
(+10%) alebo mínusová (-10%), najmenej však +/-1 ks, s tým, že presné množstvo
dodaného tovaru určí pri každej dodávke Predávajúci. Kúpna cena bude uhradená za skutočné množstvo
dodaného tovaru.
Článok III.
Miesto a doba plnenia
1. Miesto plnenia bude uvedené v objednávke Kupujúceho. Pokiaľ nebude výslovne dohodnuté inak,
je miestom plnenia sídlo Kupujúceho.
2. Pokiaľ je dohodnutým miestom plnenia sídlo Predávajúceho, sídlo, prípadne prevádzkareň
Kupujúceho alebo iné miesto určené Kupujúcim, splní Predávajúci svoju povinnosť dodať tovar tým, že
odovzdá tovar Kupujúcemu v sídle Predávajúceho alebo odovzdá tovar dopravcovi na prepravu do sídla
alebo prevádzkarne Kupujúceho alebo iného miesta určeného Kupujúcim, a to v lehote uvedenej na
potvrdenej objednávke.
3. Kupujúci je povinný objednaný tovar v dohodnutom sortimente, množstve, v dohodnutej dobe
a na určenom mieste prevziať a jeho prevzatie potvrdiť na dodacom liste. Dodací list bude zároveň slúžiť
ako doklad o tom, že Predávajúci predmetný tovar bez vád odovzdal Kupujúcemu v deň uvedený
v dodacom liste, a že Kupujúci tento tovar od Predávajúceho prevzal, pokiaľ nebude preukázaný opak.
4. Pokiaľ Predávajúci dodá tovar pred dohodnutým termínom dodania, nemá Kupujúci právo
odmietnuť prevzatie dodaného tovaru a je povinný ho prevziať. Kupujúci nie je oprávnený odmietnuť prijať
plnenie od Predávajúceho.
5. V prípade, že Kupujúci si v uvedenom termíne výrobky neprevezme, budú tieto zaslané
Predávajúcemu na náklady Kupujúceho poštou na adresu sídla Kupujúceho.
Článok IV.
Kúpna cena
1. Kúpna cena za tovar je stanovená v písomnej kúpnej zmluve alebo v písomnej objednávke.
Pokiaľ nie je takto uvedená, platí cena uvedená v cenníku Predávajúceho, platného v dobe uzavretia
písomnej kúpnej zmluvy alebo ku dňu písomného potvrdenia a odsúhlasenia objednávky Predávajúcim,
eventuálne cena obvyklá, tak ako je uvedené v čl. 2 ods. 4 týchto VOP.
2. Pokiaľ sa zmluvné strany dohodnú, že tovar bude dopravený do dohodnutého miesta určenia
mimo sídla Predávajúceho, hradí náklady skladovania a prepravy Kupujúci, pokiaľ sa zmluvné strany
nedohodnú výslovne inak. Náklady na dopravu a uskladnenie tovaru budú vyčíslené na základe
písomných podkladov, pokiaľ sa zmluvné strany výslovne nedohodnú inak. Kupujúci prehlasuje, že je mu
táto skutočnosť známa a v prípade vyčíslenia nákladov tieto bez zbytočného odkladu uhradí. Pokiaľ by
táto doprava či uskladnenie tovaru neboli v cenníku Predávajúceho uvedené, rozumie sa cenou za
dopravu, či uskladnenie, cena ktorá je pre takúto dopravu či uskladnenie v danom mieste a čase obvyklá.
Aktuálny cenník dopravy je kedykoľvek počas dňa k dispozícii Kupujúcim, a to v sídle Predávajúceho.
Kupujúci je povinný uhradiť Predávajúcemu cenu dopravy a uskladnenia spolu s príslušnou sadzbou
DPH. Platobné podmienky týchto VOP, týkajúce sa platobných podmienok tovaru, sa vzťahujú aj na
platobné podmienky týkajúce sa dopravy a uskladnenia tovaru.
3. Podmienky pre prípadné poskytnutie zľavy z kúpnej ceny tovaru, množstevné zľavy musia byť
výslovne medzi zmluvnými stranami vopred písomne dohodnuté.
4. K cene tovaru bude účtovaná daň z pridanej hodnoty, vo výške, ktorá bude v súlade s platnými
právnymi predpismi.
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Článok V.
Platobné podmienky
1. Kúpna cena bude Kupujúcim uhradená na základe daňových dokladov, faktúr, vystavených
Predávajúcim. Faktúra ako daňový doklad musí spĺňať náležitosti stanovené všeobecne platnými
právnymi predpismi, najmä zákonom č. 222/2004 Z.z. zákona dani z pridanej hodnoty v platnom znení.
2. Splatnosť faktúr je stanovené na 15 kalendárnych dní odo dňa ich vystavenia, ak nebude na
faktúre uvedená dlhšia lehota splatnosti.
3. Povinnosť zaplatiť kúpnu cenu je Kupujúcim splnená pripísaním celej čiastky zodpovedajúcej
kúpnej cene vrátane DPH na účet Predávajúceho alebo zložením hotovosti v pokladni Predávajúceho.
4. V prípade, že bude Kupujúci v omeškaní s úhradou kúpnej ceny za tovar, patrí Predávajúcemu
úrok z omeškania vo výške v súlade s platnými právnymi predpismi. Právo na náhradu škodu tým nie je
dotknuté.
5. Predávajúci nie je povinný dodať Kupujúcemu ďalší tovar podľa príslušnej kúpnej zmluvy alebo
objednávky, pokiaľ je Kupujúci v omeškaní s úhradou ktorejkoľvek splatnej faktúry o viac ako 5 dní po
lehote splatnosti. Po dobu omeškania Kupujúceho s platením nie je Predávajúci v omeškaní s dodaním
ďalšieho dohodnutého tovaru.
6. Uzatvorená kúpna zmluva nezbavuje Predávajúceho jeho práva kedykoľvek zmeniť cenník
predávaného tovaru podľa situácie na trhu a jeho obchodnej stratégie. Vo vzťahu ku Kupujúcemu je však
záväzný cenník, ktorý je platný ku dňu uzatvorenia písomnej kúpnej zmluvy alebo prijatia odsúhlasenia
písomnej objednávky Kupujúceho Predávajúcim. Aktuálny cenník je kedykoľvek v priebehu dňa
k dispozícii v sídle Predávajúceho.
7. Kupujúci je oprávnený na započítanie oproti čiastkam fakturovaným mu Predávajúcim iba
v prípade, že jeho finančný nárok je písomne uznaný Predávajúcim alebo je mu priznaný právoplatným
súdnym rozhodnutím.
Článok VI.
Výhrada vlastníctva
1. Platí tzv. výhrada vlastníckeho práva k tovaru. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru
v okamihu úplného zaplatenia kúpnej ceny tovaru vrátane DPH. Do tejto doby je Kupujúci povinný zdržať
sa všetkého nakladania s tovarom, ktoré by bránilo Predávajúcemu prevziať tovar späť v nepoškodenom
a nepoužitom stave.
2. V prípade, že kupujúci nezaplatí kúpnu cenu tovaru v lehote splatnosti, je táto skutočnosť
považovaná za podstatné porušenie kúpnej zmluvy. Predávajúci je oprávnený od jednotlivých písomných
zmlúv alebo prijatej a odsúhlasenej objednávky odstúpiť v prípade, že Kupujúci je v omeškaní s platením
ktorejkoľvek splatnej faktúry, vystavenej na základe danej kúpnej zmluvy alebo danej objednávky o viac
ako 10 dní po lehote splatnosti. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je účinné okamihom jeho doručenia
Kupujúcemu. Odstúpenie od kúpnej zmluvy sa netýka nároku Predávajúceho na náhradu škody, sankcií
a nároku na zaplatenie úroku z omeškania, či ustanovení o riešení sporov medzi zmluvnými stranami.
3. V prípade, že Predávajúci odstúpi od kúpnej zmluvy, je oprávnený žiadať bezodkladné vrátenie
všetkého tovaru, ktorý Kupujúci úplne nezaplatil. V prípade, že stav alebo kvalita tovaru nebude
zodpovedať stavu alebo kvalite tovaru, v akej ho Kupujúci od Predávajúceho prevzal, je Kupujúci povinný
tento rozdiel Predávajúcemu uhradiť, vrátane škody, ktorá tým Predávajúcemu vznikla. V prípade
spracovania tovaru vo vlastníctve Predávajúceho, ktorý Predávajúci následne požaduje späť, je Kupujúci
povinný Predávajúcemu zaplatiť náhradu zodpovedajúcu kúpnej cene spracovaného tovaru (ide
o bezdôvodné obohatenie sa Kupujúceho), pričom nároky Predávajúceho na náhradu škody a úroky
z omeškania tým nie sú dotknuté. V prípade, že Kupujúci nesplní povinnosť vrátiť tovar ani uhradiť kúpnu
cenu podľa predchádzajúcej vety, je Predávajúci oprávnený domáhať sa ochrany vlastníckeho práva
v zmysle zákona
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Kupujúci nie je oprávnený
v žiadnom prípade
zadržiavať vydanie nezaplateného tovaru Predávajúcemu.
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4. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho okamihom odovzdania tovaru
Kupujúcemu alebo v prípade, že Kupujúci tovar neprevezme, okamihom, kedy mu Predávajúci umožní
s tovarom disponovať. V ostatných prípadoch sa prechod nebezpečenstva škody na veci
z Predávajúceho na Kupujúceho riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v platnom znení.
Článok VII.
Balenie tovaru
1. Predávajúci je povinný tovar zabaliť alebo zabezpečiť ho spôsobom vhodným na prepravu, ktorý
je obvyklý pre daný druh tovaru.
Článok VIII.
Zodpovednosť za vady a záruka
1. Kupujúci je povinný tovar prehliadnuť bezodkladne po prechode nebezpečenstva škody na
tovare. Kupujúci je povinný písomne oznámiť Predávajúcemu zjavné vady a chýbajúce množstvo tovaru
ihneď pri prevzatí tovaru, ostatné bez zbytočného odkladu po tom, kedy ich zistil alebo kedy ich pri
vynaložení odbornej starostlivosti mohol zistiť.
2. V prípade, kedy Predávajúci poskytne Kupujúcemu záruku za akosť tovaru, vyplýva táto
skutočnosť a doba záruky z obsahu písomnej kúpnej zmluvy alebo objednávky prijatej a odsúhlasenej
Predávajúcim alebo z obsahu písomného prehlásenia Predávajúceho vo forme záručného listu.
3. Nároky vád z tovaru sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v platnom znení.
Článok IX.
Vzájomná komunikácia Predávajúceho a Kupujúceho
1. Pokiaľ nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, všetka písomná komunikácia zmluvných
strán bude zasielaná príslušnej zmluvnej strane na adresu jej sídla (v prípade faxu alebo e-mailu na
adresy uvedené v kúpnej zmluve alebo v objednávke).
2. Písomnosť bude považovaná za doručenú v prípade komunikácie prostredníctvom faxu prijatím
potvrdenia odosielateľom o bezchybnom prenose dát, osobného doručenia alebo prostredníctvom
kuriérskej služby prijatím potvrdenia príjemcu o doručení, doručenia doporučenou poštou dňom
uvedeným na potvrdení o doručení a elektronickej komunikácie okamihom doručenia do e-mailovej
schránky druhej zmluvnej strane.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa písomne bez zbytočného odkladu informovať
o akýchkoľvek zmenách údajov, ktoré majú vplyv na ich komunikáciu a plnenie ich záväzkov (najmä
o zmenách bankového, telefonického spojenia, sídla adresy a pod.).
4. Akákoľvek zmena týchto údajov bude pre druhú zmluvnú stranu účinná okamihom doručenia
písomnej informácie, pokiaľ nebude v oznámení uvedený neskorší dátum.
Článok X.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa zaväzujú zaobchádzať s informáciami, ktoré obdŕžali alebo v budúcnosti
obdržia v súvislosti s ich obchodnými vzťahmi ako dôverné a zaväzujú sa, že tieto dôverné informácie
nezverejnia, ani inak neposkytnú tretej strane, inak nesú zodpovednosť za škodu tým spôsobenú. Tento
záväzok platí aj po ukončení platnosti alebo zániku kúpnych zmlúv.
2. Všetky vzťahy vzniknuté medzi Predávajúcim a Kupujúcim na základe písomnej kúpnej zmluvy
alebo objednávky sa riadia právnymi predpismi platiacimi na území Slovenskej republiky, najmä zákonom
č. 513/1991 zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
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3. Kupujúci je povinný dodržiavať ostatné právne predpisy, vzťahujúce sa k predmetným kúpnym
zmluvám, mimo iného aj predpisy na ochranu duševného vlastníctva tretích osôb, vrátane patentov,
autorských práv, obchodných firiem a výrobných značiek a pod.
4. Prípadné spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktoré sa budú riešiť predovšetkým zmiernou
cestou, budú rozhodovať súdy Slovenskej republiky.
5. Uzatvorenie písomnej kúpnej zmluvy alebo prijatie a odsúhlasenie písomnej objednávky
Kupujúceho Predávajúcim nahrádza akákoľvek predchádzajúce dojednania zmluvných strán o otázkach,
ktoré sú ich predmetom. Akékoľvek zmeny a dodatky k nim musia byť uskutočnené písomnou formou.
6. Zmluvy uzatvorené medzi Predávajúcim a Kupujúcim sú záväzné aj pre právnych nástupcov
oboch zmluvných strán.
7. Každý zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim dokladovaný kúpnou zmluvou alebo
objednávkou, sa riadia týmito VOP. V prípade rozporu medzi obsahom písomnej kúpnej zmluvy alebo
objednávky a týmito VOP majú prednosť ustanovenia obsiahnuté v písomnej kúpnej zmluve alebo
objednávke. V prípade, že Kupujúci vydal svoje vlastné všeobecné obchodné podmienky, tieto sa na
vzájomné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim nevzťahujú.
8. V prípade, že by akékoľvek ustanovenia týchto VOP sa stalo dodatočne neplatným, neúčinným
alebo nevymáhateľným, bude toto ustanovenie považované za oddeliteľné od ostatného obsahu VOP
a ako také nebude mať vplyv na platnosť, účinnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení obsiahnutých
v týchto VOP. Pre tento prípad sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť tieto neplatné, neúčinné alebo
nevymáhateľné ustanovenia inými, ktoré budú v súlade s účelom VOP a s vôľou zmluvných strán.
9. Kupujúci podpisom kúpnej zmluvy alebo objednávky prehlasuje, že si tieto VOP prečítal,
porozumel ich obsahu a považuje ich za súčasť kúpnej zmluvy alebo objednávky a zaväzuje sa ich
riadne dodržiavať. K podpisu kúpnej zmluvy či objednávky, k prevzatiu predmetného tovaru a k podpisu
dodacieho listu za Kupujúceho je oprávnený buď priamo Kupujúci (u fyzickej osoby sa ním rozumie
osobne a u právnickej osoby štatutárny orgán) alebo zamestnanec Kupujúceho či iná osoba, ktorá
podpíše kúpnu zmluvu alebo objednávku, či sa k prevzatiu tovaru v mene Kupujúceho dostaví, tovar
prevezme a podpíše dodací list. Teda táto osoba sa považuje za oprávneného splnomocnenca
Kupujúceho, pokiaľ nebude preukázaný opak. Osoba, ktorá podpísala kúpnu zmluvu či objednávku,
súčasne týmto výslovne prehlasuje, že je oprávnená konať a podpisovať sa za Kupujúceho a v mene
Kupujúceho
prijímať záväzky v nich obsiahnuté, vrátane týchto VOP,
10.Predávajúci a Kupujúci zhodne prehlasujú, že kúpne zmluvy (objednávky) uzatvárajú ako
podnikatelia a v súvislosti s ich podnikateľskou činnosťou, že rozumejú ich obsahu, že ich uzavreli
slobodne, zrozumiteľne, vážne a nie v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok. Ich dojednania, vrátane
tých obsiahnutých v týchto VOP, považujú za v súlade s dobrými mravmi a poctivým obchodným stykom
a ich prípadné následné dojednania, prehlásenia, či stanoviská, ktorými by prezentovali opak, považujú
za účelové a porušujúce tieto zásady.

Tieto VOP sú platné a účinné od 01.01.2021

V Beluši, 01.01.2021

Ing. Rastislav JANČOVIČ, PhD.
konateľ spoločnosti
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