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V š e o b e c n é  o b c h o d n é  p o d m i e n k y  
 
 
 

- Kupujúci je zmluvná strana, ktorá predkladá svoje požiadavky predávajúcemu formou 
objednávky a dohodne s ním požadované čiastkové dodávky podľa svojich potrieb. 

- Predávajúci je zmluvná strana, ktorá na základe objednávky kupujúceho zabezpečuje 
dodávku tovaru v požadovanom množstve, termíne a  kvalite. 

- Objednávka je špecifikáciou dodávky čo do množstva, času a miesta plnenia. 
- Kupujúci sa zaväzuje odobrať od predávajúceho tovar na základe jednotlivých 

objednávok.     
            Objednávka musí obsahovať tieto náležitosti: 

   názov tovaru a značka tovaru 
                     počet objednaných kusov 

   jednotkovú cenu 
   požadované dodacie lehoty 

- Doručenú objednávku predávajúci, v prípade súhlasu, potvrdí v lehote do 3 dní. 
V prípade nesúhlasu sa k nej v tej istej lehote písomne vyjadrí. 

- Pri jednotlivých dodávkach sa bude považovať za dodaciu lehotu tá lehota, ktorá je 
uvedená na objednávke, ak ju predávajúci písomne potvrdil alebo iná lehota, na ktorej 
sa obidve strany dohodli (písomne). Predávajúci sa zaväzuje dodržať dodaciu lehotu 
podľa potvrdenej objednávky. 

- V prípade, že z objektívnych dôvodov predávajúci nebude môcť dodržať dodaciu 
lehotu, ihneď písomne upovedomí kupujúceho. Ak kupujúci nebude súhlasiť 
s náhradným termínom dodávky, má právo odstúpiť od konkrétnej potvrdenej 
objednávky. 

- Súčasťou dodávky je dodací list, na ktorom bude uvedené aj číslo objednávky 
kupujúceho a faktúra predávajúceho. 

- Dodávka sa považuje za splnenú momentom dodania tovaru kupujúcemu podľa jeho
objednávky a potvrdením dodacieho listu kupujúcim.  

- U jednotlivých objednávok sa bude cena dodávky tvoriť súčtom cien dodaných  
výrobkov. Dohodnutou jednotkovou cenou sa rozumie cena DDU v prípade, že 
minimálny odber je ½ kamióna. 

- Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť cenu v nadväznosti na zmenu podmienok 
(zvýšenie cien materiálu, energie, miezd, alebo iných výrobných nákladov), rozhodných 
pre tvorbu ceny po uzavretí tejto zmluvy. Zmenu ceny je potrebné odsúhlasiť 
s kupujúcim. Zmena neplatí pre už potvrdené objednávky. 

- Kupujúci zaplatí cenu dodávky priamo na účet predávajúceho na základe vystavenej 
faktúry, ktorá bude spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu obvyklé v obchodnej 
praxi. 
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- Platenie je považované za uskutočnené, ak platená čiastka je pripísaná na účet 
predávajúceho v plnej výške v jeho banke. Cena dodávky môže byť hradená aj  
v hotovosti v pokladni predávajúceho, pred odobratím tovaru.  

- Kupujúci sa stáva vlastníkom tovaru až zaplatením ceny dodávky. 
- Predávajúci je povinný dodávať tovar podľa objednávok kupujúceho a platného 

cenníka.  
      -    Predávajúci je povinný poskytnúť všetky technické informácie a technické konzultácie 
            na základe požiadavky kupujúceho. 
      -  Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar  po obdržaní písomnej objednávky 

kupujúceho do potvrdeného termínu. 
      - Kupujúci je povinný informovať predávajúceho formou záväznej objednávky o 

množstve a dátume požadovaného dodania tovaru. 
      -    Kupujúci je povinný prevziať a zaplatiť dodaný tovar riadne a včas. 

- Kupujúci má právo reklamovať výrobky, ak nespĺňajú dohodnuté kvalitatívne 
požiadavky. Lehota uplatnenia písomnej reklamácie je u zjavných vád do 15 dní  
a u skrytých vád do 6 mesiacov od dátumu splnenia dodávky predávajúcim. V prípade 
uznanej reklamácie sa táto rieši náhradným plnením do 14 dní od jej uznania, na základe 
uznaného reklamačného protokolu, predloženého kupujúcim.  

- Práva a záväzky, ktoré nevyplývajú z týchto podmienok, sa spravujú obchodným 
zákonníkom. 

 

 
 
 
 


