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Preambula
Tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti TATRAVAGÓNKA, a. s. pre predaj Výrobkov (ďalej v texte iba „VOP“) upravujú právne vzťahy spoločnosti TATRAVAGÓNKA, a. s.
so sídlom Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, SR, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č. :191/P, IČO: 31699847, IČ DPH: SK2020514496 (ďalej
v texte iba „Predávajúci“) a jej zákazníkov (ďalej v texte iba „Kupujúci“ a spoločne s Predávajúcim ďalej v texte iba „Zmluvné strany“) pri predaji všetkých Výrobkov Predávajúceho
zakúpených Kupujúcim alebo na jeho účet prostredníctvom Kúpnej zmluvy (o predaji Výrobkov) alebo potvrdenej objednávky (ďalej v texte iba „Kúpna zmluva“), ktorej neoddeliteľnou
súčasťou sú tieto VOP. Pred týmito VOP majú prednosť jednotlivé ustanovenia Kúpnej zmluvy,
ak nie je ustanovené inak.
Tieto Podmienky spolu s Kúpnou zmluvou predstavujú právne záväznú dohodu medzi Kupujúcim a Predávajúcim o kúpe Výrobkov.
I.
PREDMET ZMLUVY, PREDMET KÚPY A DEFINÍCIE
1. Predmetom Kúpnej zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy z Predávajúceho na Kupujúceho a úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán. Predmetom kúpy je Výrobok Predávajúceho s príslušenstvom uvedený v Kúpnej zmluve.
2. Predávajúci sa podpisom/ akceptáciou Kúpnej zmluvy zaväzuje dodať Kupujúcemu objednaný/é Výrobok s príslušenstvom, v dohodnutom čase plnenia a previesť na Kupujúceho
vlastnícke právo k Výrobku. Kupujúci sa zaväzuje riadne a včas zaplatiť dohodnutú kúpnu
cenu a Výrobok v mieste plnenia riadne a včas prevziať.
3. Výklad pojmov:
· Ponuka – je ponuka na predaj Výrobkov Predávajúceho predložená Kupujúcemu na
žiadosť Kupujúceho, zahrňujúca VOP a iné dokumenty v nej uvedené (napr. technické
špecifikácie).
· Výrobky(alebo jednotlivo Výrobok) – sú akékoľvek výrobky, ktoré predá a/alebo dodá
Predávajúci Kupujúcemu na základe Kúpnej zmluvy v dojednanej špecifikácii.
· Technická dokumentácia - úplná technická dokumentácia Výrobku aktualizovanú
o všetky zmeny vykonané počas výroby Výrobku v slovenskom jazyku.
II.
UZATVÁRANIE KÚPNEJ ZMLUVY
1. Ponuky Predávajúceho majú platnosť 20 dní, pokiaľ z nich nevyplýva niečo iné. Na požiadanie Kupujúceho zašle Predávajúci Kupujúcemu Ponuku.
2. Cena za Výrobky je uvedená Ponuke Predávajúceho. Ak sa dodanie vykonáva na pokračovanie alebo vo fázach, Predávajúci môže upraviť ceWny Výrobkov z dôvodu zmeny
3. výmenných kurzov, daní, ciel, prepravného, odvodov a nákupných nákladov. Cena Výrobkov je uvedená bez dane z pridanej hodnoty a iných daní, odvodov a prepravných poplatkov, okrem prípadov, ak je v Ponuke výslovne uvedené inak. Tieto výdavky znáša Kupujúci
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4.

5.

6.
7.
8.

nad rámec ponúkaných cien a v Ponuke môžu byť zobrazené ako osobitné položky.
Návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy (ďalej aj ako „Objednávka“) sám o sebe alebo návrh
na podanie ponuky, doručený Predávajúcemu zo strany Kupujúceho nie je výzvou na začatie plnenia Predávajúcim a ako taký nezakladá žiadne práva a povinnosti zmluvných strán.
S realizáciou plnenia Predávajúci začne až po uzavretí Kúpnej zmluvy v súlade s podmienkami v nej uvedenými.
Kúpna zmluva je uzatvorená dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Ak zmluvné strany neuzatvorili osobitnú kúpnu zmluvu, Predávajúci dodá Kupujúcemu Výrobok na
základe potvrdenej objednávky Kupujúceho, a to v rámci jej množstva, dohodnutej ceny
a dodacích podmienok zaslaných Predávajúcemu, a to listom, elektronickým systémom,
e‑mailom alebo faxom. Objednávka musí obsahovať označenie Kupujúceho, druh a množstvo Výrobku, formy a množstvo dokumentácie, cenu, dodacie podmienky- termín dodania. V prípade, ak Objednávka nebude obsahovať všetky údaje, Predávajúci bezodkladne
upozorní Kupujúceho na chyby Objednávky a ak Kupujúci nedoručí opravenú Objednávku,
Predávajúci na Objednávku neprihliada. Zaslaním návrhu na uzatvorenie Kúpnej zmluvy
Kupujúci bez výhrad súhlasí s týmito VOP.
Predávajúci doručí Kupujúcemu potvrdenie Objednávky do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia Objednávky Predávajúcemu. V prípade, že potvrdenie nebude v stanovenej lehote
doručené Kupujúcemu, má sa za to, že Objednávku Predávajúci neakceptoval.
Doručením potvrdenia Objednávky bez doplnení, výhrad alebo iných zmien Kupujúcemu je
v danom prípade uzavretá samostatná Kúpna zmluva, pre ktorú platia tieto VOP.
Kupujúci nemá výhradné právo na zabezpečenie dodávky Výrobkov od Predávajúceho.
III.
KÚPNA CENA

1.
2.
3.
4.
5.

Výška kúpnej ceny a mena je stanovená Ponuke.
Cena je uvedená bez DPH. Ku kúpnej cene bude uplatnená DPH v zmysle príslušných
právnych predpisov platných ku dňu zdaniteľného plnenia.
Kúpna cena zahrňuje jednotkovú cenu, ktorá platí v čase uzatvorenia Kúpnej zmluvy podľa
platnej Ponuky, v parite EXW TATRAVAGÓNKA, a. s., Štefánikova 887/53, Poprad, SR.
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu určenú Predávajúcim, platnú
v čase uzatvorenia Kúpnej zmluvy alebo v deň dodania Výrobku (ak nastala zmena ceny),
ktorá sa považuje za uhradenú dňom pripísania celej dlžnej čiastky na účet Predávajúceho.
Predávajúci vyúčtuje Kupujúcemu kúpnu cenu tovaru faktúrou vystavenou na základe dodacieho listu/ preberacieho protokolu potvrdeného oprávneným dopravcom, Kupujúcim
alebo inou osobou poverenou Kupujúcim.
IV.
PLATOBNÉ PODMIENKY A ZÁLOHA

1.

Platbu ceny za Výrobky musí Predávajúci obdŕžať pred tým, ako Predávajúci dodá Výrobky alebo poskytne na prevzatie Výrobky Kupujúcemu, alebo ak je to písomne dohodnuté,
do doby uvedenej v Ponuke, alebo ak taká doba nie je uvedená, v lehote splatnosti a to
do 14 dní od dátumu vystavenia faktúry. V prípade, ak deň splatnosti faktúry pripadne na
sobotu, nedeľu alebo sviatok, Kupujúci je povinný uhradiť faktúru už v posledný predchádzajúci pracovný deň. Platba musí byť vykonaná v prospech účtu označeného Predávajú-
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cim. Dodržiavanie platobných termínov je podstatnou zmluvnou podmienkou. Kontrolou
svojich kreditných položiek Predávajúci overuje dodržiavanie platobných podmienok zo
strany Kupujúceho.
2. Kupujúci je povinný bezhotovostným prevodom zaplatiť preddavok na kúpnu cenu, a to
v dohodnutej mene, v lehote a vo výške uvedenej v Kúpnej zmluve ak bola dojednaná, na
základe zálohovej faktúry vystavenej Predávajúcim. Ak je Kupujúci v omeškaní s úhradou
preddavku na kúpnu cenu, predlžuje sa o dobu omeškania lehota na dodanie Výrobku Kupujúcemu. Omeškanie Kupujúceho so zaplatením preddavku na kúpnu cenu sa na základe
vzájomnej dohody zmluvných strán považuje za porušenie Kúpnej zmluvy podstatným
spôsobom.
3. Všetky platby vykonané alebo ktoré majú byť vykonané Kupujúcim v prospech Predávajúceho podľa Kúpnej zmluvy musia byť uskutočnené bez obmedzení alebo podmienok a bez
odrátania alebo zadržania akejkoľvek sumy, či už cestou započítania alebo iným spôsobom.
4. Zálohová faktúra nie je faktúrou pre účely DPH. Predávajúci vystaví konečnú vyúčtovaciu
faktúru Kupujúcemu okamžite po dodaní, resp. prevzatí Výrobku Kupujúcim. Konečná
faktúra musí spĺňať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, pričom bude
obsahovať započítanie prípadne uhradenej zálohy.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci je oprávnený bezodkladne, najneskôr do 3 dní od
obdŕžania faktúry túto faktúru vrátiť s písomným odôvodnením bez zaplatenia, ak neobsahuje formálne alebo obsahové náležitosti vyžadované v súlade s platnými právnymi predpismi SR. V takom prípade prestáva plynúť lehota splatnosti a začne plynúť nová lehota
splatnosti odo dňa vystavenia opravenej faktúry Predávajúcim.
6. Predávajúci a Kupujúci sú oprávnení jednostranne zmeniť čísla bankového spojenia, banku, o čom v dostatočnom predstihu upozornia druhú Zmluvnú stranu, a zároveň druhú
Zmluvnú stranu požiadajú o úhradu na nové číslo bankového účtu. Uvedené zmeny nebudú
mať vplyv na splatnosť faktúry. V prípade neoznámenia vyššie uvedenej zmeny je platiaca
zmluvná strana oprávnená vykonať platbu na posledne uvedené/ oznámene číslo účtu druhou zmluvnou stranou.
7. V prípade, ak z označenia platby uskutočnenej Kupujúcim jednoznačne nevyplýva, ktorú
faktúru touto platbou uhrádza, bude platba považovaná za úhradu najskôr splatnej penalizačnej faktúry a následne najskôr splatnej dlžnej čiastky z titulu neuhradenej kúpnej ceny.
8. Spolu s faktúrou zašle Predávajúci Kupujúcemu kópiu preberacieho protokolu/ dodacieho
listu.
9. V prípade, že sa Kupujúci omešká s platbou kúpnej ceny/ faktúry alebo jej časti, má Predávajúci voči Kupujúcemu nárok na úhradu zmluvnej pokuty za každý, aj začatý deň, omeškania vo výške 0,03% z neuhradenej čiastky, ak nie je v zmluve dohodnuté inak.
10. Kupujúci je povinný zaplatiť úrok z omeškania. Tým nie je dotknuté právo Predávajúceho
odstúpiť od Kúpnej zmluvy podľa týchto VOP.
11. V prípade, že sa Kupujúci omešká v platbe kúpnej ceny, alebo jej časti o viac ako 21 dní,
je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy alebo jej časti odstúpiť, pričom ma nárok
na náhradu od Kupujúceho preukázateľné vzniknutej straty a škody, vrátane ušlého zisku
a straty výrobnej kapacity.
12. V prípade, ak sa Kupujúci dostane do omeškania so splnením si akýchkoľvek finančných
záväzkov voči Predávajúcemu je tento oprávnený:
a) okamžite pozastaviť ďalšie dodávky Výrobkov, a to až do dňa zaplatenia celej dlžnej
sumy Predávajúcemu, alebo poskytnutia takého zabezpečenia v prospech Predávajúceho, ktoré bude z jeho strany označené za prijateľné a dostatočné bez toho, aby zastavenie dodávok Výrobkov znamenalo porušenie Kúpnej zmluvy Predávajúcim, alebo
zánik práva Predávajúceho okamžite odstúpiť od tejto Kúpnej zmluvy podľa týchto

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREDAJA.

4

VOP a bez toho, aby takéto zastavenie dodávok Výrobkov zakladalo akýkoľvek nárok
Kupujúceho na náhradu škody (skutočnej škody, alebo ušlého zisku), či uplatnenie
nároku z omeškania,
b) dodať ďalšie Výrobky len ak mu Kupujúci vopred zaplatí kúpnu cenu každej ďalšej
objednanej dodávky Výrobkov (zmena platobných podmienok na platbu vopred v celom rozsahu).
13. Ak Predávajúci získa informáciu, že Kupujúci podal alebo voči nemu bol podaný návrh na
vyhlásenie konkurzu, bol na jeho majetok vyhlásený konkurz, alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo vstúpil do likvidácie, alebo sa
voči nemu začala exekúcia, ktorá môže ohroziť jeho podnikateľskú činnosť alebo platobnú
schopnosť, je Predávajúci oprávnený okamžite zastaviť dodávky Výrobkov pre Kupujúceho bez toho, aby to znamenalo porušenie Kúpnej zmluvy Predávajúcim, alebo zánik práva
Predávajúceho okamžite odstúpiť od tejto Kúpnej zmluvy podľa týchto VOP a bez toho,
aby takéto zastavenie dodávok tovaru zakladalo akýkoľvek nárok Kupujúceho. Uvedené
platí aj v prípade, ak sa informácia o návrhu na vyhlásenie konkurzu, zamietnutia návrhu
na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, vstupu do likvidácie alebo o začatej exekúcii, ktorá môže ohroziť podnikateľskú činnosť alebo platobnú schopnosť týka osoby
vykonávajúcej voči Kupujúcemu práva ovládajúcej osoby tak, ako je táto definovaná v príslušných ustanoveniach z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
14. Predávajúci je v prípade vzniku pohľadávok po lehote splatnosti voči Kupujúcemu oprávnený započítať takéto pohľadávky voči prípadným svojim záväzkom voči Kupujúcemu.
V.
DODACIE PODMIENKY
1. Pokiaľ nie je v Kúpnej zmluve výlučne uvedené inak, miestom dodania Výrobku je sídlo/
miesto podnikania/prevádzkareň Predávajúceho, dodacia podmienka EXW TATRAVAGÓNKA, a. s., Štefánikova 887/53, Poprad, SR podľa Incoterms® 2010.
2. Ak to povaha Výrobku umožňuje, dodaniu Výrobku predchádza jeho úspešné absolvovanie
konečnej technickej prebierky (najmä pri väčších a technologicky náročnejších Výrobkochvagóny).
VI.
DODÁVKY
1. Predávajúci dodá Kupujúcemu Výrobky podľa dohodnutej dodacej podmienky Incoterms® 2010, odovzdá príslušné dokumenty a umožni mu nadobudnúť vlastnícke právo
k Výrobku v zmysle Kúpnej zmluvy a týchto VOP. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli,
že dodanie Výrobkov na základe Kúpnej zmluvy sa uskutoční v dohodnutých dodacích
termínoch. Každá jednotlivá dodávka závisí od toho, či si Kupujúci dostatočne splní svoje
povinnosti, zakotvené v Kúpnej zmluve (najmä povinnosti týkajúce sa prebrania Výrobku
a úhrady dohodnutej kúpnej ceny), vzhľadom na doručené dodávky alebo dodávky doručené už skôr.
2. Predávajúci vhodnou a preukázateľnou formou oznámi Kupujúcemu presný termín dodania
Výrobku v lehote najmenej 3 kalendárne dni vopred. Predávajúci nie je v omeškaní s dodaním Výrobku Kupujúcemu v prípade, ak je Kupujúci v omeškaní so zaplatením preddavku
na kúpnu cenu alebo so zaplatením dohodnutej Kúpnej ceny, ak sa tak strany dohodli.
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3. Kupujúci alebo ním splnomocnená osoba, prípadne ním určený prepravca je povinný prevziať Výrobok, ktorý je zjavne označený ako dodávka pre Kupujúceho a je dodaný v súlade
s Kúpnou zmluvou a svojim podpisom potvrdiť dodanie/ prevzatie Výrobku na dodacom
liste, prípadne preberacom protokole, ktorý obsahuje poradové číslo dodacieho listu/ preberacieho protokolu, označenie Kupujúceho, druh a množstvo dodaného Výrobku, termín
a miesto dodania/ prevzatia.
4. Dodaním sa podľa Kúpnej zmluvy rozumie stav, keď Výrobok je pripravený na určenom
mieste dodania podľa akceptovanej Kúpnej zmluvy Kupujúcim a parity dodania uvedenej
v Kúpnej zmluve.
5. Neodobraním sa podľa Kúpnej zmluvy rozumie stav, keď Kupujúci v dobe trvania Kúpnej
zmluvy neodoberie Výrobok v dohodnutom množstve podľa Kúpnej zmluvy aj napriek
tomu, že Predávajúci pripravil tovar na dodanie v dohodnutom mieste a čase dodania.
6. Prevzatím sa podľa Kúpnej zmluvy rozumie stav, keď Kupujúci v dobe trvania Kúpnej
zmluvy odoberie Výrobok v dohodnutom množstve podľa Kúpnej zmluvy pripravený na
dodanie v dohodnutom mieste a čase.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že skutočne dodané množstvo Výrobku je množstvo uvedené na
dodacom liste/ preberacom protokole, ibaže by Predávajúci alebo Kupujúci riadne preukázal nesprávnosť dodaného množstva.
8. Kupujúci sa zaväzuje skontrolovať pred potvrdením dodacieho listu/ preberacieho protokolu dodané množstvo, druh a stav Výrobku. Potvrdením dodacieho listu/ preberacieho protokolu potvrdzuje Kupujúci, že Výrobok prevzal v dohodnutom množstve, kvalite,
skontroloval typ, druh, farbu, číselný kód tovaru, stav Výrobku a súhlasí s ním. Potvrdený
dodací list zašle Kupujúci na e‑mailovú adresu sales@tatravagonka.sk do 2 kalendárnych
dní od obdŕžania výrobku. V prípade pochybností sa za dátum odovzdania a prevzatia Výrobku považuje dátum podpísania protokolu. Povinnosť Predávajúceho dodať Výrobok Kupujúcemu je splnená tým, že po podpísaní protokolu odovzdá Kupujúcemu príslušenstvo
a umožní Kupujúcemu v dohodnutom čase plnenia s Výrobkom v mieste plnenia nakladať.
9. V prípade dodania Výrobku v obale označenom „vrátiť“ resp. „majetok TATRAVAGÓNKA, a. s.“, je Kupujúci povinný nakladať s takýmto zapožičaným obalom Predávajúceho
so starostlivosťou dobrého hospodára tak, aby nebol znížený technický stav a funkčnosť
obalu. Zapožičané obaly od Predávajúceho musí Kupujúci po vyprázdnení vrátiť na vlastné
náklady a v nepoškodenom stave do skladu Predávajúceho pri dodaní na parite FCA, resp.
prepravcovi na parite DAP (Incoterms® 2010). Predávajúci zapožičia Kupujúcemu obaly
bezplatne na dobu najviac 60 dní, počínajúc dňom dodania jednotlivej dodávky Výrobku
do miesta určenia podľa Kúpnej zmluvy. Po tejto dobe bude ďalšie používanie kontajnera
Kupujúcim spoplatňované ako nájom hnuteľného majetku Predávajúceho a to pevnou sadzbou vo výške… - €/deň bez DPH a fakturované vždy po skončení kalendárneho mesiaca.
10. Predávajúci odovzdá Kupujúcemu spolu s Výrobkom Technickú dokumentáciu Výrobku
(ak je vzhľadom na charakter Výrobku poskytovaná) v jednom vyhotovení a príslušenstvo
Výrobku, najmä doklady potrebné na užívanie a opravu Výrobku (napr. návod na použitie,
servisné podmienky, návod na údržbu a pod). Zmluvné strany berú na vedomie, že všetky
práva na Technickú dokumentáciu odovzdanú Predávajúcim Kupujúcemu a na informácie
v nej obsiahnuté predstavujú obchodné tajomstvo Predávajúceho a patria výlučne Predávajúcemu.
11. Technická dokumentácia nesmie byť bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu Predávajúceho poskytnutá a/alebo sprístupnená Kupujúcim tretím osobám. Inak Kupujúci zodpovedá za všetku škodu, ktorú tým Predávajúcemu spôsobil.
12. Technická dokumentácia smie byť Kupujúcim využívaná výlučne na prevádzkovú údržbu
a opravy Výrobkov dodaných na základe Kúpnej zmluvy.
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13. Kupujúci je oprávnený poskytnúť Technickú dokumentáciu tretím osobám aj bez súhlasu
Predávajúceho výlučne v nasledujúcich prípadoch a na nasledujúci účel:
a) pre účely údržby Výrobkov dodaných na základe Kúpnej zmluvy,
b) pre účely opráv Výrobkov dodaných na základe Kúpnej zmluvy alebo
c) pre účely opráv zabezpečenia náhradných dielov a náhradných komponentov Výrobkov dodaných na základe Kúpnej zmluvy.
14. V prípade omeškania Predávajúceho s dodávkou Výrobkov o viac ako 30 dní patrí Kupujúcemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0.03% z hodnoty omeškaných Výrobkov za
31. a každý nasledujúci deň omeškania. Maximálna celková výška tejto zmluvnej pokuty
z tejto zmluvy sa určuje dohodou zmluvných strán na 10 % z celkovej kúpnej ceny.
VII.
VÝROBA, DOHĽAD A KONTROLA
1. Výrobu, dohľad a kontrolu Výrobkov bude vykonávať Predávajúci a jej pracovníci úseku
riadenia kvality, ktorí sú na to oprávnení na základe všeobecných požiadaviek EN 10204,
3. 1. Kupujúci má možnosť vykonať svoju vlastnú kontrolu a monitoring výroby Výrobkov
a ich dielcov počas pracovných dní od pondelka do piatku od 07.00 – 14.00 na svoje vlastné
náklady u Predávajúceho. Kupujúci musí informovať Predávajúceho o svojej návšteve za
účelom kontroly výroby v dostatočnom časovom predstihu, najmenej 3 pracovné dni vopred.
2. Každá konštrukčná zmena Výrobku musí byť vopred písomne dohodnutá medzi zmluvnými stranami. Dohoda o konštrukčnej zmene zahŕňa dohodu o tom, u ktorých dodávok
Výrobkov z Kúpnej zmluvy bude predmetná konštrukčná zmena aplikovaná a jej vplyv na
cenu Výrobkov ako aj termíny dodania. Dohoda o konštrukčnej zmene predstavuje dodatok
ku Kúpnej zmluve a musí byť vyhotovená v písomnej forme a podpísaná zástupcami oboch
zmluvných strán
3. Použitie náhradného materiálu pri výrobe Výrobku rovnakej alebo vyššej kvality ako je
predpísaný v Technickej dokumentácii nevyžaduje súhlas Kupujúceho.
VIII.
PREVZATIE
1. Kupujúci preberá Výrobky v súlade so zmluvou. Prevzatie sa uskutoční obojstranným podpísaním konečného preberacieho protokolu alebo potvrdením dodacieho listu. Ak Kupujúci
nepreberie Výrobky v príslušnom počte v priebehu 15 dní po časovom období uvedenom
v Kúpnej zmluve z dôvodov, za ktoré Predávajúci nenesie zodpovednosť, je Predávajúci oprávnený jednostranne podpísať konečný preberací protokol, ktorý bude mať rovnaké
právne dôsledky, ako keby bol podpísaný oboma zmluvnými stranami, zároveň vzniká Predávajúcemu nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikla v súvislosti z neprevzatím Výrobkov
Kupujúcim.
IX.
NÁROKY Z VÁD VÝROBKOV
1. Kupujúci alebo ním poverený dopravca (či osoba) je povinný skontrolovať dodaný Výrobok/ Výrobok na prevzatie Kupujúcemu, ihneď pri jeho dodaní alebo prevzatí. Zjavné chy-
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

by Výrobku je Kupujúci povinný u Predávajúceho reklamovať okamžite, najneskôr však
do 48 hodín odo dňa, kedy bol Kupujúcemu dodaný tovar. Na účely tohto odseku sa za
zjavné chyby pokladá predovšetkým rozdiel medzi množstvom tovaru skutočne dodaným
a množstvom uvádzaným na dodacom liste alebo faktúre, či dodanie iného typu Výrobku
ako ustanovuje Kúpna zmluva.
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Výrobok v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na Výrobku na Kupujúceho, a ktoré boli spôsobené zavineným porušením
povinností Predávajúceho. Povinnosti Predávajúceho a práva Kupujúceho vyplývajúce zo
záruky za akosť tým nie sú dotknuté
Zodpovednosť Predávajúceho za chyby Výrobku nevzniká, ak tieto nedostatky boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na Výrobku vonkajšími udalosťami a nespôsobil
ich Predávajúci alebo osoby, s pomocou ktorých Predávajúci plnil svoj záväzok z Kúpnej
zmluvy alebo ak o vadách Výrobku Kupujúci v čase prevzatia Výrobku vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých bol Výrobok odovzdaný a prevzatý, musel vedieť,
okrem prípadu, ak sa vady týkajú takých vlastností Výrobku, ktoré mal mať Výrobok podľa Kúpnej zmluvy.
Kupujúci je povinný pri prevzatí Výrobku od Predávajúceho, v prítomnosti Predávajúceho,
dôkladne prezrieť Výrobok, v opačnom prípade je oprávnený uplatniť nároky z vád zistiteľných pri obhliadke len v prípade, ak preukáže, že Výrobok mal tieto vady v čase jeho
prevzatia Kupujúcim.
Zmluvné strany si dohodli záručnú dobu (záruku na akosť) v rozsahu 24 mesiacov, ktorá
plynie odo dňa dodania, resp. prevzatia príslušného Výrobku, pričom Predávajúci preberá
záväzok, že Výrobok bude po uvedenú dobu spôsobilý na užívanie na obvyklý účel, a že si
zachová dohodnuté vlastnosti, ak nie je v týchto VOP ďalej stanovené inak.
Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba zaniká pred uplynutím 24 mesiacov od dodania, resp. prevzatia príslušného Výrobku najmä v prípade, ak dotknutý Výrobok bude zo
strany Kupujúceho alebo tretích osôb bez predchádzajúceho písomného súhlasu
Predávajúceho menený, zhodnocovaný, upravovaný alebo rozoberaný. V takom prípade
platí, že záručná doba na predmetný Výrobok zanikla v deň predchádzajúci dňu, počas
ktorého došlo ku niektorému z uvedených nedovolených zásahov do tohto Výrobku.
Kupujúci je povinný uplatniť nároky z vád bez zbytočného odkladu, do 14 dní potom, čo
vadu zistil alebo čo vadu mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť, najneskôr
však do konca záručnej doby, inak Predávajúci nezodpovedá za zhoršenie alebo nové vady
Výrobku, ktoré vznikli v dôsledku zistených vád v dobe od ich zistenia až po ich oznámenie Predávajúcemu. Informácia o zistených chybách musí byť doručená v písomnej forme
na adresu TVP a musí obsahovať nasledovné údaje:
a) presné určenie reklamovaného komponentu, vrátane prípadných výrobných, sériových
čísel,
b) počet reklamovaných kusov,
c) detailný popis chyby a fotodokumentáciu,
d) miesto, kde sa predmet reklamácie nachádza a
e) kontaktná osoba.
V prípade, že poskytnuté údaje nebudú kompletné, nie je možné začať reklamačné konanie
a kupujúci bude vyzvaný na ich doplnenie. Kupujúci je povinný bezodkladne sprístupniť
predmet reklamácie na obhliadku pracovníkom TVP, ak o ňu požiadajú.
Predávajúci poskytuje záruku za akosť Výrobku výlučne a len v prípade, ak bude Výrobok
používaný v súlade s týmito kumulatívne splnenými podmienkami:
a) Výrobok bude používaný v súlade s jeho technickým určením, spôsobom obvyklým
pre jeho užívanie, s náležitou odbornou starostlivosťou, v súlade s návodom na obsluhu
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(ak bol odovzdaný), technickými normami,
b) Výrobok, resp. jeho jednotlivé podskupiny nebudú zo strany Kupujúceho alebo tretích
osôb bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho upravované, zhodnocované, menené alebo rozoberané,
c) údržba Výrobku nebude v súlade s návodom na údržbu riadne a včas vykonávaná (ak
bol odovzdaný),
d) do Výrobku nebudú zabudované iné ako originálne náhradne diely alebo diely zodpovedajúcej akosti,
e) Výrobok nebude Kupujúcim alebo treťou osobou užívaný v rozpore s návodom na použitie (ak bol odovzdaný) a/alebo v rozpore s účelom, na ktorý je určený,
f) Výrobok nebude poškodený v dôsledku havárie alebo v dôsledku úmyselného/nedbanlivostného konania zo strany Kupujúceho alebo tretej osoby,
g) Výrobok nebude vystavený prostrediu, pre ktoré nebol navrhnutý, a nebude vystavený
nedovolenému zaťaženiu/preťaženiu.
V prípade nesplnenia ktorejkoľvek z vyššie uvedených podmienok, končí záručná doba
dotknutého Výrobku pred uplynutím dohodnutých 24 mesiacov, a to ku dňu predchádzajúcemu dňu, počas ktorého došlo ku nesplneniu niektorej z uvedených podmienok, a to bez
ohľadu na zavinenie Kupujúceho. V uvedených prípadoch Predávajúci za vady Výrobku
nezodpovedá.
9. Záruka za akosť Výrobku alebo jeho jednotlivých častí sa nevzťahuje na diely podliehajúce prirodzenému opotrebeniu v dôsledku ich užívania a na prípadne náplne jednotlivých
komponentov.
10. Kupujúci je povinný znášať nevyhnutné obmedzenia súvisiace s vykonávaním záručného
servisu/ opráv Výrobku. Kupujúci nemá právny nárok na bezplatné vypožičanie náhradného Výrobku počas vykonávania záručných opráv. Kupujúci nie je oprávnený uplatňovať
voči Predávajúcemu náklady na nájom Výrobku a ostatné vedľajšie náklady, ktoré mu
vznikli v súvislosti s uplatnením nárokov zo zodpovednosti za vady Výrobku. Kupujúci
berie na vedomie, že poskytnutá záruka za akosť Výrobku sa na uvedené náklady nevzťahuje.
11. Predávajúci sa zaväzuje v lehote 20 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie doručiť Kupujúcemu svoje vyjadrenie k reklamácii.
12. Ak je dodaním Výrobku s vadami Kúpna zmluva porušená nepodstatným spôsobom, je
Kupujúci oprávnený z titulu nárokov z vád požadovať výlučne len odstránenie vád Výrobku. Ak Predávajúci neodstráni vady Výrobku v primeranej dodatočnej lehote nie kratšej
ako 90 dní, alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, je Kupujúci oprávnený
z titulu nárokov z vád požadovať výlučne len primeranú zľavu z kúpnej ceny.
13. Ak je chybný Výrobok (alebo jeho dielec) opravovaný, je záručná doba pozastavená na
dobu od dátumu oznámenia chyby do dňa opravy Výrobku (alebo jeho dielca) a potom
plynie ďalej. Ak je chybná časť Výrobku (alebo jeho dielec) nahradená do Výrobku (alebo
jeho dielca) novým, ktorý nemá chybu, záručná doba plynie odznova od dátumu výmeny
Výrobku.
14. Kupujúci nie je oprávnený samostatne odstraňovať alebo zabezpečovať odstraňovanie vád
Výrobkov prostredníctvom tretích osôb bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu Predávajúceho.
15. Kupujúci nie je oprávnený zadržiavať kúpnu cenu alebo jej časť pre vady Výrobku.
16. Kupujúci je povinný zabezpečiť, aby Výrobok bol používaný v súlade s jeho technickým
určením, spôsobom obvyklým pre jeho užívanie, s náležitou odbornou starostlivosťou,
v súlade s návodom na obsluhu, technickými normami, nebol vystavený prostrediu, pre
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ktoré nebol navrhnutý a nebol vystavený nedovolenému zaťaženiu/preťaženiu.
17. Predávajúci nie je zodpovedný za chyby Výrobkov, ktoré vznikli po prenose rizík na Kupujúceho a ktoré nevznikli chybou Predávajúceho (napr. normálne opotrebenie a trhliny).
18. Všetky záruky, výhrady a iné podmienky predpokladané zákonom sú v najširšom možnom
rozsahu povolenom zákonom týmito VOP vylúčené.
X.
PRECHOD RIZIKA
1.

2.

Nebezpečenstva škody/ všetky riziká (vrátane rizika neúmyselnej straty alebo poškodenia Výrobkov) sa prenášajú na Kupujúceho (I) momentom protokolárneho odovzdania a/
alebo prevzatia Výrobku Kupujúcim alebo (II) momentom, keď sa Kupujúcemu umožnilo
nakladať s Výrobkom a Kupujúci, ktorý mal povinnosť ho prevziať, z dôvodov, ktoré neboli na strane Predávajúceho, tento neprevzal.
Škoda, ktorá prípadne vznikla na Výrobku po prechode nebezpečenstva škody na Kupujúceho, nemá vplyv na povinnosť Kupujúceho zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.
XI.
VÝHRADA VLASTNÍCTVA

1. Vlastníctvo k Výrobkom prechádza na Kupujúceho v okamihu zaplatenia kúpnej ceny v plnom rozsahu. Výrobok je do zaplatenia kúpnej ceny vo vlastníctve Predávajúceho.
Pripísaním kúpnej ceny na účet Predávajúceho, prípadne úhradou kúpnej ceny v hotovosti,
prechádza vlastnícke právo z Predávajúceho na Kupujúceho.
XII.
DORUČOVANIE
1. Doručovanie písomností medzi zmluvnými stranami v súvislosti s Kúpnou zmluvou sa
uskutočňuje pri osobnom jednaní alebo prostredníctvom držiteľa poštovej licencie (pošta).
2. Písomnosť sa považuje za doručenú jej prevzatím príslušnou zmluvnou stranou.
3. Všetky písomnosti zasielané zmluvnej strane poštou sa považujú za doručené tiež v prípade, ak sa zmluvnej strane - odosielateľovi vrátia ako nedoručiteľné, v prípade že boli zaslané na adresu sídla zmluvnej strany - adresáta uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo na inú
adresu, ktorú zmluvná strana - adresát písomne oznámil zmluvnej strane - odosielateľovi
po podpise tejto zmluvy.
4. Právne účinky doručenia nastávajú v prípade ak zmluvná strana - adresát i) odmietnutím
prevzatia písomnosti, alebo ii) neoznámením jeho novej adresy na doručovanie alebo iii)
opomenutím (najmä nevyzdvihnutím uloženej písomnosti) doručenie písomnosti zmarí.
Dňom doručenia je v takomto prípade i) deň odmietnutia prevzatia písomnosti zmluvnou
stranou - adresátom ii) deň oznámenia pošty zmluvnej strane - odosielateľovi o tom, že
zmluvná strana - adresát nebola na adrese zistená, alebo iii) posledný deň lehoty na uloženie písomnosti.
5. Akákoľvek komunikácia, ktorá sa má na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou
medzi zmluvnými stranami uskutočniť, sa môže uskutočniť prostredníctvom elektronickej
pošty alebo iného elektronického prostriedku na faxové číslo alebo emailovú adresu kontaktnej osoby zmluvnej strany uvedenou príslušnou zmluvnou stranou, či v Kúpnej zmlu-
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ve. Účinky doručenia akejkoľvek elektronickej komunikácie medzi zmluvnými stranami
nastanú, výlučne v prípade ak je skutočne predmetná komunikácia doručená v čitateľnej
podobe. V prípade ak je komunikácia doručená v nečitateľnej podobe je zmluvná strana
- adresát povinná bez zbytočného odkladu na túto skutočnosť upozorniť zmluvnú stranu –
odosielateľa inak sa komunikácia považuje za riadne doručenú.
6. Každá zo zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej zmluvnej strane zmenu
kontaktnej osoby na adresu uvedenú v záhlaví Kúpnej zmluvy. Až do doručenia písomného
oznámenia o zmene kontaktnej osoby zmluvnej strany sa akékoľvek písomnosti zaslané na
emailovú adresu alebo zaslané faxom na faxové číslo pôvodnej kontaktnej osoby zmluvnej
strany považujú za riadne doručené.
XIII.
VYŠŠIA MOC
1. Nepovažuje sa za porušenie Kúpnej zmluvy, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nemôže
plniť svoje zmluvné povinnosti z dôvodu prekážky, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by
povinná zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a že by
v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala (napr. vojna, celoštátny štrajk, zemetrasenie, záplava, požiare, teroristický útok, prerušenie dodávok ropy, živelná pohroma, atď.). Na
základe požiadavky druhej zmluvnej strany, dotknutá zmluvná strana predloží doklad o existencii okolností vylučujúcich zodpovednosť, ktorý vydajú príslušné úrady alebo organizácia
zastupujúca záujmy krajiny pôvodu. Uvedené sa nevzťahuje na povinnosť Kupujúceho včas
uhradiť kúpnu cenu Výrobkov.
2. Zmluvná strana postihnutá okolnosťami uvedenými v ods. 1 oznámi druhej zmluvnej strane
tieto okolnosti a ich odhadované trvanie do 7 dní po tom, čo sa povinná strana o výskyte
prekážky dozvedela.
3. Pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, zmluvne dohodnuté termíny sa predlžujú
o dobu trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť/vis maior. Ak doba ich trvania presiahne 45 kalendárnych dní, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená písomne odstúpiť od
zmluvy bez akýchkoľvek negatívnych právnych dôsledkov pre odstupujúcu zmluvnú stranu,
avšak bez nároku na akúkoľvek náhradu škody, či iných nárokov. Pred ukončením zmluvy
podľa tohto odseku budú Zmluvné strany viesť rokovania o možnej zmene v obsahu Kúpnej
zmluvy. Ak takéto rokovania nebudú úspešne ukončené do 10 kalendárnych dní, je možné
od zmluvy odstúpiť.
XIV.
MLČANLIVOSŤ A PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA
1. Všetky výkresy, technická dokumentácia, údaje, atď. (ďalej spoločne nazývané „dokumentácia“), ktoré sa vzťahujú na Výrobky alebo ich výrobu sú vo vlastníctve Predávajúceho.
Predávajúci sám stanoví, ktorá dokumentácia bude poskytnutá Kupujúcemu, za predpokladu, že uvedené Kupujúceho neobmedzí v užívaní, náležitom prevádzkovaní a udržiavaní
Výrobkov. Kupujúci môže používať dokumentáciu poskytnutú Predávajúcim bez povinnosti
zaplatiť poplatky výlučne len na účel prevádzky, opravy a údržby Výrobkov.
2. Kupujúci i Predávajúci sa zaväzujú, že všetky údaje a fakty o druhej zmluvnej strane a o jej
činnosti, ktoré získali v súvislosti s Kúpnou zmluvou a jej plnením, najmä, no nie výlučne,
existenciu a obsah Kúpnej zmluvy, know‑how, technické postupy a pod. budú považovať za
dôvernú informáciu predstavujúcu súčasne obchodné tajomstvo Predávajúceho, ktoré nepo-
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skytne tretej strane a nepoužije ich na iný účel ako na plnenie tejto Kúpnej zmluvy.
3. Povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na informácie a skutočnosti, ktoré:
a) sú verejne prístupné, alebo ktoré sa bez zavinenia zmluvnej strany, ktorá tieto získala,
stanú verejne prístupnými, alebo
b) boli preukázateľne Predávajúcemu alebo Kupujúcemu dostupné alebo známe už pred
nadobudnutím platnosti Kúpnej zmluvy a neboli predmetom žiadneho záväzku mlčanlivosti, alebo
c) sa Predávajúci alebo Kupujúci dozvedel od tretej strany, ktorá nie je povinná zachovať
mlčanlivosť voči druhej Zmluvnej strane, alebo
d) sa majú sprístupniť a poskytnúť v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, nariadení burzy cenných papierov alebo vyžiadania oprávnených orgánov v rozsahu určenom
platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
4. Ukončenie tejto Kúpnej zmluvy z akéhokoľvek dôvodu nemá vplyv na vyššie uvedené povinnosti uchovania dôverných informácií, ktorá zostáva v platnosti aj pre prípad ukončenia
platnosti a účinnosti tejto Kúpnej zmluvy z akéhokoľvek dôvodu.
XV.
PREDČASNÉ UKONČENIE/VYPRŠANIE
ZMLUVY
1. Kúpna zmluva je automaticky zrušená v momente keď:
a) sa príjme rozhodnutie o likvidácii, zrušení jednej zo zmluvných strán,
b) kompetentný úrad, vzhľadom na jednu zo strán, predloží oznámenie/návrh na likvidáciu, bankrot, o platobnej neschopnosti, dohodu s veriteľmi, rehabilitáciu alebo iné
podobné kroky v rámci ustanovení zákona,
c) strana prevedie práva a povinnosti, vyplývajúce z Kúpnej zmluvy, bez predošlého písomného súhlasu druhej strany – toto ustanovenie sa nevzťahuje na prevod spomenutých práv a povinností Predávajúceho na financujúcu banku, takýto prevod môže Predávajúci uskutočniť bez súhlasu Kupujúceho.
Výskyt vyššie spomenutých okolností má rovnaké právne dôsledky, ako keby boli práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy nesprávne vykonané stranou ovplyvnenou týmito
okolnosťami. Tým nie je dotknutý nárok druhej zmluvnej strany na náhradu škody, ktorá
jej zrušením zmluvy bola spôsobená.
2. V prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zmluvnou stranou je druhá zmluvná strana
oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tomto porušení dozvedela.
3. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď je prejav vôle zmluvnej strany oprávnenej
odstúpiť od zmluvy doručený druhej zmluvnej strane.
4. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy.
Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody, nároku na zmluvnú
pokutu a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle zmluvných strán alebo vzhľadom
na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy.
5. Za podstatné porušenie zmluvy Kupujúcim sa pre účely tejto zmluvy považuje najmä:
a) omeškanie Kupujúceho s úhradou zálohy na kúpnu cenu podľa bodu 4 čl. III tejto
zmluvy,
b) omeškanie Kupujúceho s úhradou kúpnej ceny o viac ako 60 kalendárnych dní.
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XVI.
JURISDIKCIA A VOĽBA PRÁVA
1. Právny vzťah založený Kúpnou zmluvou a to v vrátane nárokov zmluvných strán vyplývajúcich z tohto právneho vzťahu sa riadia slovenským právnym poriadkom. Zmluvné strany
sa dohodli na vylúčení aplikácie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru
(Viedeň 1980).
2. Prípadné spory sa budú snažiť obe zmluvné strany riešiť vzájomnou dohodou. V prípade,
že medzi zmluvnými stranami nedôjde k dohode, na rozhodovanie všetkých sporov, ktoré
medzi nimi vzniknú z právneho vzťahu vzniknutého na základe Kúpnej zmluvy alebo súvisiacich s touto, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik Kúpnej zmluvy je/bude daná
právomoc súdov Slovenskej republiky, príslušným na rozhodovanie uvedených sporov je
Okresný súd v Poprade. Jazyk súdnych konaní je slovenčina.
3. Ďalšie vzájomné práva a povinnosti neupravené v Kúpnej zmluve alebo v týchto VOP sa
riadia Obchodným zákonníkom v platnom znení a ďalšími všeobecne záväznými právnymi
predpismi Slovenskej republiky, a to v uvedenom poradí.
XVII.
OSTATNÉ USTANOVENIA
1. Uzatvorením Kúpnej zmluvy strácajú platnosť akékoľvek predbežné rokovania a korešpondencia týkajúca sa obsahu Kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami.
2. Predávajúci je oprávnený postúpiť/previesť práva a povinnosti z Kúpnej zmluvy, alebo
jej časť, na tretiu osobu s tým, že je povinný toto písomne vopred oznámiť Kupujúcemu.
Podpisom Kúpnej zmluvy Kupujúci dáva svoj neodvolateľný súhlas s takýmto postúpením/ prevodom.
3. Pre výklad použitých obchodných doložiek sa použijú pravidlá obsiahnuté v Medzinárodných pravidlách pre výklad dodacích doložiek vydaných Medzinárodnou obchodnou
komorou v Paríži (Incoterms® 2010).
4. Ak niektoré ustanovenia Kúpnej zmluvy po jej podpise/ potvrdení stratia platnosť alebo
účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení Kúpnej zmluvy.
Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení Kúpnej zmluvy alebo na úpravu právnych vzťahov, ktoré nie sú Kúpnou zmluvou upravené, sa použijú ustanovenia zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ktoré sú obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu Kúpnej zmluvy.
5. V prípade rozporu medzi ustanoveniami Kúpnej zmluvy a dispozitívnymi ustanoveniami
všeobecne záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky, platia ustanovenia Kúpnej zmluvy. V prípade rozporu medzi ustanoveniami Kúpnej zmluvy
a ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej
republiky, ktoré je možné dohodou zmluvných strán vylúčiť, platia ustanovenia Kúpnej
zmluvy a uvedené ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky sa považujú za výslovne vylúčené.
6. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi ustanoveniami Kúpnej zmluvy a ustanoveniami VOP, sú prednostné ustanovenia Kúpnej zmluvy.
7. Pre zmluvný vzťah založený Kúpnou zmluvou platia len tieto VOP. Aplikácia akýchkoľvek
všeobecných obchodných podmienok Kupujúceho na právny vzťah medzi Predávajúcim
a Kupujúcim založený Kúpnou zmluvou je vylúčená, a to aj vtedy, ak im v konkrétnom
prípade ustanovenia týchto VOP a/alebo Kúpnej zmluvy neodporujú
8. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP. V prípade plánovanej zmeny Predáva-
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júci oboznámi Kupujúceho s touto zmenou VOP najmenej 20 dní pred účinnosťou nového
znenia VOP. V prípade, že Kupujúci so zmenou VOP nesúhlasí, ma právo do doby nadobudnutia účinnosti zmenených, resp. nových VOP od Kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto
prípade nemá Kupujúci nárok na akúkoľvek náhradu škody, ušlý zisk, či iné nároky. Predávajúci má nárok na náhradu škody, ktorá mu odstúpením od Kúpnej zmluvy Kupujúcim
vznikla.
9. Kupujúci zaslaním návrhu Kúpnej zmluvy Predávajúcemu potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s ustanoveniami týchto VOP, pričom tieto sú pre neho formulované zrozumiteľne. Kupujúci potvrdzuje, že mal dostatočný časový priestor oboznámiť sa najmä
s VOP a Predávajúci mu výslovne poskytol možnosť sa k nim vyjadriť.
10. Predávajúci nie je povinný posudzovať a nezodpovedá za vhodnosť využitia Výrobku
na účel stanovený/predpokladaný Kupujúcim. Kupujúci potvrdzuje, že sa sám informoval a súčasne bol Predávajúcim v plnom rozsahu pravdivo informovaný o vlastnostiach,
parametroch, náležitostiach Výrobku (tieto mu v plnom rozsahu bez výhrad vyhovujú),
o spôsobe použitia, montáže a údržby Výrobku, o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho
nesprávneho použitia.
11. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 19. 06. 2015.

V Poprade, dňa 19. 06. 2015
----------------------------------TATRAVAGÓNKA, a. s.
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