Všeobecne obchodné podmienky
1. Záväznosť obchodných podmienok
1.1. Každá kúpna zmluva (ďalej tiež ako „zmluva“), ktorá bude uzatvorená
so spoločnosťou KOKEŠ SK, s.r.o., IČO: 36 286 575, so sídlom: Björnsonova 4,
811 05 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 39843/B, ako predávajúcim (ďalej
tiež ako „predávajúci“) s ľubovoľným obchodným partnerom ako kupujúcim
či iným odberateľom (ďalej tiež ako „kupujúci“) sa bude riadiť týmito
obchodnými podmienkami (ďalej tiež ako „podmienky“ alebo „OP“), pokiaľ
nebude výslovne písomne dohodnuté inak.
1.2. Podmienky sú vydávané v súlade s ust. § 273 Zákona č. 513/1991 Zb.,
Obchodného zákonníka platného na území SR, v znení platnom
ku 04.02.2013 (ďalej iba ako „Obchodný zákonník“) a ďalších súvisiacich
právnych predpisov, upravujú základné podmienky kúpnych zmlúv na
dodávku tovaru a sú záväzné pre úpravu vzťahov medzi predávajúcim
a kupujúcim, pokiaľ zmluva neobsahuje odlišné dojednania. Uzatvorením
kúpnej zmluvy kupujúci súhlasí s tým, že sa tieto podmienky stávajú
neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej kúpnej zmluvy.
1.3. Práva, záväzky a právne postavenie účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia
slovenským právnym poriadkom, najmä Obchodným zákonníkom v znení
platnom na území SR. Právne vzťahy predávajúceho a kupujúceho kúpnou
zmluvou a/alebo podmienkami výslovne neupravené sa riadi príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacich právnych predpisov.
2. Práva a povinnosti zmluvných strán
2.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar podľa špecifikácie
v kúpnej zmluve a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k tomuto
tovaru a kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť za neho kúpnu cenu
stanoveným spôsobom a v dojednanej mene.
2.2. Predávajúci sa uzatvorením zmluvy nezaväzuje k inštalácii tovaru, jeho
montáži, zabudovaní alebo poskytnutí iných obdobných služieb.
3. Uzatváranie kúpnych zmlúv
3.1. Kúpna zmluva sa uzatvára ústne alebo písomne. Písomná kúpna
zmluva musí byť podpísaná osobou oprávnenou za kupujúceho konať.
Oprávnenou osobou je akákoľvek osoba, ktorá je oprávnená za kupujúceho
vo veci nákupu tovaru konať či osoba oprávnená prevziať za kupujúceho
tovar. Písomná forma je taktiež dodržaná, ak je kúpna zmluva uzatvorená
formou elektronickej (e-mailovej) komunikácie, telefaxom, prostredníctvom
dátovej schránky alebo dátovej správy s elektronickým podpisom. jednotlivé
kúpne zmluvy môžu byť uzatvárané tiež na základe písomnej, e-mailovej,
telefonickej alebo ústnej objednávky kupujúceho. Objednávka kupujúceho
by mala obsahovať najmenej tieto náležitosti:
a) obchodnú firmu, sídlo alebo miesto podnikania kupujúceho,
b) jeho IČO (DIČ, pokiaľ je registrovaný ako platca DPH),
c) druh produktu (tovaru), ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky,
uvádzaný v cenníku predávajúceho,
d) množstvo požadovaných kusov produktov,
e) miesto a termín dodania,
f) spôsob dopravy a forma úhrady kúpnej ceny tovaru,
g) v prípade písomnej objednávky čitateľný podpis oprávneného zástupcu
kupujúceho.
3.2. Na základe údajov uvedených v objednávke, predávajúci vystaví
kupujúcemu kúpnu zmluvu, ktorá je uzatvorená okamihom podpisu tejto
zmluvy predávajúcim a kupujúcim.
4. Miesto, spôsob a čas dodania tovaru, výhrada vlastníctva
4.1. Miestom dodania tovaru je miesto určené v zmluve, ak nebude miesto
dodania v zmluve uvedené, je miestom dodania sídlo kupujúceho.
4.2. Objednaný tovar je oprávnený prevziať od predávajúceho alebo
ním zabezpečeného dopravcu iba kupujúci (alebo osoba oprávnená
za kupujúceho v tejto veci konať) a je povinný prevzatie tovaru písomne
potvrdiť. Osoba oprávnená za kupujúceho konať je povinná predávajúcemu
na jeho výslovnú žiadosť preukázať svoju totožnosť (občianskych preukazom

a pod.) a oprávnenie prevziať tovar (výpisom z obchodného registra, plnou
mocou, písomnou zmluvou o preprave a pod.).
4.3. Predávajúci je oprávnený pozastaviť dodanie tovaru kupujúcemu, pokiaľ
je kupujúci v omeškaní s úhradou akejkoľvek pohľadávky predávajúceho voči
kupujúcemu, do doby, pokiaľ budú tieto pohľadávky uhradené. Predávajúci
v tomto prípade nebude v omeškaní s dodaním zadržaného tovaru. Lehota
dodania tohto tovaru začína znovu bežať od úhrady omeškanej pohľadávky
predávajúcemu.
4.4. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatení
kúpnej ceny tovaru. Ak je kúpna cena zaplatená pred dodaním tovaru,
nadobúda kupujúci vlastnícke právo k tovaru okamihom dodania tovaru.
4.5. Ak sa kupujúci dostane do omeškania s prevzatím tovaru,
je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu poplatok za uskladnenie
tohto tovaru a úhradu nákladov až do výšky 100 % z dohodnutej ceny, podľa
spôsobilosti tovaru k opätovnému predaju.
5. Kúpna cena a platobné podmienky
5.1. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu odobratého tovaru podľa
cenníka predávajúceho, platného v okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy,
a to najmä bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho,
alebo v hotovosti. Ako podklad k zaplateniu kúpnej ceny vystaví predávajúci
faktúru s náležitosťami daňového dokladu. Predávajúci nezodpovedá za
prípadné tlačové chyby v cenníku a cena za tovar bude v takomto prípade
stanovená na základe bežnej ceny za daný tovar stanovenej predávajúcim.
5.2. Kúpna cena je splatná v deň splatnosti faktúry. Faktúra je splatná
v lehote a mene stanovenej predávajúcim na faktúre. Ku kúpnej cene bude
pripočítaná daň z pridanej hodnoty. Ak nie je písomne dohodnuté inak, nie sú
v kúpnej cene zahrnuté náklady na dopravu tovaru kupujúcemu, poštovné,
cena prepravných obalov, balné, poplatok za manipuláciu, poistenie tovaru
v priebehu prepravy, či iné poplatky. Všetky tieto náklady nesie kupujúci.
Ak bude tovar dodaný na palete, bude súčasťou balného cena za paletu
a predávajúci nie je povinný paletu odkúpiť od kupujúceho späť.
5.3. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho zálohu na
kúpnu cenu, a to až do výšky 100 % dojednanej kúpnej ceny. V prípade, že
bude dojednané čiastočné zaplatenie kúpnej ceny dopredu, zálohová platba
bude vykonaná na základe vystavenej zálohovej faktúry prevodným príkazom
alebo v hotovosti pred termínom dodania tovaru.
5.4. Za okamih zaplatenia kúpnej ceny sa považuje dátum pripísania
príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
6. Porušenie zmluvných povinností a ich následky
6.1. Pre prípad omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny alebo
jej zálohy, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo
výške 0,25 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej
pokuty nie je dotknuté právo predávajúceho domáhať sa v plnej výške
náhrady škody.
6.2. Pre prípad omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny alebo jej
zálohy, je predávajúci oprávnený zadržať dodávku ďalšieho tovaru, a to aj
v prípade už skôr potvrdených objednávok. Predávajúci v tomto prípade nie
je v omeškaní s dodaním zadržaného tovaru. O dobu omeškania kupujúceho
so zaplatením kúpnej ceny alebo jej zálohy, sa termín dodania zadržaného
tovaru predlžuje.
6.3. Za podstatné porušenie kúpnej zmluvy bude považované omeškanie
kupujúceho s úhradou akejkoľvek platby o viac ako 10 dní.
6.4. Za podstatné porušenie kúpnej zmluvy bude považované omeškanie
kupujúceho s prevzatím tovaru o viac ako 10 dní.
6.5. Pre prípad omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru je kupujúci
povinný nahradiť predávajúcemu tiež škodu, ktorá mu týmto vznikne.
6.6. Kupujúci nie je oprávnený zadržať časť alebo celú kúpnu cenu z dôvodu
akejkoľvek reklamácie tovaru alebo z dôvodu akýchkoľvek pohľadávok
voči predávajúcemu. V prípade jednania kupujúceho v rozpore s vyššie
uvedeným, sa kupujúci dostáva do omeškania s úhradou kúpnej ceny.
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6.7. Kupujúci je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady vynaložené
na súdne aj mimosúdne vymáhanie dlžných súm a náklady s tým spojené,
vrátane nákladov právneho zastúpenia.
6.8. V prípade úhrady kúpnej ceny kupujúcim v hotovosti, môže predávajúci
poskytnúť kupujúcemu zľavu až vo výške 5 % z cenníkovej ceny tovaru,
okrem prípadov podľa bodu 7.11.
6.9. Splatnosť faktúry bude činiť maximálne 30 dní od dátumu jej vystavenia.
V prípade úhrady faktúry v lehote splatnosti, môže predávajúci poskytnúť pri
ďalšom nákupe kupujúcemu zľavu z ceny tovaru, a to vo výške stanovenej
predávajúcim.
6.10. V prípade, že kupujúci nezaplatí faktúru v lehote jej splatnosti, zaväzuje
sa kupujúci uhradiť predávajúcemu úrok z omeškania vo výške v rozmedzí
od 6 % p.a. (ročne) z dlžnej čiastky až 0,25 % denne z dlžnej čiastky, s tým,
že konkrétnu výšku úroku z omeškania určí v takto stanovenom rozmedzí
predávajúci, s prihliadnutím na obvyklé správanie sa kupujúceho pri plnení
jeho povinností v obchodných vzťahoch s predávajúcim.
6.11. V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením ktorejkoľvek faktúry,
nemá kupujúci právo na zľavu z ceny tovaru, a toto obmedzenie trvá až do
zaplatenia všetkých omeškaných platieb za odobratý tovar, predávajúcemu.
6.12. V prípade, že kupujúci bude v omeškaní so zaplatením faktúry dlhšie
ako 90 dní, je povinný hradiť za ďalší odobratý tovar platbu v hotovosti.
V prípade omeškania s úhradou bude právne vymáhanie pohľadávky
odovzdané advokátskej kancelárii, pričom predávajúci má právo odovzdať
pohľadávku k vymáhaniu už aj v prvý deň omeškania kupujúceho, bez
predchádzajúceho upomínania kupujúceho.
6.13. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného
porušenia zmluvy kupujúcim s okamžitou účinnosťou písomným oznámením.
Odstúpenie od zmluvy pre porušenie povinností v ďalších prípadoch sa riadi
ustanoveniami obchodného zákonníka.
7. Dodacie podmienky, prechod nebezpečenstva na tovar
7.1. Predávajúci je povinný dodať tovar v dojednanom termíne, ak sa na
strane predávajúceho nevyskytnú nečakané skutočnosti alebo prekážky,
ktoré nemohol rozumne predvídať, v takom prípade sa termín predlžuje
o dobu trvania takýchto nečakaných skutočností či prekážok. Predávajúci je
tiež oprávnený dodať tovar pred dojednaným termínom alebo po častiach.
Kupujúci je povinný takto dodaný tovar prevziať.
7.2. Tovar je dodaný kupujúcemu v okamihu prevzatia tovaru od
predávajúceho. Tovar je tiež dodaný jeho odovzdaním na prepravu
verejnému dopravcovi (poštovej lebo inej obdobnej preprave), alebo
inému dopravcovi, a to jeho odovzdaním na prepravu prvému dopravcovi.
Dokladom o dodaní tovaru je obvykle dodací list alebo iný doklad (napr.
zmluva o preprave, prepravný list, poštovný arch, faktúra), preukazujúci,
že tovar bol dodaný kupujúcemu alebo dopravcovi k preprave.
7.3. Nebezpečenstvo vzniku náhodilej skazy alebo škody na tovare
prechádza na kupujúceho okamihom dodania tovaru kupujúcemu, podľa
bodu 8.2.. Predávajúci nezodpovedá za škody na tovare vzniknuté pri jeho
preprave.
7.4. Predávajúci je oprávnený od kupujúceho spätne odkúpiť tovar, ktorý mu
odpredal s tým, že v takomto prípade musí byť tovar v originálnom obale,
čistý a spočítaný. Toto právo môže kupujúci využiť najneskôr do 3 mesiacov
odo dňa dodania tovaru.
8. Zodpovednosť za vady a škodu, záruka za akosť.
8.1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za vady tovaru, ktoré má tovar
v okamihu prechodu nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho.
8.2. Zjavné vady tovaru je kupujúci povinný písomne oznámiť predávajúcemu
bezodkladne, najneskôr však v lehote 3 dni po tom, kedy kupujúci pri
vynaložení odbornej starostlivosti mal vady zistiť pri prevej prehliadke
tovaru podľa ust. § 427 odst. 1 a 2 Obchodného zákonníka.
8.3. Predávajúci má právo voľby medzi nárokmi z vad tovaru podľa § 436
ods. 1 Obch. zák..

8.4. Zaplatením zmluvnej pokuty či inej zmluvnej sankcie hradenej
predávajúcim kupujúcemu, zaniká nárok kupujúceho na náhradu škody.
8.5. Predávajúci nezodpovedá za nepriame, následné alebo náhodné škody
a stratu zisku, ani za žiadne škody či straty vzniknuté na základe zmlúv
uzatvorených medzi kupujúcim a tretími osobami.
8.6. Predávajúci ďalej nezodpovedá kupujúcemu za škodu vzniknutú
okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, napr. zásahy štátu, prevádzkovými,
dopravnými a energetickými poruchami, poruchami systému
elektronického obchodu, štrajkami či výlukami. Tieto okolnosti sú dôvodom
k odkladu plnenia zmluvných povinností na strane predávajúceho po dobu
a v rozsah účinnosti týchto okolností. To isté platí, aj keď uvedené okolnosti
nastali u subdodávateľov predávajúceho.
9. Záverečné ustanovenia
9.1. Predávajúci si vyhradzuje právo obchodné podmienky zmeniť alebo
doplniť, a to najmä pri zmene súvisiacich právnych noriem alebo pri zmene
spôsobu obchodovania. Zmenu, doplnenie a ich účinnosť predávajúci
vyhlási vhodným spôsobom.
9.2. Právne úkony, na základe ktorých má dôjsť ku zmene, zrušeniu alebo
zániku záväzkového vzťahu z kúpnej zmluvy, vyžadujú písomnú formu.
9.3. Kupujúci sa zaväzuje bezodkladne oznámiť predávajúcemu akékoľvek
zmeny týkajúce sa jeho oprávnenia k podnikateľskej činnosti, daňových
povinností (najmä zmenu DIČ a správcu dane), jeho platného účtu
a bankového spojenia a vzniku platobnej neschopnosti. V prípade vzniku
platobnej neschopnosti kupujúceho sa všetky pohľadávky predávajúceho
voči kupujúcemu stávajú splatnými v deň, kedy sa predávajúci o tejto
platobnej neschopnosti dozvedel. Predávajúci je oprávnený v tomto prípade
žiadať okamžité vrátenie doteraz nezaplateného tovaru.
9.4. Odstúpením od kúpnej zmluvy nezanikajú ustanovenia o zmluvnej
pokute, rozhodcovskom konaní a náhrade škody.
9.5. Žiadna časť kúpnej ceny za dodaný tovar nesmie byť zo strany
kupujúceho započítaná s pohľadávkou kupujúceho, ktorú má voči
predávajúcemu.
9.6. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky majetkové spory, ktoré by
v budúcnosti vznikli z tejto zmluvy, ako aj spory, ktoré vzniknú v súvislosti
s touto zmluvou, a to aj v prípade, že táto zmluva bude neplatná, zrušená
alebo od nej bude odstúpené, (ďalej len spory), budú rozhodované vecne
a miestne príslušným súdom Slovenskej republiky.
9.7. Písomnosť zaslaná doporučenou zásielkou na adresu kupujúceho
uvedenú v zmluve sa považuje za doručenú, bez ohľadu na skutočnosť,
či bude adresátovi skutočne doručená. Účinky doručenia nastávajú
dňom doručenia zásielky adresátovi, a to aj v prípade, že písomnosť bude
doručená osobe odlišnej od adresáta. Ak nebude písomnosť doručená
vôbec, nastávajú účinky doručenia dňom uloženia písomnosti na pošte,
a to aj v prípade, ak sa adresát o uložení písomnosti na pošte nedozvie.
9.8. Kupujúci nie je oprávnený postúpiť tretej osobe práva vyplývajúce mu
z kúpnej zmluvy, ani tretej osobe postúpiť či založiť pohľadávku, ktorú má voči
predávajúcemu, bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho.
9.9. Kupujúci týmto udeľuje súhlas predávajúcemu, aby ako správca
spracovával všetky osobné údaje týkajúce sa jeho osoby, ktoré mu
oznámi, a to vrátane rodného čísla u fyzických osôb a telefónneho čísla,
a to v súlade so Zákonom č. 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov
a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších právnych predpisov.
Tento súhlas je daný až do doby jeho písomného odvolania. O osobný údaj sa
nejedná, pokiaľ je potrebné k zisteniu identity subjektu údajov neprimerané
množstvo času, úsilia alebo materiálnych prostriedkov. Poskytnuté údaje
budú spracované za účelom ponúkaných služieb, k marketingovým účelom
a akvizičnej činnosti. Tento súhlas so spracovaním údajov sa vzťahuje
rovnako na všetkých ďalších nadobúdateľov alebo spracovateľov.
9.10. Tieto obchodné podmienky sú k dispozícii na internetovej adrese
http://www.kotviacatechnika.sk/
9.11. Tieto obchodné podmienky sú účinné od 1. 1. 2013
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