
 

 
     

 

              
              
              
              
              
              
              
              
       
 
 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 
 
Tieto podmienky sú platné pre všetky samostatné dodávky tovaru od predávajúceho kupujúcemu,          
ak neboli uskutočnené iné dojednania. 
 

Všetky iné podmienky, aj keď boli na objednávke predtlačené, platia len vtedy, ak boli nami písomne 
uznané. 
 

K uzatvoreniu samostatných kúpno-predajných zmlúv je potrebný náš písomný súhlas. Ústne alebo 
telefonické dojednania, rovnako ako prehlásenia našich zástupcov sú pre nás záväzné len vtedy, ak boli 
písomne potvrdené. 
 
 
1. PONUKY A CENY 
 

1.1 Ponuky a ceny sú záväzné počas doby uvedenej v ponuke. 
 

1.2 Ceny tovarov sú vrátane nákladov na dopravu do sídla kupujúceho poštou resp. zbernou špedičnou 
službou. 

 

1.3 Predávajúci je oprávnený účtovať náklady na dopravu v prípade, ak hodnota dodávky nepresiahne 
100,- EUR bez DPH, alebo v prípade, že kupujúci vyžaduje dopravu expresnou zásielkovou službou. 

 
 
2. DODACIE LEHOTY 
 

2.1 Dodacia lehota začína plynúť odoslaním potvrdenia objednávky. 
 

2.2 Dodacia lehota je dodržaná, keď do jej uplynutia dodávaný tovar opustí sídlo predávajúceho alebo     
      zákazníkovi bolo oznámené, že tovar je pripravený na odoslanie. 
 

2.3 Pri zásahu vyššej moci alebo iných nepredvídaných prekážkach (napr. živelná pohroma, štrajk, 
výluka, porucha prevádzky...) sa dodacia lehota úmerne predlžuje. To isté platí pri omeškaní                 
v dodávkach dôležitých surovín a materiálov, pokiaľ tieto oneskorenia majú vplyv na dokončenie 
alebo odoslanie dodávaného tovaru a nie sú zapríčinené predávajúcim. 
 

2.4 Kupujúci môže 2 týždne po uplynutí dodacieho termínu vyzvať predávajúceho k splneniu dodávky. 
Na základe tejto upomienky vznikne u predávajúceho oneskorenie a kupujúci môže popri dodávke 
požadovať náhradu za oneskorenie, len keď bolo spôsobené úmyselne alebo nedbalosťou 
predávajúceho. Kupujúci môže v prípade omeškania taktiež písomne stanoviť primerane dodatočnú 
lehotu s tým, že po jej uplynutí je oprávnený písomným prehlásením od kúpnej zmluvy odstúpiť 
alebo pri úmyselnom jednaní či nedbanlivosti požadovať náhradu škody pre neplnenie. V tomto 
prípade nárok na dodávku tovaru zaniká. 
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2.5 Ak dôjde k oneskoreniu dodávky na želanie kupujúceho, môže mu predávajúci účtovať náklady na 
skladovanie vo výške najmenej 1 % z účtovanej čiastky mesačne, začínajúc 30 dní po oznámení, že 
tovar je pripravený k expedícii. Predávajúci je oprávnený po uplynutí tejto neskoršej dodacej lehoty 
vyžiadanej kupujúcim disponovať tovarom podľa vlastného uváženia a tento tovar dodať                        
v neskoršom termíne. 

 
 
3. PRECHOD ZODPOVEDNOSTI ZA TOVAR 
 

3.1 Zodpovednosť za tovar prechádza z predávajúceho na kupujúceho prevzatím tovaru kupujúcim resp. 
poverenou osobou, a to i vtedy, keď dochádza k dielčím dodávkam alebo keď prevzal ešte iné 
plnenie, napr. náklady za dopravu. 
 

3.2 Predávajúci je oprávnený k dielčím dodávkam. 
 

3.3 Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie tovaru len v prípade, ak tovar je poškodený alebo vykazuje 
iné závažné nedostatky. 

 
 
4. VÝHRADA VLASTNÍCTVA 
 

4.1 Všetok dodávaný tovar zostane až do jeho úplného zaplatenia kúpnej ceny vrátane vedľajších 
nákladov vlastníctvom predávajúceho. Kupujúci nie je až do tejto doby oprávnený dať ho do zástavy 
tretím osobám alebo ho založiť ako záruku. 
 

4.2 Pokiaľ by sa kupujúci stal vlastníkom tovaru jeho zlúčením s hmotnou vecou, spracovaním alebo 
premenou, prevádza tak, ak nebolo dojednané inak, už teraz na predávajúceho vlastníctvo k novej 
vzniknutej veci s tým, že kupujúci bude pre predávajúceho túto vec bezplatne uschovávať. 
 

4.3 Pohľadávky vzniknuté voči tretím osobám ďalším predajom budú vo výške pôvodných účtovaných 
súm postúpené predávajúcemu bez toho, aby vznikla potreba ďalších dohôd v každom jednotlivom 
prípade. 
 

4.4 Predávajúci je oprávnený na žiadosť kupujúceho menované tretie osoby o prechode pohľadávky 
vyrozumieť a pohľadávky vybrať vlastným menom. Predávajúci je oprávnený pri neuhradených 
platbách vyžiadať si dodaný tovar na základe vlastníctva, ktoré si vyhradzuje a disponovať s ním 
podľa vlastného uváženia. Toto právo neplatí v prípade odstúpenia od zmluvy. Po realizácii platby 
bude kupujúcemu dodaný tovar v primeranej novej dodacej lehote. 
 

4.5 Pri zásahoch tretích osôb, najmä pri zabavení vecí, ktoré sú predmetom kúpy, je kupujúci povinný 
ihneď informovať predajcu a upozorniť tretiu osobu na výhradné vlastníctvo predajcu. 
 

4.6 Rozšírenia práva vlastníctva - viac výhrad vlastníctva k rôznemu tovaru trvá tak dlho, až posledná 
výhrada vlastníctva zanikne zaplatením. 

 
 
5. POSKYTOVANIE ZÁRUKY 
 

5.1 Predmet záruky - predávajúci ručí za to, že všetky ním dodané zariadenia a príslušenstvo vyrobené 
firmou GRACO Inc. Minneapolis, USA (ďalej len GRACO) a označené menom a logom GRACO sú 
bezchybné. Záruka sa vzťahuje na všetky originálne náhradné diely GRACO, u zariadení sa záruka 
vzťahuje na zariadenie ako celok vrátane všetkých jeho dielov, a to aj v prípade, že tieto diely sú od 



 

 
     

 

iného výrobcu ako GRACO. Predávajúci takisto ručí za bezchybnosť všetkého ostatného ním 
dodávaného tovaru. 
 

5.2 Rozsah záruky - záruka sa vzťahuje na výrobné, materiálové a konštrukčné vady zariadení a ich 
dielov. Nevzťahuje sa na poškodenia zariadení spôsobené nesprávnou inštaláciou, manipuláciou               
a obsluhou, nadmerným opotrebením pri aplikácii abrazívnych materiálov, koróziou, nedostatočnou 
údržbou, nahradením originálnych dielov dielmi od iných výrobcov. Záruka sa tiež nevzťahuje na 
škody spôsobené prevádzkou zariadení predajcu, pokiaľ tieto boli spôsobené nesprávnou 
inštaláciou, manipuláciou a obsluhou, nedostatočnou údržbou, svojvoľným nahradením originálnych 
dielov dielmi od iných výrobcov, resp. použitím materiálov ktoré predávajúci nevyrába a nedodáva. 
 

5.3 Trvanie záruky - záručná doba pre zariadenia dodané predávajúcim a ich diely je 24 mesiacov, začína 
plynúť dňom prevzatia zariadenia resp. dielov kupujúcim. V prípade uznanej reklamácie sa záručná 
doba predlžuje o čas od jej uplatnenia do úplného vybavenia. 
 

5.4 Uplatnenie záruky - záruka na diely a zariadenia dodané predávajúcim uplatňuje kupujúci v sídle 
predávajúceho. Po overení a uznaní reklamácie predajca bezodkladne vykoná opravu resp. výmenu 
reklamovaných dielov, a to bezplatne. V prípade neoprávnenej reklamácie kupujúci znáša všetky 
náklady spojené s posúdením a prípadnou expertízou poškodených alebo zničených reklamovaných 
dielov. 

 
 
6. PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

6.1 Predávajúcemu vzniká právo fakturovať dodaný tovar po jeho riadnom prevzatí kupujúcim. 
 

6.2 Kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane DPH za dodaný tovar v dobe 
splatnosti uvedenej na faktúre predávajúceho, resp. v súlade s dohodnutými platobnými 
podmienkami, upravenými iným zmluvným vzťahom. 
 

6.3 Štandardným spôsobom platobného styku medzi predávajúcim a kupujúcim je platobný styk 
prostredníctvom bežných účtov. 
 

6.4 Pri omeškaní platby kupujúceho za riadne dodaný tovar je predávajúci oprávnený účtovať 
kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania. 
 

6.5 Ak kupujúci nezaplatí riadne a včas dohodnutú kúpnu cenu, ide z jeho strany o podstatné porušenie 
zmluvnej povinnosti a predávajúci je oprávnený bez ďalšieho kedykoľvek od zmluvy odstúpiť. 

 
 
7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

7.1 V otázkach neupravených touto zmluvou sa tento zmluvný vzťah riadi všeobecne záväznými 
právnymi predpismi a ustanoveniami Obchodného zákonníka SR. 
 

7.2 Pokiaľ sa niektorá alebo viac klauzúl tejto zmluvy stalo neplatnými z titulu zmeny právneho stavu, 
tak táto zmena sa netýka ostatných ustanovení. 

 
 
 
 
 
V Martine, dňa 16.6. 2022 
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