
 
 

Všeobecné dodacie podmienky (08/2012) 
 
V ďalších riadkoch je CONTAINEX označovaný ako „predávajúci“ 
 
1. Plány a podklady 
Plány, náčrty, rozpočty predpokladaných nákladov a iné technické podklady, ktoré môžu byť 
aj súčasťou ponuky, zostávajú, práve tak ako vzory, katalógy, prospekty, obrázky a pod. 
vždy duševným majetkom predávajúceho. Akékoľvek zhodnocovanie, rozmnožovanie, 
reprodukcia, rozširovanie a poskytovanie tretím osobám, zverejňovanie a predvádzanie sa 
smie konať iba s výslovným súhlasom majiteľa. 
 
Naše nákresy a skice sú systematické predstavy a slúžia výhradne na znázornenie. Nemôžu 
byť podkladom k žiadnemu technickému plánu. 
  
2. Dodacia lehota 
2.1 Predávajúci má právo na čiastkové a predčasné dodávky. 
2.2. Ak kupujúci neprevezme tovar poskytnutý podľa zmluvy na zmluvne dohodnutom mieste 
alebo v zmluvne dohodnutom čase a oneskorenie nie je zapríčinené konaním alebo 
zanedbaním predávajúceho, môže predávajúci buď požadovať plnenie alebo stanoviť 
dodatočnú lehotu a odstúpiť od zmluvy. 
Ak bol tovar vyradený, môže predávajúci tovar uskladniť na náklady a na riziko kupujúceho. 
Predávajúci má okrem toho nárok na úhradu všetkých oprávnených výdavkov, ktoré 
s vykonaním zmluvy mal, a ktoré nie sú obsiahnuté v prijatých platbách. 
 

3. Cena 
Ceny platia, ak nie je dohodnuté inak, z podniku predávajúceho bez naloženia. 
 
4. Platba 
4.1 Kupujúci nemá právo na vrátenie platby kvôli záručným nárokom alebo kvôli iným, 
protinárokom, ktoré predávajúci neuznal. 
4.2 Ak sa kupujúci s dohodnutou platbou alebo inou službou oneskorí, môže predávajúci buď 
trvať na plnení zmluvy a 
a) plnenie svojich vlastných záväzkov odložiť až do zaplatenia neuhradených platieb alebo 
iných služieb, 
b) využiť oprávnenie na primerané predĺženie dodacej lehoty, 
c) vyhlásiť za splatnú celú ešte neuhradenú kúpnu cenu, 
d) pokiaľ zo strany kupujúceho neexistuje uľahčujúci dôvod, zaúčtovať od faktúr splatnosti 
úroky z meškania platby vo výške 1,5 % za mesiac, 
alebo vyhlásiť za poskytnutia primeranej dodatočnej lehoty svoje odstúpenie od zmluvy. 
 
4.3 Kupujúci musí v každom prípade predávajúcemu ako ďalšiu škodu spôsobenú 
oneskorením uhradiť vzniknuté náklady na upomienky a vymáhanie. 
4.4 Ak pri uplynutí dodatočnej lehoty podľa 4.2 kupujúci dlžnú platbu neuhradil alebo 
neposkytol inú službu, môže predávajúci od zmluvy písomným oznámením odstúpiť. 
Kupujúci musí na vyzvanie predávajúceho predávajúcemu už dodaný tovar doručiť späť a 
poskytnúť mu náhradu za vzniknuté zníženie hodnoty tovaru, ako aj uhradiť všetky 
oprávnené náklady, ktoré musel predávajúci na uskutočnenie zmluvy vynaložiť. Vzhľadom 
na ešte nedodaný tovar je predávajúci oprávnený poskytnúť kupujúcemu hotové diely, resp. 
diely, na ktorých sa už začalo pracovať, a požadovať za to príslušný podiel predajnej ceny. 
 
5. Výhrada vlastníctva: 
Až do úplného splnenia všetkých finančných záväzkov kupujúceho si predávajúci vyhradzuje 
vlastnícke právo na predmete kúpy. Predávajúci je oprávnený označiť na dodávanom 
predmete zvonku svoje vlastníctvo. Kupujúci sa musí držať potrebných formálnych predpisov 
na zachovanie výhrady vlastníctva. Pri zabavení alebo inom uplatnení nárokov musí kupujúci 
uplatniť vlastnícke právo predávajúceho a neodkladne ho upovedomiť. 
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6. Záruka: 
6.1 Predávajúci je povinný odstrániť podľa usmernení nasledujúcich ustanovení každý 
nedostatok negatívne vplývajúci na použiteľnosť, ktorého zdrojom je chyba v konštrukcii, 
materiáli alebo vyhotovení. Práve tak musí predávajúci priznať nedostatky na výslovne 
dohodnutých vlastnostiach. 
6.2 Tento záväzok platí iba pre také nedostatky, ktoré nastali počas doby jedného roka 
v jednozmennej prevádzke od okamihu prechodu rizika, resp. pri dodávke s montážou od 
ukončenia montáže. 
6.3 Kupujúci sa môže na tento článok odvolať, keď predávajúcemu neodkladne písomne 
oznámi vzniknuté nedostatky. Dokázať, že nedostatok existoval už v okamihu menovanom 
v bode 6.2, musí kupujúci. Predávajúci, ktorý bol týmto spôsobom informovaný, musí, ak 
musia byť nedostatky podľa ustanovení tohto článku odstránené predávajúcim, podľa svojej 
voľby: 
a) chybný tovar na mieste opraviť; 
b) nechať si chybný tovar alebo chybné diely s cieľom opravy poslať späť; 
c) chybné diely nahradiť; 
d) chybný tovar nahradiť. 
 
6.4 Ak si predávajúci nechá chybný tovar alebo diely s cieľom opravy alebo náhrady poslať 
späť, preberá kupujúci, ak nie je dohodnuté inak, náklady a riziko prepravy.  Spätná zásielka 
opraveného alebo vymeneného tovaru alebo dielov kupujúcemu prebieha, ak nebolo 
dohodnuté inak, na náklady a riziko predávajúceho. 
6.5 Chybný tovar alebo diely vymenené podľa tohto článku stoja predávajúcemu k dispozícii. 
6.6 Náklady na odstránenie nedostatkov, ktoré vykoná kupujúci sám, musí predávajúci 
uhradiť iba vtedy, ak k tomu dal svoje písomné povolenie. 
6.7 Záručná povinnosť predávajúceho platí iba pre nedostatky, ktoré sa vyskytli za dodržania 
určených prevádzkových podmienok a pri normálnom používaní. Neplatí predovšetkým pre 
nedostatky, ktoré spočívajú na: nesprávnej inštalácii zo strany kupujúceho alebo zo strany 
osôb, ktoré ním boli poverené, nesprávnej údržbe, nesprávnych opravách či opravách alebo 
zmenách, ktoré boli vykonané bez písomného súhlasu predávajúceho inou osobou ako je 
predávajúci alebo osoby, ktoré ním boli poverené, normálnom opotrebovaní. 
6.8 Za tie diely alebo tovar, ktorý predávajúci dostal od subdodávateľa, ktorého určil 
kupujúci, ručí predávajúci iba v rámci záručných nárokov, ktoré má sám voči 
subdodávateľovi. 
Ak je tovar zhotovený predávajúcim na základe konštrukčných údajov, výkresov alebo 
modelov kupujúceho, nevzťahuje sa ručenie predajcu na správnosť konštrukcie, ale na to, že 
vyhotovenie prebehlo podľa údajov kupujúceho. Kupujúci musí v takýchto prípadoch 
predávajúceho pri akomkoľvek porušení ochranných práv odškodniť. 
Pri preberaní objednávok opráv alebo pri zmenách či preinštalovaní starého, ako aj cudzieho 
tovaru nepreberá predávajúci žiadnu záruku. 
 
6.9 Od začiatku záručnej lehoty nepreberá predávajúci žiadnu širšiu záruku ako je to určené 
v tomto článku. 
 
7. Ručenie: 
7.1 Platí ako výslovne dohodnuté, že predávajúci neposkytuje kupujúcemu žiadnu náhradu 
škody za poranenia osôb, poškodenie statkov, ktoré nie sú predmetom zmluvy, za iné škody 
a za ušlý zisk, pokiaľ z okolností jednotlivého prípadu nevyplýva, že sa predávajúcemu dá 
vytýkať hrubá nedbanlivosť. Kupujúci musí škody, o ktorých tvrdí, dokázať. Obrátenie 
dôkazného bremena sa vylučuje. 
7.2 Predmet kúpy poskytuje iba tú istotu, ktorá sa dá očakávať na základe schvaľovacích 
predpisov, návodov na používanie, predpisov predávajúceho o údržbe predmetu kúpy – 
najmä vzhľadom na prípadne predpísané kontroly  - a iné dané pokyny. 
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7.3 V prípade ľahkej nedbanlivosti predávajúceho sa náhrada škody, ak sa neuplatňuje 
článok 7.1., obmedzuje na 5 % sumy objednávky, avšak maximálne na 100.000 eur. 
7.4 Akékoľvek nároky na náhradu škôd z nedostatkov na dodávkach a/alebo službách musia 
– ak nedostatok nie je predávajúcim výslovne uznaný – byť súdne uplatnené v priebehu 
jedného roka po uplynutí zmluvne stanovenej záručnej lehoty, v opačnom prípade nároky 
zanikajú. 
 
8. Právny stav/súdna príslušnosť: 
Pre nároky z tejto zmluvy alebo v spojitosti s touto zmluvou je miestom súdnej príslušnosti 
Viedeň. Predávajúci môže podať žalobu aj na príslušnom súde v sídle kupujúceho. 
Platí právo súdnej príslušnosti s vylúčením kúpneho práva OSN. 
 
9. Všeobecné ustanovenia: 
Neplatné podmienky sa nedotýkajú platnosti ostatných podmienok. V takomto prípade platí 
ako dohodnutá tá podmienka, ktorá podľa vôle strán bola neplatnou podmienkou zamýšľaná. 
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