Všeobecné obchodné podmienky (VOP)
Schoeller Allibert Czech Republic s.r.o.
§ 1. Všeobecné ustanovenia
1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa použijú na všetky
kúpne zmluvy a zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorené spoločnosťou
Schoeller Allibert Czech Republic s.r.o., so sídlom v Ostrave, IČ: 603 21 369,
zapísanej v obchodnom registre, ktorý vedie Krajský súd v Ostrave, sp. zn. C
11360 (ďalej len „Predávajúci“).
2. Zmluvné strany si môžu písomnou zmluvou dojednať, že sa VOP alebo
poprípade ich jednotlivé ustanovenia nepoužijú alebo sa môžu dohodnúť na
zmene príslušných ustanovení VOP; ak nie je príslušná zmluva uzatvorená
písomne, je neplatná. Uzatvorenie takej zmluvy má za následok vylúčenie
príslušných ustanovení VOP, namiesto ktorých sa medzi zmluvnými stranami
použijú ustanovenia zmluvy.
3. Predávajúci realizuje svoju obchodnú činnosť prostredníctvom uzatvárania
kúpnych zmlúv o predaji tovaru a zmlúv o poskytovaní služieb iným subjektom
(ďalej len „Kupujúci“) okrem spotrebiteľov v zmysle § 419 občianskeho
zákonníka.
4. Kupujúci je povinný doručiť Predávajúcemu na jeho žiadosť kópiu
dokumentov, ktoré potvrdzujú to, že je spôsobilý uzatvoriť s Predávajúcim
zmluvu (ako napr. príslušný výpis zo živnostenského registra alebo výpis z
obchodného registra alebo potvrdenie o pridelení DIČ alebo IČO). Predávajúci je
oprávnený podmieniť prijatie objednávky predložením dokumentov podľa
predchádzajúcej vety.
5. Tieto VOP Kupujúci prijíma odoslaním objednávky.
§ 2. Objednávka
1. Kupujúci sa zaväzuje doručiť Predávajúcemu objednávku tovaru a/alebo
služieb písomne, inak je objednávka neplatná. Objednávky zaslané faxom alebo
e-mailom sa tiež považujú za písomné. Objednávka v zmysle týchto VOP sa
považuje za podanie ponuky na uzatvorenie kúpnej zmluvy alebo zmluvy o
poskytovaní služieb Kupujúcemu.
2. Predávajúci prijatie objednávky potvrdí formou listu, e-mailom alebo faxom
do 48 hodín od doručenia objednávky. Predávajúci je oprávnený objednávku
neprijať (o neprijatí objednávky bude Predávajúci Kupujúceho informovať)
alebo urobiť zmeny objednávky zaslané Kupujúcim. Tieto zmeny budú
obsiahnuté v potvrdení objednávky. Pokiaľ sa Kupujúci do 24 hodín potom, čo
Predávajúci Kupujúcemu doručí potvrdenie objednávky (potvrdenie objednávky
sa v prípade zaslania emailom alebo faxom považuje za doručené okamihom
odoslania Predávajúcim), k potvrdeniu objednávky nevyjadrí, má sa za to, že
zmeny objednávky stanovené Predávajúcim prijal.
3. Potvrdením prijatia objednávky Predávajúcim je medzi zmluvnými stranami
uzatvorená kúpna zmluva alebo zmluva o poskytovaní služieb, a to v súlade s
podmienkami stanovenými vo VOP.
§ 3. Cenník a ceny
1. Ceny tovaru a služieb stanovuje Predávajúci v cenníku (ďalej len „Cenník“).
Cenník je prílohou týchto VOP. Predávajúci je oprávnený stanoviť cenu
odchylne od Cenníka v cenovej ponuke, ktorú zašle príslušnému Kupujúcemu
(ďalej len „Cenová ponuka“). V prípade, že Kupujúci urobí objednávku po
doručení Cenovej ponuky a že na základe takej objednávky Kupujúceho príde
k uzatvoreniu kúpnej zmluvy či zmluvy o poskytovaní služieb medzi
Predávajúcim a Kupujúcim, uplatní sa pre takú zmluvu cena a poprípade ďalšie
podmienky dodania uvedené v Cenovej ponuke.
2. Všetky ceny uvedené v Cenníku a Cenovej ponuke sú bez DPH a zahŕňajú
náklady na dodanie tovaru do dojednaného miesta dodania s výnimkou
dovozných ciel a daní a nákladov na vyloženie tovaru, ak nie je medzi
Predávajúcim a Kupujúcim dohodnuté písomne inak.
3. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť Cenník i Cenovú ponuku bez
predchádzajúceho upozornenia Kupujúceho. Platnosť a aktuálnosť Cenníka sa
overuje prostredníctvom dátumu jeho schválenia alebo dátumu poslednej
zmeny uvedeného v Cenníku.
4. Aktuálny Cenník je vždy dostupný u Predávajúceho.
5. Cenník i Cenová ponuka strácajú platnosť v okamihu, kedy vstúpi do platnosti
nový Cenník či Cenová ponuka, či odvolaním Cenovej ponuky Predávajúcim, ak
dojednajú zmluvné strany v individuálnej písomnej zmluve inak.
6. Pokiaľ sa podľa potvrdenej objednávky majú dodávky uskutočniť viac ako 60
dní od potvrdenia objednávky a dodávky doteraz neboli ukončené, vyhradzuje
si Predávajúci v prípade zmien položiek spoluurčujúcich cenu, t.j. nákladov na
materiál, daní, dovozných ciel, menového kurzu atď., o viac ako 10 % oproti
cene týchto položiek ku dňu potvrdenia objednávky, právo zmeniť ceny
vyplývajúce z potvrdenej objednávky.
7. V prípade, že sa zmluvné strany dohodnú, že cena uvedená v Cenníku či
Cenovej ponuke v cudzej mene bude splatná v Kč (českých korunách), bude táto
cena uvedená v cudzej mene prepočítaná na Kč kurzom devízového trhu danej
cudzej meny vyhlasovaným Českou národnou bankou platným ku dňu
predchádzajúcemu dňu vystavenia faktúry Predávajúcim.
§ 4. Termín dodania, zmluvná pokuta
1. Kupujúci sa zaväzuje odobrať objednaný tovar v dojednanom mieste a
termíne dodania; ak je Kupujúci podľa príslušnej potvrdenej objednávky
povinný odobrať objednaný tovar zo skladu Predávajúceho, zaväzuje sa
Kupujúci tak uskutočniť najneskôr do 7 dní od dátumu plnenia uvedeného v
potvrdenej objednávke. V prípade nesplnenia tejto povinnosti Kupujúcim je
Predávajúci oprávnený dodať tovar na miesto určené Kupujúcim na náklady a
nebezpečenstvo Kupujúceho. Pokiaľ miesto dodania tovaru Kupujúci neurčí
alebo pokiaľ Kupujúci tovar neodoberie, je Predávajúci oprávnený účtovať
Kupujúcemu pokutu vo výške 100 Kč za jednu paletu a za každý deň omeškania
s odberom tovaru. Tovar bude skladovaný na nebezpečenstvo Kupujúceho.
2. Predávajúci si vyhradzuje právo realizovať dodávky čiastočne. Predávajúci má
v prípade potreby právo dodať tovar v množstve odchyľujúcom sa až o 10 % od
množstva plynúceho z potvrdenej objednávky.
3. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie s dodaním, ktoré nespôsobil, najmä
nezodpovedá za omeškanie s prepravou tovaru. Kupujúci je povinný informovať
Predávajúceho o prípadných nárokoch z titulu omeškania s dodaním písomne,
najneskôr v lehote 14 dní od okamihu, kedy sa podľa zmluvy (potvrdenej
objednávky) mala dodávka uskutočniť. Pokiaľ Kupujúci nároky v tejto lehote
písomne neuplatní, platí, že sa ich bezpodmienečne vzdáva.
4. Kupujúci je oprávnený objednaný tovar neodobrať alebo zrušiť odoslanú
objednávku výhradne s písomným súhlasom Predávajúceho, pričom
nedodržanie písomnej formy má za následok neplatnosť súhlasu. Predávajúci
nie je povinný so zrušením objednávky súhlasiť. Svoj prípadný súhlas so
zrušením objednávky je Predávajúci oprávnený podmieniť úhradou nákladov
vynaložených na svojej strane v súvislosti so zrušenou objednávkou.
5. Predávajúci si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch zmeniť
dohodnuté termíny a podmienky dodania alebo objednávku zrušiť, a to i po jej
potvrdení Predávajúcim, najmä v prípade udalosti vyššej moci či iných
okolností, na ktoré Predávajúci nemá vplyv, bez toho aby bol v tej súvislosti
povinný Kupujúcemu hradiť akékoľvek náklady či inú škodu.
§ 5. Dodanie tovaru, preprava
1. Miestom plnenia, t.j. miestom dodania tovaru, je miesto uvedené v
objednávke potvrdené Predávajúcim či miesto inak medzi Predávajúcim a
Kupujúcim písomne dojednané; ak nie je také miesto v objednávke potvrdenej
Predávajúcim uvedené či medzi Predávajúcim a Kupujúcim inak písomne
dojednané, je miestom plnenia, t.j. miestom dodania tovaru, sklad
Predávajúceho uvedený Predávajúcim v potvrdení objednávky uvedeného v § 2
vyššie.
2. Predávajúci je povinný dodať tovar Kupujúcemu na adresu uvedenú
v objednávke potvrdenej Predávajúcim a využiť za týmto účelom podľa svojej

voľby služby prepravcu, s ktorým Predávajúci spolupracuje alebo služby
prepravcu určeného Kupujúcim v objednávke potvrdenej Predávajúcim.
Predávajúci nemá povinnosť podľa predchádzajúcej vety, ak je medzi
Predávajúcim a Kupujúcim dojednané alebo ak platí podľa § 5 ods. 1 vyššie, že
miestom plnenia je sklad Predávajúceho. 3. Predávajúci zodpovedá za tovar do
okamihu vydania tovaru zo skladu Predávajúceho. Kupujúci zodpovedá za tovar,
vrátane nebezpečenstva náhodnej straty alebo poškodenia tovaru, od okamihu
vydania tovaru zo skladu Predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za prípadné
poškodenie, zničenie či stratu tovaru pri preprave.
§ 6. Úhrada
1. Čiastka, ktorá predstavuje cenu za tovar alebo odmenu za službu, je splatná v
lehote uvedenej v daňovom doklade vystavenom Predávajúcim a jej úhrada sa
uskutoční na bankový účet uvedený v daňovom doklade.
2. Za dátum úhrady sa považuje dátum pripísania príslušnej čiastky v plnej výške
na bankový účet Predávajúceho.
3. Vlastnícke právo k tovaru, ktorý bol dodaný Kupujúcemu, prechádza
z Predávajúceho na Kupujúceho až uhradením celej čiastky, ktorá predstavuje
cenu za tovar a – ak poskytuje Predávajúci Kupujúcemu tiež službu – i odmenu
za službu, ako i celej čiastky predstavujúcej všetko príslušenstvo ceny za tovar a
odmeny za službu a súvisiace nároky Predávajúceho, najmä zmluvné pokuty a
úroky z omeškania z dlžných čiastok.
4. Do prechodu vlastníckeho práva na Kupujúceho nie je Kupujúci oprávnený
prevádzať vlastnícke právo či držbu k tovaru na tretie osoby, ani tovar zaťažiť
akýmikoľvek právami tretích osôb, vrátane najmä vecných práv. Kupujúci je
povinný skladovať tovar, ku ktorému má vlastnícke právo Predávajúci, s
náležitou starostlivosťou a výslovne označiť tovar ako tovar vo vlastníctve
spoločnosti „Schoeller Allibert Czech Republic s.r.o.“. V prípade, že je Kupujúci
v omeškaní s úhradou ceny tovaru alebo odmeny za služby či ich časti alebo v
prípade zahájenia insolvenčného konania proti Kupujúcemu v prípade, že
splatná alebo doteraz nesplatná cena tovaru alebo odmena za služby nie je ešte
uhradená, je Predávajúci oprávnený odobrať všetok dodaný tovar, ktorého
vlastníkom je Predávajúci a ktorý sa nachádza u Kupujúceho, a to v rozsahu,
v akom doteraz nebol Kupujúcemu tovar dodaný, tento Predávajúcemu
nedodať, bez toho aby tým boli dotknuté ostatné práva Predávajúceho.
5. Kupujúci je v prípade omeškania s úhradou ceny za tovar či odmeny za službu
povinný uhradiť Predávajúcemu i bez vyzvania zákonné úroky z omeškania,
pokiaľ sa ich Predávajúci nevzdá. Vyhlásenie o vzdaní sa práva na úhradu
úrokov z omeškania musí Predávajúci uskutočniť písomne, inak je neplatné.
6. Pokiaľ Kupujúci neuhradí Predávajúcemu akúkoľvek splatnú čiastku alebo ak
sa Predávajúci domnieva dôvodne, že Kupujúci nie je schopný splácať svoje
dlhy, je Predávajúci oprávnený žiadať okamžitú úhradu všetkých svojich
ostatných pohľadávok voči Kupujúcemu (t.j. i tých, ktoré nie sú doteraz splatné)
a pozastaviť realizáciu zvyšných objednávok a dodanie akéhokoľvek tovaru a
poskytnutie akýchkoľvek služieb Kupujúcemu do doby, kým budú všetky splatné
dlhy uhradené.
7. V prípade predaja s odloženou splatnosťou (t.j. predaja, pri ktorom príde
k úplnej úhrade ceny tovaru či odmeny za službu až po dodaní tovaru či
poskytnutí služby Kupujúcemu) je Predávajúci najmä oprávnený:
a. odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s Kupujúcim, pokiaľ poistiteľ, ktorého služieb
Predávajúci využíva v oblasti poistenia pohľadávok, odmietne s Predávajúcim
uzatvoriť poistnú zmluvu na poistenie pohľadávky na úhradu ceny za tovar či
odmeny za službu. Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť v lehote 7 dní
od dátumu obdržania oznámenia poistiteľa, že odmieta takú poistnú zmluvu
uzatvoriť, alebo
b. požadovať úhradu celej čiastky ceny za tovar či odmeny za službu 3 dni pred
dňom zahájenia dodávok či poskytnutia služby v prípade, že poistiteľ, ktorého
služieb Predávajúci využíva v oblasti poistenia pohľadávok, nezahrnie príslušnú
zmluvu o dodávkach či poskytnutí služieb do poistnej zmluvy.
8. Všetky úhrady akýchkoľvek čiastok vykonaných Kupujúcim budú napriek ich
označeniu započítané na úhradu čiastky, ktorá sa stala najskôr splatná.
§ 7. Pravidlá pre fakturáciu
1. Ak to bude vzhľadom k objemu predaja alebo dodávok tovaru, poprípade
služieb, realizovaných Predávajúcim v prospech Kupujúceho na základe
uzatvorených zmlúv (potvrdených objednávok) nevyhnutné, bude zúčtovanie
vykonávané v obdobiach určených podľa nasledujúcich odsekov tohto
paragrafu (ďalej len „Zúčtovacie obdobie“).
2. Zúčtovacím obdobím sa rozumie sedem po sebe idúcich dní od pondelka do
nedele s výhradou ods. 3. nižšie.
3. V prípade, že jeden z dní zahrnutých v danom Zúčtovacom období (určenom
v súlade s ods. 2. vyššie) bude posledným dňom kalendárneho mesiaca, bude
také Zúčtovacie obdobie rozdelené na dve čiastkové obdobia nasledovne:
a. obdobie od pondelka pred posledným dňom kalendárneho mesiaca do tohto
posledného dňa kalendárneho mesiaca a
b. obdobie odo dňa nasledujúceho po poslednom dni kalendárneho mesiaca do
nedele po tomto poslednom dni kalendárneho mesiaca.
4. Pre účely určenia Zúčtovacích období nie je rozhodné, či bude ktorýkoľvek z
dní Zúčtovacieho obdobia dňom pracovného pokoja.
5. Na určenie Zúčtovacích období nemá vplyv okolnosť, že v jednom alebo
viacerých dňoch daného Zúčtovacieho obdobia nebude Predávajúci
Kupujúcemu predávať či dodávať tovar a/alebo poskytovať služby.
6. Predávajúci v lehote 7 dní odo dňa ukončenia príslušného Zúčtovacieho
obdobia alebo čiastkového obdobia vystaví faktúru platcu DPH, ktorá zahŕňa
cenu za predaj a/alebo dodávku tovaru realizovanú v danom Zúčtovacom
období alebo čiastkovom období. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, je
Predávajúci oprávnený vystaviť faktúru platcu DPH tiež pred ukončením
Zúčtovacieho obdobia. V takom prípade bude faktúra platcu DPH zahŕňať
všetky predaje a/alebo dodávky v rámci príslušného neukončeného
Zúčtovacieho obdobia.
§ 8. Vrátenie tovaru
1. Tovar je možné vrátiť výhradne po predchádzajúcej dohode s Predávajúcim a
s jeho písomným súhlasom.
2. Vrátený tovar musí byť nepoužitý, nepoškodený, bez poškodenia a v
originálnom balení.
3. Preprava vráteného tovaru sa uskutočňuje výhradne na náklady Kupujúceho.
4. Ako náhradu nákladov, ktoré Predávajúcemu v súvislosti s vrátením tovaru
vznikli, je Predávajúci oprávnený odpočítať z uhradenej ceny až 30 % hodnoty
vráteného tovaru, s čím Kupujúci súhlasí.
§ 9. Reklamácie a záruka
1. Kupujúci sa zaväzuje pred zahájením používania tovaru oboznámiť sa s
priloženou dokumentáciou týkajúcou sa tovaru a jeho používania, najmä s
návodom na použitie tovaru. Dokumentácia týkajúca sa tovaru je vždy
dostupná v sídle Predávajúceho a na verejne dostupnej internetovej stránke
Predávajúceho na adrese: https://www.schoellerallibert.com/cz/.
2. Na vady materiálu a/alebo výrobné vady poskytuje Predávajúci 24 mesačnú
záruku, ktorá začína plynúť okamihom dodania tovaru Kupujúcemu.
3. Zodpovednosť Predávajúceho za fyzické poškodenie tovaru vzniknuté potom,
čo tovar opustí sklad Predávajúceho, je vylúčená.
4. Tovar alebo jeho časti, ktoré nesú známky nesprávneho použitia či použitia v
rozpore s jeho určením, vrátane najmä známok mechanického poškodenia
vzniknutého v dôsledku takého použitia, záruke nepodliehajú.
5. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu týkajúcu sa poškodenia zásielok
bezodkladne, najneskôr do 24 hodín od prevzatia tovaru Kupujúcim.
6. Fyzické vady je nutné reklamovať bezodkladne, najneskôr však v lehote 48
hodín od zistenia, inak reklamácia nebude uznaná.

7. Všetky záručné nároky musia byť uplatnené písomne. Na nároky uplatnené
iným spôsobom nebude braný ohľad.
8. Kupujúci je po uplatnení reklamácie povinný prísne dodržiavať pokyny
Predávajúceho, najmä v oblasti zabezpečenia a ďalšieho používania vadného
tovaru, a to do okamihu jeho opravy alebo výmeny, inak stráca nároky
vyplývajúce z uznanej reklamácie.
9. Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť Predávajúcemu všetky a pravdivé informácie
týkajúce sa podstaty vady a príčin jej vzniku tak, aby bolo možné riadne
zhodnotiť, či vzniknutá vada spĺňa podmienky pre opravu či iný dojednaný
postup v rámci záruky. V prípade, že Kupujúci neposkytne všetky informácie,
alebo že budú poskytnuté informácie nepravdivé, stráca všetky nároky plynúce
zo záruky za tovar a nesie náklady na opravu tovaru.
10. V prípade, že Predávajúci uzná uplatnenú reklamáciu ako opodstatnenú,
Predávajúci podľa svojho uváženia:
a. vykoná na vlastné náklady príslušné záručné opravy alebo
b. na základe vrátenia vadného tovaru, vykonaného na náklady Kupujúceho,
dodá Kupujúcemu bezvadný tovar spôsobom uvedeným v týchto VOP alebo
c. v súčinnosti s Kupujúcim, ku ktorej sa Kupujúci zaväzuje, ukončí uzatvorenú
zmluvu, vrátane vrátenia uhradenej ceny a vrátenia vadného tovaru.
11. V prípade, že by preprava tovaru so sebou niesla nadmerné náklady alebo
riziko ďalšieho poškodenia, vyhradzuje si Predávajúci možnosť vykonania
opravy tovaru v rámci uznanej záručnej opravy priamo v mieste skladovania
tovaru u Kupujúceho, a to i prostredníctvom dodávateľa určeného
Predávajúcim.
12. V prípade, že nebude možné či účelné opraviť tovar u Kupujúceho, odošle
Kupujúci, po predchádzajúcej dohode s Predávajúcim ohľadom vyúčtovania a
určenia spôsobu prepravy, vadný tovar Predávajúcemu, a to v balení
zaručujúcom ochranu pred poškodením alebo zničením.
13. Kupujúci stráca všetky záručné nároky v prípade:
- nesprávnej prepravy alebo vyloženia tovaru,
- nesprávneho použitia zakúpeného tovaru, ktoré je v rozporu s pokynmi
Predávajúceho obsiahnutými v návode na použitie tovaru,
- závad vzniknutých z dôvodu nesprávneho skladovania tovaru,
- konštrukčných zmien, ktoré vykoná užívateľ,
- vzniku vád v dôsledku nesprávnej údržby tovaru.
§ 10. Zodpovednosť
1. Okrem zodpovednosti vyplývajúcej z fyzických vád tovaru, ktorá je popísaná v
týchto VOP, Predávajúci voči Kupujúcemu nezodpovedá za vznik akejkoľvek
škody (vrátane najmä škody na majetku) spôsobenej tovarom alebo v súvislosti
s jeho vlastníctvom či použitím, s výhradou zodpovednosti vyplývajúcej zo
všeobecne záväzných ustanovení právnych predpisov.
2. Predávajúci nezodpovedá z dôvodu konkrétnych vlastností tovaru alebo
nevhodnosti dodaného tovaru pre realizáciu cieľov Kupujúceho s výnimkou
prípadu, kedy Predávajúci poskytol Kupujúcemu výslovné písomné (v prípade
nedodržania písomnej formy sa výnimka neuplatní) uistenie, že tovar má určité
vlastnosti alebo že je vhodný pre realizáciu cieľov Kupujúceho.
3. Predávajúci prehlasuje, že všetky rozmery výrobkov uvedených v špecifikácii
sú v nominálnej veľkosti. Skutočné rozmery výrobkov sa môžu líšiť od
nominálnych rozmerov v rozsahu tolerancií +/- obsiahnutých v technickom
výkrese alebo vo „Všeobecnom liste tolerancií.“ Technický výkres alebo
Všeobecný list tolerancií sú k dispozícii v sídle Predávajúceho alebo budú
zaslané e-mailom na žiadosť Kupujúceho, pri predchádzajúcom odoslaní na email info.czechrepublic@schoellerallibert.com žiadosť o opätovné zaslanie
„Všeobecný list tolerancií“ pre daný produkt.
4. Predávajúci nezodpovedá za akékoľvek náklady ani za škody (vrátane najmä
škody na majetku), ktoré vznikli či už bezprostredne či nepriamo v dôsledku
opráv alebo výmeny tovaru. Akákoľvek zodpovednosť Predávajúceho súvisiaca
s akoukoľvek zmluvou uzatvorenou s Kupujúcim a jej plnením nezahŕňa - bez
ohľadu na druh tejto zodpovednosti - zodpovednosť za škodu z titulu ujdeného
zisku Kupujúceho, vrátane skutočných strát spojených najmä s výrobnými
stratami, škodu spôsobenú poškodením dobrého mena a povesti atď.
5. Pokiaľ akákoľvek tretia osoba uplatní voči Kupujúcemu akékoľvek nároky,
ktoré môžu súvisieť s tovarom dodaným Predávajúcim alebo s výrobkami,
k výrobe ktorých bol použitý tovar dodaný Kupujúcemu Predávajúcim, je
Kupujúci povinný o tejto skutočnosti Predávajúceho bezodkladne písomne
informovať a umožniť mu zúčastniť sa riadenia týkajúceho sa nárokov tejto
osoby, inak je všetka zodpovednosť Predávajúceho vylúčená.
§ 11. Práva z duševného vlastníctva
1. Predávajúcemu náležia všetky autorské i všetky ďalšie (najmä vlastnícke a iné
majetkové) práva spojené so všetkými kalkuláciami, programami, nákresmi,
špecifikáciami a ostatnými informáciami súvisiacimi s tovarom. Také kalkulácie,
programy, nákresy, špecifikácie a ostatné informácie nesmú byť použité bez
predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho, ibaže je to nevyhnutné
pre riadne užívanie tovaru získaného od Predávajúceho; i v takom prípade je
však Kupujúci povinný šetriť práva Predávajúceho a použiť kalkulácie,
programy, nákresy, špecifikácie a ostatné informácie len v nevyhnutnom
rozsahu a len za účelom užívania konkrétneho tovaru, a bez toho aby bol
dotknutý ods. 2 nižšie.
2. Kupujúci berie na vedomie, že kalkulácie, programy, nákresy, špecifikácie a
ostatné informácie uvedené v ods. 1 vyššie sú dôverné a bez predchádzajúceho
písomného súhlasu Predávajúceho nemá Kupujúci právo tieto kalkulácie,
programy, nákresy, špecifikácie ani ostatné informácie sprístupňovať či
predávať tretím osobám. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu (pri
nedodržaní písomnej formy je súhlas neplatný) Predávajúceho nie je Kupujúci
oprávnený rozmnožovať ani inak užívať žiadne nákresy, programy, prototypy,
formy ani nástroje (a to ani tie vypracované v spolupráci s Kupujúcim alebo na
jeho náklady) súvisiace s tovarom, ani výrobky v súvislosti s nimi vytvorené.
Predmety podľa predchádzajúcej vety (t.j. formy, nástroje atď.) zostávajú vo
vlastníctve Predávajúceho, a to i v prípade, že ich výrobu zadal alebo hradil
Kupujúci.
§ 12. Záverečné ustanovenia
1. Všetky spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami v súvislosti s
plnením zmluvy, na ktorú sa použijú tieto VOP, budú, pokiaľ možno, riešené
zmiernou cestou; ak sa nepodarí dosiahnuť zmierneho riešenia, budú tieto
spory riešené súdnou cestou.
2. Všetky súdne spory, ktoré vzniknú v súvislosti so zmluvami uzatvorenými
medzi Predávajúcim a Kupujúcim, budú rozhodované českými obecnými súdmi
miestne príslušnými podľa sídla Predávajúceho.
3. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť tieto VOP. Zmeny ustanovení VOP
vstupujú vo vzťahu k druhej zmluvnej strane do účinnosti okamihom oznámenia
zmeny spôsobom, ktorý je medzi zmluvnými stranami v obchodných vzťahoch
bežne užívaný; za bežne užívaný spôsob oznámenia sa považuje najmä
oznámenie listom, faxom, e-mailom, ako i uverejnenie zmeny VOP či nových
VOP na internetovej stránke Predávajúceho v zmysle ods. 4 nižšie.
4. Aktuálne VOP sú vždy dostupné v sídle Predávajúceho a na verejne dostupnej
internetovej
stránke
Predávajúceho
na
adrese:
https://www.schoellerallibert.com/cz/.
5. Rozhodným právom pre zmluvy uzatvorené medzi Predávajúcim a Kupujúcim
je právo české.
6. Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia týchto VOP, sa použijú
ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä ustanovenia
občianskeho zákonníka (zákon č. 89/2012 Zb., v platnom znení).
7. Skutočnosť, že sa Kupujúci neoboznámi s VOP či ich zmenou, nezbavuje
Kupujúceho povinnosti VOP dodržiavať.

