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VŠEOBECNÉ DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY ALU-S.V., s.r.o.
Tieto naše „Všeobecné dodacie a platobné podmienky ALU-Š.V., s.r.o.“ platia pre všetky naše ponuky a dodávky.

1. Ponuky
Všetky naše ponuky sú pre nás nezáväzné,
ak nie je v týchto podmienkach uvedené inak.
2. Uzatvorenie zmluvy
Kúpna zmluva je uzatvorená len písomným
potvrdením
objednávky
predávajúcim,
spôsobom
uvedeným
v nasledujúcich
podmienkach.
Obmedzujúce
podmienky
kupujúceho, ale aj ústne osobitné dohody musí
výhradne písomne potvrdiť predávajúci.
3. Nebezpečenstvo škody na tovare
Každé nebezpečenstvo škody na tovare, t.j.
nebezpečenstvo
jeho
straty,
zničenia,
poškodenia alebo znehodnotenia, bez ohľadu na
to, z akých príčin nastalo, prechádza na
kupujúceho najneskôr vtedy, keď tovar opustí
závod predávajúceho, alebo keď je kupujúcemu
daný k dispozícii podľa zmluvy, s výnimkou
prípadov, kedy bola dohodnutá iná regulácia
pomocou
obchodnej
klauzuly
Incoterms
(Medzinárodná obchodná komora).
4. Dodacie lehoty
a) Potvrdený termín dodávky je vyjadrením
najlepšieho úmyslu predávajúceho, nie je však
právne záväzný. Nedodržanie termínu dodávky
nazakladá nárok kupujúceho na náhradu škody
akéhokoľvek druhu, najmä nie z titulu neplnenia
alebo oneskorenia plnenia. Viac ako tri mesiace
trvajúce prekážky v plnení spôsobené vyššou
mocou oprávňujú predávajúceho odstúpiť od
kúpnej zmluvy a nároky kupujúceho na náhradu
škody sú vylúčené.
b) Čiastočné dodávky sú prípustné.
c) Ak príde v dôsledku vyššej moci alebo iných
mimoriadnych udalostí či okolností, na ktoré
nemá predávajúci bez svojho zavinenia vplyv,
k obmedzeniu predávajúceho, predlžuje sa
dodací termín o čas tohto obmedzenia. Kupujúci
musí byť o tomto obmedzení informovaný. Ak
toto obmedzenie trvá dlhšie ako dva mesiace, je
predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy
odstúpiť. Kupujúci je oprávnený v tomto prípade
odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak uhradí
predávajúcemu
náklady
už
vzniknuté
predávajúcemu v dôsledku prípravy dodávky pre
kupujúceho.
d) Pri
oneskorení
dodávky,
ktoré
zaviní
predávajúci, má kupujúci právo určiť primeranú
dodatočnú lehotu na dodanie tovaru. Po márnom
uplynutí tejto lehoty je kupujúci oprávnený od
kúpnej zmluvy odstúpiť. Akékoľvek ďalšie nároky
kupujúceho voči predávajúcemu sú vylúčené, ak

nejde o úmysel či hrubú nedbanlivosť zo strany
predávajúceho.
5. Ceny, platba, splatnosť
a) Predávajúci je oprávnený uskutočniť primerané
zvýšenie ceny, ak po dátume potvrdenia predaja
nastanú zmeny v cenách surovín alebo
pomocných látok, miezd či platov, transportu
alebo verejných odvodov.
b) Ak kupujúci nezaplatí kúpnu cenu podľa dohody
o jej výške a splatnosti, je povinný zaplatiť
predávajúcemu úroky z oneskorenia odo dňa
splatnosti až do úplného zaplatenia celej dlžnej
čiastky.
c) Nedodržanie
platobných
podmienok,
nepreplácanie pohľadávok či vznik okolností,
ktoré znižujú dôveryhodnosť kupujúceho, majú
za následok okamžitú splatnosť všetkých
pohľadávok predávajúceho. Ďalej je v takom
prípade predávajúci oprávnený vyžadovať pred
ďalšou dodávkou platbu vopred, v hotovosti, či
poskytnutie záruky na zaplatenie kúpnej ceny.
Takisto je predávajúci oprávnený po márnom
uplynutí dodatočnej primeranej lehoty odstúpiť
od kúpnej zmluvy. Tým nie je dotknuté právo
predávajúceho na náhradu škody.
d) Zaplatením sa rozumie pripísanie čiastky
zodpovedajúcej celej kúpnej cene, vrátane
prípadného príslušenstva, na bankový účet
predávajúceho, príp. v hotovosti v pokladnici
predávajúceho.
6. Výhrada vlastníckeho práva
Vlastnícke právo na všetok dodaný tovar
prechádza na kupujúceho až v okamihu úplného
zaplatenia celej kúpnej ceny tovaru. Okamihom
zaplatenia sa rozumie pripísanie čiastky
zodpovedajúcej celej kúpnej cene tovaru,
vrátane prípadného príslušenstva, na bankový
účet predávajúceho, príp. v hotovosti v
pokladnici predávajúceho.
Výhrada vlastníckeho práva trvá, aj keď
kupujúci začal so spracúvaním dodaného tovaru
alebo už došlo k spracovaniu tohto tovaru, až do
času splnenia všetkých nárokov predávajúceho
voči kupujúcemu.
Platba zmenkou však
nepredstavuje splnenie nárokov predávajúceho
a nevedie k prechodu vlastníckeho práva
z predávajúceho na kupujúceho. Pohľadávky
kupujúceho z ďalšieho predaja (poprípade
z opracovania alebo spracovania) dodaného
tovaru alebo z iného právneho dôvodu
týkajúceho sa dodaného tovaru teraz už kupujúci
postupuje na predávajúceho, na zabezpečenie
nárokov predávajúceho na zaplatenie plnej
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výšky kúpnej ceny kupujúcim.
Ak podľa práva, v pôsobnosti ktorého sa
predmet dodávky nachádza, nie je vykonanie
výhrady vlastníctva možné, ale sú prípustné iné
práva
zabezpečujúce
pohľadávku
predávajúceho na zaplatenie kúpnej ceny
dodaného tovaru, má predávajúci právo na
vykonávanie všetkých týchto práv. Kupujúci je
povinný spolupracovať pri opatreniach, ktoré sú
nevyhnutné pre účinnosť a realizáciu výhrady
vlastníckeho práva alebo iných uvedených práv.
Ak je kupujúci v oneskorení so zaplatením
kúpnej ceny a predávajúci pristúpi na vymáhanie
práva na vrátenie dodaného tovaru, práva na
zaplatenie kúpnej ceny, alebo na uplatnenie
iných svojich práv voči kupujúcemu, napr. práv
z ručenia alebo z postúpenej pohľadávky,
nezakladá to právo kupujúceho na odstúpenie
od zmluvy.
7. Rozmerové tolerancie.
Výrobky dodávame v toleranciách podľa
technickej dokumentácie. Ak nie je stanovené
inak, výrobky dodávame v toleranciách podľa
STN ISO 2768. U hlinikových profilov rezaných
podľa požadavky zákazníka je tolerancia
jednotná+0, -2mm.
8. Zodpovednosť za chyby
Kupujúci je povinný zabezpečiť, aby
manipulácia s tovarom a jeho uskladnenie boli v
súlade s pokynmi predávajúceho, v originálnych
neporušených obaloch, na mieste, ktoré je
dostatočne zabezpečené proti krádeži tovaru,
proti jeho poškodeniu, zničeniu či inému
zhoršeniu vlastností dodaného tovaru. Baleni
nami dodávaného tovaru je určené na prepravu
v uzatvorených vozidlách a skladovanie v krytom
sklade pod strechou. Lepidlá a tmely vyžadujú
skladovaciu teplotu minimálne 5 °C. 24h před
použitím je nutné zahriať na 18 °C.
Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru
spôsobené
porušením
tejto
povinnosti
kupujúcim.
Kupujúci je povinný prezrieť dodaný tovar čo
najskôr po prechode nebezpečenstva škody na
tovare na kupujúceho.
Chyby množstva dodaného tovaru je
kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu ihneď
po prehliadke dodaného tovaru.
Ostatné chyby tovaru je kupujúci povinný
oznámiť
predávajúcemu
bez
zbytočného
odkladu ihneď po ich zistení pri prehliadke
dodaného tovaru, prípadne po tom, ako pri
vynaložení odbornej starostlivosti zistí chyby pri
prehliadke, ktorú je povinný uskutočniť v súlade
s uvedenými ustanoveniami.
Chyby, na ktoré sa vzťahuje záruka na
akosť,
je
kupujúci
povinný
oznámiť

predávajúcemu v záručnej lehote.
Zodpovednosť predávajúceho za chyby, na
ktoré sa vzťahuje záruka na akosť, nevzniká, ak
boli tieto chyby spôsobené po prechode
nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími
udalosťami a nespôsobil ich predávajúci ani
osoby, s pomocou ktorých predávajúci plnil svoj
záväzok.
Kupujúci je povinný oznámiť chyby
predávajúcemu buď doporučeným listom
doručeným
na
adresu
prevádzkarne
predávajúceho, alebo telefonicky či faxom, príp.
e-mailom.
Ak kupujúci poruší svoju povinnosť tovar
prezrieť v uvedenej lehote, či ak neoznámi chyby
tovaru predávajúcemu v uvedenej lehote či
uvedeným spôsobom, zaniká právo kupujúceho
voči predávajúcemu z chýb dodaného tovaru.
Kupujúci je povinný umožniť predávajúcemu
kontrolu reklamovaného tovaru v lehote určenej
predávajúcim. Ak kupujúci poruší túto svoju
povinnosť, zaniká právo kupujúceho voči
predávajúcemu z chýb dodaného tovaru.
9. Záruka za tovar
Záruka za tovar sa riadi kogentnými
ustanoveniami obchodného zákonníka, so
záručnou dobou 6 mesiacov odo dňa
zdaniteľného plnenia.

10. Všeobecné
e) Ak dodáva predávajúci podľa výkresov
kupujúceho, predávajúci nezodpovedá za nároky
tretích osôb pri prípadnom porušení ochranných
práv.
f) Právna neúčinnosť jednotlivých ustanovení
týchto dodacích a platobných podmienok či
kúpnej
zmluvy
nepôsobí
neplatnosť
a
neúčinnosť ostatných ustanovení kúpnej zmluvy
alebo týchto dodacích a platobných podmienok.
g) Miestom
plnenia
všetkých
povinností
vyplývajúcich z kúpnej zmluvy je adresa
predávajúceho v týchto dodacích a platobných
podmienkach.
h) Všetky spory vznikajúce z tejto zmluvy a
v súvislosti s ňou, budú rozsúdené s konečnou
platnosťou na Rozhodcovskom súde pri
Hospodárskej komore Slovenskej republiky a
Agrárnej komore Slovenskeej republiky, podľa jej
poriadku a pravidiel jedným rozhodcom.
i) Právny vzťah založený kúpnou zmluvou a týmito
dodacími a platobnými podmienkami sa riadi
právnym poriadkom Slovenskej republiky.
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