Všeobecné obchodné a dodacie podmienky
spoločnosti ETOP International, s. r. o.
1.1 Definícia pojmov

„Predávajúci“ znamená obchodnú spoločnosť ETOP International, s.r.o. IČO:
36383597, so sídlom Považské Podhradie 117, 017 01 Považská Bystrica,
zapísanú v OR OS Trenčín, vl. č. 12751/R.
„Kupujúci“ znamená spoločnosť alebo osobu, s ktorou predávajúci uzatvoril
zmluvu.
„Zmluva“ znamená zmluvu uzatváranú medzi predávajúcim a kupujúcim o
predaji produktov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto všeobecné obchodné a dodacie podmienky predávajúceho.
„Produkt“ znamená autodiely, hlavne hliníkové a oceľové disky, dodávané
predávajúcim kupujúcemu na základe zmluvy.
„Cena“ znamená cenu produktov alebo služieb dohodnutú v zmluve v súlade
s týmito podmienkami.
„Obchodný zákon“ znamená zákon č. 513/1991, Obchodný zákonník Slovenskej republiky, „zákonník“ v znení neskorších zmien.

1.2 Všeobecné zásady

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre všetky dodávky a služby, ktoré predávajúci poskytuje a sú v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
neoddeliteľnou súčasťou uzatváraných zmlúv medzi predávajúcim a kupujúcim. Vedľajšie dohovory sú platné jedine v jednotlivých prípadoch, a to formou
písomnej dohody. V prípade dohodnutých zvláštnych podmienok platia tieto
všeobecné obchodné a dodacie podmienky ako ďalšie v poradí a dodatok.
Doplňujúce podmienky kupujúcich sú pre predávajúceho nezáväzné.
Pokiaľ nie je dohodnuté inak, je zmluva uzavretá prijatím objednávky vykonanej faxom, telefonicky, alebo internetom, pokiaľ nie je ďalej uvedené inak.
Predávajúci je objednávku oprávnený vzhľadom na svoje možnosti obmedziť,
alebo od počiatku zrušiť. Pokiaľ dôjde po prijatí objednávky na strane predávajúceho ku zmene podmienok, za ktorých má byť objednaný tovar dodaný, je
zmluva uzatvorená prevzatím tovaru kupujúcim.
Ponuky predávajúceho uvedené v informačných materiáloch, letákoch, katalógoch, na internete a pod. sú nezáväzné. Omyly v ponukách, potvrdených
zákazkách, faktúrach atď., tiež matematické a písomné chyby nie sú pre
predávajúceho záväzné. Údaje platné pri uzatvorení zmluvy, ktoré sa týkajú
predmetu zmluvy ohľadne vzhľadu (hlavne farebný odtieň) sú z výrobných dôvodov údaje približné a neprisľúbené. Pri ich nesplnení sa kupujúci nemôže
odvolávať na nesplnenie, alebo čiastočné nesplnenie zmluvy, alebo nemôže
uplatňovať nároky zo závad.
Predávajúci nie je povinný od kupujúceho spätne prevziať tovar, ktorý si tento
riadne objednal a bol mu predávajúcim dodaný, a to s výnimkou zákonných
a zmluvne dohodnutých dôvodov. Uvedené sa vzťahuje tiež na povinnosť predávajúceho na výmenu tovaru.
Je zakázané poškodzovať alebo skresľovať značky a čísla vyznačené na tovare a predávať ďalej tento tovar, ktorý bol takto poškodený alebo skreslený.

2. Dodanie

Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom
prevzatia tovaru ním, alebo jeho dopravcom (dodaním), a to od predávajúceho alebo jeho dopravcu. Náklady na dopravu, balenie a pod. nesie kupujúci,
ak nie je dohodnuté inak.
V prípade vyššej moci, alebo ak príde u predávajúceho alebo u jeho dodávateľa k prerušeniu prevádzky (napr. v dôsledku štrajku, alebo technických problémov), ktoré predávajúcemu bez jeho vlastného zavinenia prechodne bránia v
dodaní predmetu kúpnej zmluvy podľa dohodnutých podmienok, sa dodacie
podmienky predlžujú o dobu trvania prerušenia prevádzky v dôsledku týchto
okolností, alebo o dobu omeškania dodávky dodávateľom predávajúceho.
Dodávky po častiach sú povolené, každá platí ako samostatný obchod.
V prípade bezdôvodného a neoprávneného odmietnutia prevzatia objednaného tovaru z dôvodov na strane kupujúceho, uhradí kupujúci všetky náklady
spojené s dodaním tovaru (doprava, nakládka, balenie, ...) a všetky ďalšie
náklady a škody, ktoré tým vzniknú predávajúcemu.
V prípade kompletizácie disku a pneumatiky je táto služba spoplatnená samostatným cenníkom vrátane montážneho materiálu. Pre dodanie tovaru v
kompletnom stave (disk a pneumatika) je nutné túto službu vopred objednať.

3. Ceny

Ceny tovaru uvedené v informačných materiáloch, letákoch, katalógoch, na
internete a pod. sú orientačné, neobsahujú náklady na balenie a dopravu a

menia sa v súlade s cenníkom predávajúceho, ktorý platí ku dňu dodávky a
ktorý predávajúci môže meniť bez predbežného oznámenia.
Ak dôjde k zvýšeniu základu výpočtov predávajúceho (napr. nákupné ceny,
daňové zaťaženie, dôsledky rôznych poplatkov, atď.), je predávajúci oprávnený už dohodnuté ceny zvýšiť. V takom prípade má kupujúci právo zrušiť
objednávku, tovar neprevziať, príp. vrátiť.
Ak došlo k platbe vopred, uhradená čiastka sa započíta na kúpnu cenu. V
prípade, ak bude zmarená realizácia kontraktu, a to z dôvodu a vinou kupujúceho, uhradená záloha (akontácia) na kúpnu cenu sa bude považovať za
zmluvnú pokutu za porušenie povinností kupujúceho.

4. Platobné podmienky

V prípade omeškania platby ceny za objednaný a dodaný tovar má predávajúci právo voči kupujúcemu na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej čiastky
za každý deň omeškania, pokiaľ sa nedohodne inak. Kupujúci sa zaväzuje, že
v prípade omeškania uhradí tiež predávajúcemu všetky náklady v súvislosti
s vymáhaním dlžnej sumy, a to najmä náklady na upomienku, inkaso a na
právne zastúpenie, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
Uplatnením zmluvnej pokuty voči kupujúcemu nie je dotknutý nárok predávajúceho na prípadnú náhradu škody, ktorá mu vznikla v súvislosti s porušením
povinností kupujúceho na riadne a včasné zaplatenie ceny za objednaný a
dodaný tovar. Predávajúci je oprávnený započítať si vzájomné pohľadávky
predávajúceho a kupujúceho. Kupujúci nie je oprávnený bez výslovného súhlasu predávajúceho jednostranne si započítať akékoľvek svoje pohľadávky
voči predávajúcemu s pohľadávkami predávajúceho na úhradu kúpnej ceny.

5. Výhrada vlastníckeho práva

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle týchto všeobecných podmienok na výhrade vlastníckeho práva v zmysle ustanovenia § 445 Obchodného zákonníka,
podľa ktorej kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy až úplným zaplatením kúpnej ceny.
V súvislosti s uvedenou situáciou sa predávajúci a kupujúci dohodli, že kupujúci je povinný poistiť dodaný a neuhradený tovar na svoj účet v prospech
predávajúceho tak, aby potencionálne poistné plnenie zodpovedalo najmenej
predajnej cene tovaru, a to proti všetkým obvyklým rizikám (najmä proti riziku
straty, zničenia, poškodenia v dôsledku prírodných živlov, vrátane poistenia
proti strate alebo zničeniu, v dôsledku strát alebo sprenevery) u renomovanej
poisťovacej spoločnosti.
V prípade porušenia tejto povinnosti poistenia kupujúcim, zodpovedá tento
v plnom rozsahu za škody vzniknuté predávajúcemu v dôsledku porušenia
tejto povinnosti.

6. Zodpovednosť za vady

Predávajúci zodpovedá výlučne za vady, ktoré má tovar v momente prechodu nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho. Kupujúci je povinný sa
dôkladne oboznámiť s faktickým stavom tovaru pri jeho dodaní. V prípade
zjavného poškodenia tovaru, nedodania časti dodávky, alebo oneskorenej dodávky a pod. sa kupujúci zaväzuje, že vzhľadom k potrebe zachovania možnosti prípadného uplatnenia práv voči dopravcom, túto skutočnosť vyznačí
v prepravnom doklade. Kupujúci sa taktiež zaväzuje poslať predávajúcemu
kópiu vyššie uvedeného prepravného dokladu, ktorý bude podkladom na začatie reklamačného procesu s kupujúcim. V opačnom prípade reklamáciu zo
strany kupujúceho nie je možné uznať. Reklamácia zjavných vád na tovare
sa uznáva iba vtedy, ak bude vykonaná písomnou formou do 3 dní po dodaní
tovaru a bude obsahovať presný dôvod reklamácie, ako aj presnú špecifikáciu
vád tovaru. Reklamácia ostatných vád sa uznáva iba vtedy, pokiaľ prebehne
písomnou formou u predávajúceho do 3 dní po ich zistení, najneskôr však do
dvoch rokov po dodaní tovaru.
V prípade existencie akýchkoľvek vád je predávajúci oprávnený previesť podľa vlastnej voľby buď odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za tovar
vadný, dodaním chýbajúceho tovaru, opravou tovaru, alebo poskytnutím primeranej zľavy. V prípade neúspešnej prvej opravy sú prípustné ďalšie dva
pokusy o opravu (§ 436 Obchodného zákonníka).
Za vady na kvalite v oblasti subdodávateľov resp. výrobcov zodpovedá predávajúci do tej doby a v takom rozsahu, v akom za ne zodpovedajú subdodávatelia resp. výrobcovia.
Dohodou účastníkov záväzkového vzťahu sa obmedzuje zodpovednosť predávajúceho za škodu spôsobenú vadami dodaného tovaru (vrátane náhrady
za ušlý zisk a nepriame škody) do výšky kúpnej ceny dodaného poškodeného
autodielu.

Všetky predávajúcim dodávané autodiely musia byť kupujúcim pred montážou, ktorá je neoddeliteľnou podmienkou dodania spotrebiteľovi, skontrolované ohľadom vhodnosti na odpovedajúci typ vozidla. Technické zmeny, doplnky a vylúčenie zodpovednosti zostávajú vyhradené, ako aj tlačové chyby
v textoch príp. na obrázkoch. Pred montážou pneumatík na disk musí byť
bezpodmienečne skontrolované, ako sú disky osadené a či nič nebráni vo
voľnom pretáčaní kolies. Tiež musí byť skontrolovaný dostatok priestoru vo
vnútornom priestore blatníkov, kam bude koleso namontované. Už zmontované kolesá nie je možné vrátiť. Vrátenie je možné iba po predchádzajúcej
dohode a na spätné dodanie na náklady kupujúceho. Disky môžu byť použité
iba na príslušný typ vozidla. Uvádzané priradenia disk/vozidlo sú vzhľadom k
možným technickým zmenám na vozidle nezáväzné a bez záruky.

povereného zástupcu, aby mohol preveriť vhodnosť opravy a prípadne odporučil opravovňu.

Predávajúci nezodpovedá za technickú spôsobilosť vozidla v prípade náhradných dielov, ktoré si kupujúci nechá namontovať svojvoľne na vozidlo.

Právne vzťahy touto zmluvou, resp. týmito všeobecnými obchodnými a dodacími podmienkami neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

7. Spracovanie dát

Všetky dodávky budú predávajúcim evidované za pomoci elektronického
spracovania dát. Kupujúci súhlasí s tým, že jeho identifikačné údaje budú
evidované za pomoci elektronického spracovania dát a používané pre potreby
predávajúceho.

8. Neúčinnosť podmienok

Ak sa jednotlivé podmienky týchto všeobecných obchodných a dodacích podmienok ukážu ako čiastočne, alebo nie celkom platné či neúčinné, nemá to
vplyv na platnosť ostatných ustanovení, ktoré sú týmto nedotknuté. V prípade
neplatnosti alebo neúčinnosti, a to aj čiastočnej, je predávajúci oprávnený
takto uvedené ustanovenia nahradiť novými tak, aby bol zachovaný pôvodný
účel a rozsah. To platí aj vtedy, ak sa ukážu v týchto všeobecných obchodných
a dodacích podmienkach nedostatky. Zmeny sa stávajú účinné voči kupujúcemu momentom prvej objednávky po ich oznámení.

9. Osobitné ustanovenia

V prípade akéhokoľvek mechanického poškodenia disku (napr. aj poškodenie
laku) je nutné sa v každom prípade obrátiť na predávajúceho, alebo výrobcom

Predávajúci

K užívaniu obchodnej značky, loga alebo názvu predávajúceho je kupujúci
oprávnený iba so súhlasom predávajúceho.
Prevod práv a povinností zo zmluvy je možný iba so súhlasom predávajúceho.
Kupujúci, ktorý predáva pneumatiky predávajúceho spotrebiteľovi, je povinný
ho informovať o spôsobe ich spätného odberu v súlade so zákonom o odpadoch. Pneumatiky predávajúceho ponúknuté k spätnému odberu je možné
odovzdať na adrese predávajúceho.

10. Použiteľné právo, miesto súdu a miesto plnenia

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky majetkové spory, ktoré medzi nimi vznikli, alebo v budúcnosti vzniknú z tejto kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou, budú rozhodované v rozhodcovskom konaní v zmysle zákona
č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní nezávislým rozhodcom stáleho
PRVÉHO TRENČIANSKEHO ROZHODCOVSKÉHO SÚDU, Piaristická 276/46,
911 01 Trenčín podľa Rokovacieho poriadku tohto Rozhodcovského súdu.
Účastníci zmluvy sa rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konaní podriadia s tým, že takéto rozhodnutie bude pre účastníkov zmluvy konečné a záväzné.
V prípade medzinárodného obchodu sa vylučuje použitie Konvencie OSN o
zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.
V Považskej Bystrici dňa 1.1.2019
ETOP International, s. r. o.
Považské Podhradie 117
Považská Bystrica 017 01
E-mail: info@etop-international.eu
Web: www.etop-international.eu
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