
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

Nasledujúce Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky dopyty objednávky a dodávky, 

pokiaľ sa nedosiahli žiadne ďalšie špeciálne písomné dohody. Referenčné čísla v ňom uvedené musia byť 

uvedené vo všetkej korešpondencii a dokumentoch. 

Kupujúci neuznáva podmienky predaja a dodania Dodávateľa. Tieto sú výslovne kontraindikované. Po 

prijatí sa podmienky nákupu vzťahujú aj na opakované objednávky a všetky následné objednávky, aj keď 

nie sú výslovne uvedené v ústnych a telefonických rokovaniach. 

Realizovanie objednávky zo strany dodávateľa sa v každom prípade uplatňuje ako súhlas so všeobecnými 

nákupnými podmienkami kupujúceho. 

DOPYTY 

Dopyty sú pre kupujúceho nezáväzné a bezplatné. Ponuky presne zodpovedajú dopytom a všetkým 

priloženým technickým dokumentom. Rozdiely a odchýlky musia byť identifikovateľné. Alternatívy sa 

môžu ponúkať samostatne. Cenové odhady a odhady nákladov sú zadarmo a záväzné, ak nie je písomne 

dohodnuté inak. 

Prijatie ponuky sa uskutoční písomne zaslaním objednávky Kupujúcim. Kupujúci si vyhradzuje právo prijať 

len časť ponuky. Ak Kupujúci vykoná zmenu, ponuka sa automaticky použije ako podmienka na 

potvrdenie. 

OBJEDNÁVANIE 

Len písomné objednávky sú pre kupujúceho právne záväzné (vrátane e-mailu alebo faxu). 

Ceny vyššie ako tie, ktoré sú uvedené v objednávke, nebudú uznané zo strany kupujúceho. Ak ceny nie sú 

uvedené v objednávke, použijú sa tie, ktoré boli  dohodnuté v prvej objednávke. Ak neboli dohodnuté 

žiadne ceny, uplatnia sa tie ceny, ktoré sú zvyčajné pre danú oblasť. Pri ďalších objednávkach, sa uplatnia 

ceny, ktoré platili v posledných obchodných transakciách. 

Ak nie je k objednávke priložená žiadna osobitná dohoda, ceny sa považujú vrátane balenia, dodané do 

PPC Čab 60 dní netto od dátumu faktúry. 

Pokyny pre prepravu uvedené v objednávke sa vzťahujú na dodávku do závodu, pričom náklady 

vzniknuté v dôsledku nedodržania uvedených pokynov pre prepravu znáša dodávateľ. Riziko sa v každom 

prípade prevedie až po odovzdaní tovaru, dokončení alebo prevode tovaru na kupujúceho. 

POTVRDENIE OBJEDNANIA 

Dodávateľ je povinný zaslať kupujúcemu písomné potvrdenie objednávky, riadne podpísané, do 5 dní od 

dátumu objednávky. Zmeny alebo dodatky k objednávke musia byť špecifikované, identifikované 

a vyžadujú  písomné potvrdenie zo strany kupujúceho. Ak v priebehu 5 dní nebolo doručené potvrdenie 

objednávky, objednávka zo strany dodávateľa sa považuje ako plne akceptovaná.  

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, ak je na majetok Dodávateľa podané konkurzné, alebo vyrovnávacie 

konanie, ak proti nemu prebieha exekučné konanie, alebo prevádza svoju podnikateľskú činnosť 

(spoločnosť) a / alebo je inak prevedená na Tretím osobám prostredníctvom právneho vzťahu inter vivos 

alebo v dôsledku smrti, alebo ak existujú iné významné zmeny v spoločnosti Dodávateľa. Ak Kupujúci 



odstúpi od objednávky bez toho, aby bol dodávateľ vinný, Dodávateľ je oprávnený účtovať náklady za 

všetky poskytnuté služby, až do dátumu odstúpenia, nie však za stratu ziskov alebo výhod. 

CENY 

Ceny uvedené v objednávke sú pevné ceny, pokiaľ Kupujúci písomne nepotvrdil variabilné ceny. Uvedené 

ceny sa rozumejú rátane obalu. 

 

 

TERMÍN DODANIA 

Uvádzané termíny musia byť zachované. Ak dodávateľ zistí, že dohodnutý čas dodania nemôže byť 

zachovaný, musí to byť okamžite písomne oznámené kupujúcemu s uvedením dôvodov. Kupujúci si 

vyhradzuje právo stanoviť príslušný dodatok, alebo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu. Termín 

dodávky tovaru sa rozumie čas dodania tovaru a všetkej príslušnej technickej dokumentácie. 

DOPRAVA A BALENIE 

Dodávka sa má uskutočniť na dohodnutom mieste dodania, podľa špecifikácií objednávky. Dodávateľ 

zabezpečí starostlivé a správne balenie so zreteľom na všetky dopravné riziká. Dodávateľ zabezpečí 

správnu identifikáciu a overenie objemu dodaných výrobkov prostredníctvom balenia, označenia na 

kontajneroch, obaloch a podobne. Číslo objednávky, číslo výrobku, popis výrobku, čísla výkresov, 

hmotnosť, objem a ďalšie potrebné pokyny kupujúceho, musia byť uvedené na všetkých prepravných 

dokladoch. Pre zásielky zo zahraničných colných území sa musí predložiť všetka potrebná dokumentácia 

pre colné konanie včas, riadne a v dostatočnom počte a zaslať colným agentom a všetkým agentúram a 

inštitúciám, od ktorých sa musí osvedčenie získať. Všetky náklady vzniknuté v dôsledku oneskoreného 

colného vybavenia v dôsledku nesprávnej alebo neúplnej dokumentácie a sprievodných dokumentov 

hradí dodávateľ. Čiastkové dodávky budú akceptované len s predchádzajúcim súhlasom Kupujúceho. 

Čiastkové dodávky nie sú vo všeobecnosti prípustné pre počiatočné dodávky. Pre objednávky projektov 

sa neprijmú žiadne nadmerné dodávky ani nedodanie. Dodávateľ musí predložiť dôkaz o riadnom 

prevode dodávky. 

PROCESNÉ VYBAVENIE A OBJEDNÁVKY 

Všetky procesné zariadenia (napríklad modely, vzorové štítky, šablóny, monitorovacie nástroje), ktoré 

Kupujúci sprístupnil na výrobu, sú majetkom Kupujúceho. Rovnako procesné zariadenie vyrobené 

dodávateľom a platené kupujúcim je majetkom kupujúceho. 

Zmeny môžu byť vykonané len so súhlasom Kupujúceho. Dodávky tretím stranám s procesným 

vybavením kupujúceho, bez ohľadu na to, či sú majetkom alebo nie, sú povolené len s písomným 

súhlasom. Po každej dodávke a každej sériovej výrobe musí Dodávateľ skontrolovať funkčnosť 

procesného zariadenia. Ak sa zistia chyby, okamžite sa o tom musia odovzdať kupujúcemu a objasniť 

ďalšie opatrenia. Ak Kupujúci poskytne materiály, tieto sa môžu použiť len pre objednávky Kupujúceho. 

Tento materiál zostáva majetkom kupujúceho. 

 



PODMIENKY PRIJATIA, ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ 

Dodávateľ zaručuje, že služby, ktoré poskytuje, ani tovary uvedené v zmluve, ani spracovanie alebo 

používanie tohto tovaru nie sú čiastočne alebo úplne chránené patentmi tretích strán, autorskými 

právami alebo ochranou vzoriek. 

Dodávateľ je ďalej povinný odškodniť a zdržať Kupujúceho od zodpovednosti za všetky škody, ako sú 

straty a výdavky, ktoré vznikli spoločnosti alebo pridruženým spoločnostiam, prostredníctvom nárokov 

tretích strán, ktoré sú založené na vyššie uvedených službách. Platí to najmä pre nároky na zodpovednosť 

za výrobok. 

Dodávateľ ručí za všetky aj jednotlivo, poskytované služby a dodanie, že tieto zodpovedajú technickému 

pokroku a boli vyrobené bez vád. 

Lehota záruky začína uvádzaním do prevádzky, spracovaním alebo prevzatím dodaného tovaru a trvá 2 

roky. Dátum skutočného prevodu tovaru od Kupujúceho je nepodstatný0. Kupujúci nie je povinný 

okamžite prezrieť tovar a oznámiť jeho chyby. 

Podpisy na dodacích listoch alebo dodacích dokladoch potvrdzujú iba prijatie tovaru; Ale nepotvrdzujú 

ich stav alebo funkčnosť. Oznámenie o chybách dodávky sa považuje za včasné, ak sa uskutoční do 6 

týždňov od prijatia za zjavné vady a do 6 týždňov od objavenia skrytých chýb. Pre tovary, ktoré sa bežne 

uchovávajú v obale až do ich používania, sa chyby považujú za "skryté chyby", ktoré sa najprv prejavia po 

odstránení z obalu alebo po spracovaní. Tolerancie a normy predpísané na výkresoch a technickej 

dokumentácii musia byť prísne dodržané.  

V každom prípade je Kupujúci oprávnený požadovať náhradu za vzniknuté škody akéhokoľvek druhu, 

najmä vrátane následných strát. 

Technologické vybavenie a materiály poskytnuté kupujúcim nesmie byť Dodávateľom použité pre 

objednávky alebo služby tretích strán bez písomného súhlasu, pretože Dodávateľovi je tiež zakázané 

vyrábať technologické vybavenie, materiály a duplikáty príslušnej dokumentácie pre vlastnú alebo tretiu 

stranu. 

 

FAKTURÁCIA 

Faktúry sú vystavené  v tlačenej podobe, sú zaslané do PPC Čab poštou, alebo sú zaslané e-mailom. Číslo 

objednávky, číslo výrobku, popis výrobku, množstvo a ďalšie potrebné údaje kupujúceho musí poskytnúť 

dodávateľ v oboch prípadoch. Platby sa považujú za uskutočnené včas, ak boli odoslané, alebo prevod 

bol uskutočnený kupujúcim najneskôr do posledného dňa dohodnutého termínu. Kupujúci je oprávnený 

započítať všetky nároky voči všetkým nárokom, ktoré kupujúcemu poskytne dodávateľ. Kupujúci má 

nárok na toto právo aj voči akémukoľvek nadobúdateľovi a / alebo iným príjemcom nárokov voči 

kupujúcemu, a to aj vtedy, ak súhlasil s prevodom. Dodávateľ nemá bez písomného súhlasu Kupujúceho 

právo uplatniť nároky voči Kupujúcemu, postúpiť ich tretej strane, založiť záložné právo alebo urobiť z 

nich právne plnenie. Tento zákaz postúpenia sa nevzťahuje na nevyrovnané pohľadávky medzi 

spoločnosťami z podnikových transakcií. 

Dodávateľ nie je oprávnený podať námietku za nesplnenie zmluvy. 



Platba faktúr Dodávateľa Kupujúcim neznamená ani uznanie náležitého doručenia, ani vzdanie sa práv, 

na ktoré má Kupujúci nárok. 

MIESTO VÝKONU JURISDIKCIE A PRÁV 

Miestom plnenia dodávok je prijímacia adresa uvedená v objednávke. Miestom plnenia za úhradu je PPC 

Čab. 

Slovenský súd s miestnou pôsobnosťou Kupujúceho, je príslušný pre všetky priame alebo nepriame 

konflikty vyplývajúce z dohody. Kupujúci sa však môže odvolať aj príslušnému súdu Dodávateľa. 

Strany môžu tiež súhlasiť s právomocou rozhodcovského súdu. 


