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TECHNO TIP, s.r.o.
Púchovská 16, 835 05 Bratislava
35730927 / SK2020228815
Roman Suchý, Mgr Štefan Fazekaš - konatelia
Tatra banka, a.s., č. účtu: 2628041229/1100
Okresný súd Bratislava I, odd.: Sro, vl.č.: 15841/B
(ďalej len predávajúci)
Článok I
Potvrdenie objednávky

Týmto spoločnosť TECHNO TIP, s.r.o. (ďalej len ako „predávajúci“) v prípade objednávky zo strany kupujúceho,
potvrdzuje konkrétnu objednávku v zmysle predloženej ponuky v časti predmet, termín a cena.
Kupujúci sa v zmysle týchto podmienok ( a tým vzniknutého zmluvného vzťahu) zaväzuje predmet objednávky
prevziať v stanovenom termíne a uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu podľa čl. II. týchto podmienok.
Článok II
Cena a spôsob platby
2.1.
2.2
2.3

2.4

2.5

Zmluvné strany sa dohodli na celkovej kúpnej cene v zmysle ponuky a následnej objednávky.
Dohodnutá cena je platná pre tento konkrétny prípad.
Na základe odovzdania predmetu objednávky kupujúcemu je predávajúci oprávnený vystaviť daňový
doklad – faktúru, ktorú je kupujúci povinný uhradiť do termínu uvedenom v ponuke, a to od dodania
predmetu objednávky.
V prípade, že kupujúci neodoberie predmet objednávky v termíne dohodnutom v potvrdenej objednávke,
skráti sa splatnosť faktúry o toľko dní, o koľko bude kupujúci meškať s prevzatím predmetu objednávky.
Minimálna splatnosť faktúry však bude 3 dni odo dňa jej doručenia predávajúcemu.
V prípade zistenia nezrovnalostí údajov na faktúre alebo jej príloh, je povinný kupujúci toto oznámiť
predávajúcemu do 3 dní od jej doručenia. V opačnom prípade jej reklamácia uznaná nebude. Splatnosť
faktúry na prípadne opravovanej faktúre ostáva nezmenená.
Článok III
Termín dodania

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Predávajúci odovzdá predmet objednávky kupujúcemu v zmysle ponuky.
Predávajúci oznámi kupujúcemu presné údaje o odovzdávaní predmetu objednávky písomne, faxom,
telefonicky alebo mailom minimálne 3 dni pred termínom dodania.
O odovzdaní a prevzatí predmetu objednávky bude spísaný protokol.
Podmienkou plnenia termínu dodávky je, že má kupujúci vysporiadané a uhradené všetky záväzky a faktúry
na termín ich splatnosti voči predávajúcemu vo všetkých obchodných prípadoch. V prípade, že táto
podmienka splnená nie je, posúva sa termín dodávky o čas, kedy bude úhrada pripísaná na účet
predávajúceho + 3 dni.
Článok IV
Miesto plnenia

4.1.
4.2.
4.3.

Predávajúci odovzdá predmet objednávky kupujúcemu v zmysle ponuky.
Dopravu na miesto určenia si kupujúci zabezpečí na vlastné náklady, v prípade, že nie je dohodnuté inak.
Vykládku na mieste určenia si kupujúci zabezpečí na vlastné náklady, v prípade, že nie je dohodnuté inak.
Článok V
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zmluvy

Vlastnícke právo k predmetu objednávky prechádza na kupujúceho až úplným uhradením kúpnej ceny vrátane DPH.
Kupujúci berie na vedomie, že v prípade neuhradenia faktúry v plnej miere je predávajúci oprávnený dodané
zariadenie alebo tovar odobrať, a následky, ktoré tým vzniknú, znáša v plnom rozsahu kupujúci. Kupujúci sa zaväzuje
umožniť predávajúcemu prístup k predmetu objednávky a umožní mu predmet objednávky v nezaplatenej časti
odobrať. Rovnako kupujúci berie ne vedomie, že dodaný tovar nesmie byť užívaný a nesmie byť daný do užívania
tretej strane až do jeho úplného uhradenia vrátane DPH. V prípade zistenia porušenia tohto zákazu je kupujúci
povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu a to dvojnásobok hodnoty predmetu dodávky a rovnako sa vystavuje
možnému trestnému stíhaniu za neoprávnené užívanie cudzej veci a podvodu.
Článok VI
Nebezpečenstvo škody na tovare
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho (prípadne
prepravcu), alebo ak tak neurobí v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší tieto
podmienky tým, že tovar neprevezme.
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Článok VII
Zodpovednosť za vady tovaru
Platia ustanovenia § 422 a nasl. obchodného zákonníka. V prípade neuhradenia faktúry v plnej miere vrátane DPH sa
na predmet zmluvy záručná doba nevzťahuje.
Článok VIII
Zmluvné pokuty
8.1.
8.2.

8.3.
8.4.
8.5.

8.6.

V prípade, že predávajúci nedodrží termín plnenia, dohodnutý v potvrdenej objednávke, uhradí
kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny nedodaného tovaru za každý deň omeškania.
V prípade, že kupujúci odmietne, alebo iným spôsobom znemožní predávajúcemu splniť dodávku tovaru
v zmysle čl. III týchto podmienok, uhradí predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z neodobratého
tovaru, za každý deň omeškania.
V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry za dodaný tovar, uhradí kupujúci predávajúcemu
zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania.
Zmluvné pokuty, dohodnuté v týchto obchodných podmienkach, hradí povinná strana nezávisle na tom,
či a v akej výške vznikne druhej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú je možné vymáhať samostatne .
V prípade, že kupujúci nedodrží termíny uvedené v článku III týchto Všeobecných obchodných
podmienok ani 15 dní po termíne, má právo predávajúci vyúčtovať kupujúcemu skladné za neodobraný
tovar vo výške 0,5 % z hodnoty neodobraného tovaru za každý deň omeškania.
V prípade, že kupujúci neumožní predávajúcemu odobrať neuhradený predmet objednávky, je
predávajúci oprávnený vyúčtovať kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z neuhradenej sumy za
každý deň znemožnenia odobratia predmetu objednávky.
Článok IX
Doklady nutné k prevzatiu a užívaniu predmetu objednávky

Za doklad nutný k prevzatiu a užívaniu predmetu objednávky v zmysle § 417 obchodného zákonníka sa považuje
dodací list alebo odovzdávací protokol, resp. prepravný list s náležitosťami podľa príslušného prepravného poriadku,
ak bude plnené prostredníctvom verejného prepravcu.
Článok X
Záverečné ustanovenia
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

Tieto podmienky je možné zmeniť iba obojstranne odsúhlaseným a podpísaným dodatkom.
V prípade, ak kupujúci odstúpi od plnenia v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok, je povinný
nahradiť predávajúcemu náklady a škodu, ktorá predávajúcemu vznikla.
Vzťahy v týchto Všeobecných obchodných podmienkach neupravené sa riadia ustanoveniami obchodného
zákonníka.
Spory vzniknuté z tohto zmluvného vzťahu sa budú prednostne riešiť dohodou. V prípade, ak dohoda
nebude možná, má právo každá zmluvná strana obrátiť sa na príslušný súd.
Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom doručenia kupujúcemu.

V Bratislave dňa 25.4.2013.

Za predávajúceho:

_________________________________

_________________________________

Roman Suchý
konateľ

Mgr. Štefan Fazekaš
konateľ
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