Peikko Slovakia s.r.o.
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
Článok I.
Úvodné ustanovenie
Tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Peikko Slovakia s. r. o. , so sídlom
925 91 Kráľová nad Váhom 660 (ďalej ako predávajúci) upravujú podmienky nákupu/
predaja a dodávok tovaru a tvoria neoddeliteľnú súčasť všetkých individuálnych kúpnych
zmlúv. Od ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok sa možno odchýliť
len so súhlasom predávajúceho, osobitnou úpravou v písomnej kúpnej zmluve (cenovej
ponuke).

výrobky je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu riadne a včas celú kúpnu cenu bez
ohľadu na to, či takéto výrobky Kupujúci prevzal alebo ich odmietol prevziať. Pri neprevzatých výrobkoch sa za deň dodania považuje deň, v ktorom Kupujúci odmietol objednané
výrobky prevziať.

Článok V.
Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody
4.1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k výrobkom po prevzatí výrobkov zástupcom
Kupujúceho v dohodnutom mieste dodania.

Článok II.
Cena výrobkov a platobné podmienky
1.1 Ceny uvedené v cenovej ponuke sú bez DPH.

4.2. Spolu s nadobudnutím vlastníckeho práva Kupujúcim prechádza na Kupujúceho aj
nebezpečenstvo škody na výrobkoch.

1.2 Pri kalkulácii uvedených cien je zohľadnená prípadná objektová (množstvová) zľava.
1.3 Jednotkami množstva v cenovej ponuke sú záväzne určené merné jednotky (v skratke
“m.j.”) uvedené v cenovej ponuke.

Článok VI.
Fakturačné podmienky

1.4 Uvedené údaje o hmotnosti sú len orientačné. Prípadné rozdiely v hmotnostiach dodaných výrobkov oproti hmotnostiam uvedeným v cenovej ponuke nezakladajú nárok
Predávajúceho ani Kupujúceho meniť jednotkovú a celkovú kúpnu cenu.

5.1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za riadne a včas dodané výrobky kúpnu cenu spôsobom
a v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve.

1.5 V uvedených cenách nie je zahrnutá doprava tovaru na miesta dodania.
1.6 Montáž a vykládka z vozidla na mieste dodania nie je súčasťou dodávky výrobkov
uvedených v cenovej ponuke.

5.3. Faktúra Predávajúceho bude obsahovať náležitosti uvedené v § 74 zákona č.
222/2004 Z.z. o DPH a jej prílohu budú tvoriť príslušné dodacie listy potvrdené zástupcom Kupujúceho.

1.7 Konečná cena bude určená násobkom jednotkových cien uvedených v cenovej ponuke a záväzne objednaného množstva výrobkov Kupujúcim, ktoré Predávajúci následne
potvrdil.

Článok VII.
Zodpovednosť za vady, zmluvná pokuta a omeškanie

Článok III.
Platnosť cenovej ponuky, záväznosť objednávky a podmienky
doručovania
2.1 Cenová ponuka platí pre záväzné objednávky doručené Predávajúcemu do 30 kalendárnych dní odo dňa vypracovania cenovej ponuky. Konkrétne zmeny voči cenovej ponuke, najmä čo do množstva, musia byť v záväznej objednávke výslovne uvedené.
2.2 Objednávka je záväzná, ak je za Kupujúceho podpísaná štatutárnym orgánom alebo
osobou, ktorej oprávnenie podpísať objednávku vyplýva z funkčného zaradenia resp. z poverenia, ktoré vychádza z organizačnej štruktúry Kupujúceho. Predávajúci a Kupujúci sa
dohodli, že pri pochybnostiach sa má za to, že osoba, ktorá objednávku za Kupujúceho
podpísala, je na takýto úkon za Kupujúceho oprávnená.
2.3 Predávajúci je povinný potvrdiť záväznú objednávku Kupujúceho do 2 pracovných dní
od jej doručenia, inak objednávka prestáva byť záväznou.
2.4 Na účely doručovania záväzných objednávok/cenových ponúk Kupujúcim a potvrdenia záväzných objednávok/cenových ponúk Predávajúcim budú zmluvné strany používať
doručovanie prostredníctvom e-mailu (oskenovaná podpísaná objednávka/cenová ponuka a oskenované podpísané prijatie objednávky/cenovej ponuky) . Na účely vzniku kúpnej
zmluvy sa objednávka/cenová ponuka a potvrdenie objednávky/cenovej ponuky považujú
za doručené doručením elektronickou poštou.
Zmena e-mailovej adresy zmluvnej strany je voči druhej zmluvnej strane účinná až v deň
nasledujúci po dni doručenia písomného oznámenia o tejto zmene.
Pri doručovaní elektronickou poštou sa za deň doručenia považuje pracovný deň nasledujúci po dni doručenia na e-mailovú adresu druhej zmluvnej strany.

Článok IV.
Dodacie podmienky
3.1 Dodávka výrobkov je splnená odovzdaním výrobkov Kupujúcemu bez vád spolu s dodacím listom a jeho prevzatím zástupcom Kupujúceho. Toto odovzdanie a prevzatie bude
potvrdené podpisom dodacieho listu zo strany kupujúceho, resp. zástupcu kupujúceho.
3.2 Po potvrdení záväznej objednávky/cenovej ponuky Kupujúceho Predávajúcim je
Kupujúci povinný odobrať všetky objednané výrobky aj vtedy, ak sa tieto výrobky stanú
pre Kupujúceho nepotrebnými v dôsledku dodatočných zmien v projektovej dokumentácii
stavby, alebo z iných dôvodov nespôsobených Predávajúcim. Za takto záväzne objednané

5.2. Kupujúci bude uhrádzať kúpnu cenu na základe faktúry vystavenej Predávajúcim.

6.1. Predávajúci vyhlasuje, že výrobky nie sú zaťažené žiadnym právom tretích osôb a že
nemajú žiadne právne vady.
6.2. Predávajúci sa zaručuje, že dodávané výrobky budú plne zodpovedať technickým,
akostným a iným podmienkam dojednaným v kúpnej zmluve a budú dodané v termíne a
množstve dohodnutom v kúpnej zmluve alebo na základe kúpnej zmluvy.
6.3. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené neodbornou manipuláciou, vadnou
údržbou, násilným mechanickým poškodením či nepovoleným zaobchádzaním.
6.4. Kupujúci a Predávajúci sa dohodli, že záručná doba na výrobky dodané na základe
kúpnej zmluvy bude trvať 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia výrobkov zástupcom Kupujúceho v dohodnutom mieste dodania.
6.5. Kupujúci oznámi Predávajúcemu bezodkladne vady výrobkov, ktoré sa objavili pri
odovzdávaní a preberaní výrobkov alebo počas záručnej doby. Nezrovnalosti v množstve
dodaného tovaru je Kupujúci povinný oznámiť Predávajúcemu najneskôr v deň dodania
tovaru. V oznámení Kupujúci čo najpresnejšie špeciﬁkuje reklamovanú s uvedením popisu
vady, času zistenia/výskytu vady, miesta výskytu vady a požadovaným druhom nároku,
ktorý si Kupujúci na základe vady uplatňuje.
6.6. Predávajúci nezodpovedá za prípadné prestoje a škody, ktoré môžu Kupujúcemu
vzniknúť v dôsledku objednania nedostatočného alebo nepotrebného množstva výrobkov
na základe nesprávnej špeciﬁkácie množstva, resp. druhu výrobkov.
6.7. V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou faktúry má Predávajúci nárok na úrok
z omeškania vo výške stanovenej ustanovením § 1 Nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z.z..

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia
Kúpne zmluvy sa riadia právnym poriadkom SR. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú účinné od 1.1.2015 až do ich odvolania, resp. do nadobudnutia účinnosti ich
následných modiﬁkácií. Všeobecné obchodné podmienky tvoria prílohu cenových ponúk/
individuálnych kúpnych zmlúv a sú ich neoddeliteľnou súčasťou. V prípade otázok, ktoré zmluvy uzatvorené medzi Predávajúcim a Kupujúcim neupravujú, sú smerodajné tieto
všeobecné obchodné podmienky, ktoré sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky
s osobitným dôrazom na Obchodný zákonník v platnom znení, ale aj na príslušné záväzné
predpisy, normy, smernice EÚ, ktorými je Slovenská republika viazaná.
V prípade, že sa ustanovenia všeobecných obchodných podmienok a ustanovenia kúpnej zmluvy líšia, sú smerodajné ustanovenia kúpnej zmluvy.

