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Predajné, dodacie a platobné podmienky podnikateľského subjektu Michal Krajča, výlučného zástupca firmy SONNIGER Polska Sp. z o.o. Sp. k. 

pre Českú republiku a Slovensko so sídlom Královopolskej Vážany 228, 68301 Rousínov, IČO 12164224 

1. Všeobecné 

1.1.  Tieto predajné, dodacie a platobné podmienky (ďalej len "podmienky") sú platné pre všetky zmluvné dohody uzavreté medzi 

nami a našimi zákazníkmi, ktorí sú tiež podnikateľskými subjektmi. Uzatvorením zmluvného vzťahu so zákazníkom zákazník 

pristupuje k týmto podmienkam a vyhlasuje týmto, že s nimi súhlasí. Podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy, 

ktorá je medzi nami a zákazníkom uzavretá. V prípade protichodných ustanovení medzi našimi podmienkami a obchodnými 

podmienkami zákazníka platia naše podmienky, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak. 

1.2. Platnosť našej ponuky (návrhu zmluvy) sa viaže na dobu 30 dní od dátumu vystavenia, ak nie je medzi stranami výslovne 

dohodnuté inak. 

1.3. K uzavretiu zmluvy medzi nami a zákazníkom dôjde okamihom potvrdenia objednávky zákazníka z našej strany. 

1.4.  Všetky dohody musia byť urobené v písomnej (vrátane formy e-mailu) podobe. Na ústnej dohody nebude braný zreteľ. 

 

2. Dodávky 

2.1.   Tovar je z našej strany dodávané na náklady kupujúceho, pokiaľ nie je medzi stranami výslovne dohodnuté inak. 

2.2. Pri zmluve, ktorej predmetom je dodávka tovaru, sa predpokladá, že príjazdová komunikácia je prejazdná pre vozidlá s 

ťažkým nákladom. V opačnom prípade je zákazník povinný bezodkladne zabezpečiť iný spôsob odovzdania a na jeho ťarchu 

idú všetky prípadné dodatočné náklady vzniknuté z dôvodu zmenené odovzdávky tovaru. 

2.3. Ak objedná kupujúci tovar, ktorý nevedieme na našom sklade, máme právo požadovať od kupujúceho úhradu zálohy s cenou 

tohto tovaru až do výšky 70% kúpnej ceny vrátane DPH (vo forme závdavkom podľa ustanovenia § 1808 OZ). Záloha je splatná 

pred dohodnutým dátumom dodania. Pokiaľ kupujúci zálohu v lehote nami stanovenej neuhradí, zmluva nevznikne. Ak 

nesplní kupujúci svoje povinnosti, hoci len čiastočne, zloženú zálohu si ako závdavok môžeme ponechať. Týmto si s kupujúcim 

dohadujeme, že sa nepoužije druhá veta ustanovenia § 1808 ods. 2 OZ. 

2.4.  Zásah vyššej moci alebo iné nepredvídateľné, alebo nami neovplyvniteľné udalosti, ako štrajku, mimoriadne opatrenia, 

poruchy v doprave, prerušenie dodávky energie, živelné pohromy a ich následky a pod., Rovnako tak nami alebo našimi 

dodávateľmi nezavinené dopravnej nehody, nás oslobodzujú na dobu trvania vyššie uvedených udalostí od povinnosti 

dodávať tovar, a to aj v tom prípade, ak sa tieto udiali nášmu dodávateľovi alebo aj jeho dodávateľmi. Ak je dodanie tovaru 

vyššie uvedenými skutočnosťami znemožnené, potom naše dodacie povinnosť zaniká za rovnakých podmienok. 

2.5. Tovar je balený do obalov podľa zvyklostí jednotlivých výrobcov. Obal sa účtuje bud'společně s tovarom (nevratný obal) alebo 

samostatne (vratný obal). Obalový materiál (vratný obal) je odoberaný späť alebo vykúpený len na základe písomnej dohody. 

 

3. Reklamácia / Poskytnuté záruky 

3.1. Zodpovedáme za chybu dodaného výrobku za podmienky, že nám kupujúci oznámi písomne túto vadu bezprostredne po 
prevzatí chybného výrobku, a to vyznačením na dodacom liste. Ak nebolo možné vadu zistiť pri prevzatí, je kupujúci povinný 
vadu oznámiť okamžite po jej zistení, najneskôr však do siedmich dní od prevzatia tovaru. Oznámenie o zistených chybách 
musí urobiť kupujúci vždy písomne. Reklamácia musí obsahovať popis vád a uplatňované nároky zo zodpovednosti za vady. 
 

3.2. Kupujúci sa zaväzuje umožniť nám posúdenie reklamovanej vady, v opačnom prípade sme oprávnení neuznať nárok 
kupujúceho z titulu reklamácie vád. 
 

3.3. Ak reklamáciu kupujúceho uznáme, má kupujúci právo na odstránenie vady opravou výrobku, pokiaľ to nie je možné tak na 
dodanie nového výrobku bez vady alebo dodanie chýbajúce veci. 
 

4. Výrobná záruka  

4.1.   Za škody spôsobené v rámci záruky výrobca, ručí výrobca. 
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4.2. Neručíme za správnosť údajov o manipuláciu, obsluhe alebo prevádzky, ak sú tieto uvedený v prospektoch, technických 

popisoch alebo iných návodoch; zodpovednosť za tieto údaje prislúcha výrobcovi prípadne dovozcovi. Dištancujeme sa tiež od 

ďalších povinností vysvetlenie v súvislosti so napr. Skladovania, údržby, montáže alebo iných manipuláciu. 

 

5. Platby 

5.1. Naše faktúry sú splatné do 14 dní od dátumu vystavenia, pokiaľ nie je medzi stranami písomne dohodnuté inak. Dátumom 

úhrady sa rozumie dátum, kedy na náš bankový účet, uvedený v danej faktúre, boli finančné prostriedky pripísané alebo kedy 

boli zložené v hotovosti na našej prevádzke. 

5.2.  Uplatniť návrh na bonus alebo inú zľavu je možné len vtedy, ak boli všetky predchádzajúce záväzky zákazníka s výnimkou 

tých, proti ktorým uplatnil zákazník oprávnené námietky. 

5.3.  Šeky a zmenky sa prijímajú iba vo výnimočných prípadoch; Zmenárenský poplatok, diskont, zmenkový protest a vzniknuté 

priame náklady hradí zákazník. 

5.4.  Naši zamestnanci sú oprávnení prijímať platby len na základe písomného splnomocnenia na inkaso. 

5.5.  Pokiaľ nie je uvedený správny variabilný symbol u platby, sú došlé platby započítavané na úhradu najstarších pohľadávok. 

5.6.  Pri omeškaní s platbou sme oprávnení požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

5.7. Pokiaľ nebude kupujúci svoje finančné záväzky voči nám plniť v dohodnutej dobe splatnosti (tj. Spravidla splatnosti faktúr), 

vyhradzujeme si právo dodávať kupujúcemu ďalší tovar iba proti jeho platbe v hotovosti. 

5.8.  V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny za náš tovar máme právo kupujúceho vyzvať k jej úhrade, a do doby 

jej úplného uhradenia prevziať tovar s výhradou nášho vlastníckeho práva naspäť, a to na náklady kupujúceho. 

5.9.  Ďalej máme možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy pri akomkoľvek omeškaní so zaplatením kúpnej ceny. 

 

5.10 Nami vystavenej faktúry budú zaslané zákazníkovi e-mailom na jeho e-mailovú adresu, ktorú uvedie v objednávke, prípadne 

na e-mailovú adresu, prostredníctvom ktorej s nami zákazník komunikuje. 

6. Výhrada 

6.1. Dodaný tovar zostáva v našom vlastníctve do úplného zaplatenia všetkých záväzkov zákazníka vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. 

6.2. Od okamihu prevzatia tovaru, prípadne od okamihu podpísania dodacieho listu, preberá zákazník všetku zodpovednosť za 

vznik škody na tovare (napr. Riziko krádeže, poškodenia a pod.). 

6.3. Zákazník je oprávnený predať tovar, ktorý je v našom vlastníctve v rámci denného obchodnej prevádzky. Prevzatie záruky 

alebo zástava takéhoto tovaru je zákazníkovi zakázané rovnako ako všetky ostatné opatrenia nezodpovedajúce bežnému 

dennému obchodnému prevádzky. Ak vykonáva tretia strana exekúciu voči zákazníkovi, pričom exekúcií je postihnutých 

tovar, ktorý je doteraz v našom výhradným vlastníctva, alebo inak zasahuje, je zákazník povinný nás bezodkladne informovať. 

Prípadné dodatočné náklady, ktoré je nutné použiť pri presadzovaní našich pohľadávok, hradí zákazník. 

6.4. Tovar v našom vlastníctve nezaniká ani pri jeho opracovaní a spracovanie, v takom prípade platí, že nám patrí na 

opracovaním alebo spracovaním vzniknutej veci alikvotná časť na spoluvlastníctvo.  
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7. Miesto plnenia 

7.1. Miestom plnenia pre všetky nároky vzniknuté z obchodného styku je miesto nášho podnikania. 

8. Vyhlásenie o zhode  

8.1.  V zmysle § 13 ods. 2 zákona č. 22/1997 Zb. o technických požiadavkách na výrobky, vydávame toto vyhlásenie: Michal Krajča, 

výlučný zástupca firmy SONNIGER Polska Sp. z o.o. Sp. k. pre Českú republiku a Slovensko, týmto potvrdzuje, že ide o výrobky 

dovážané a nami distribuovaných a podliehajúcich ustanovenia zákona č.22 / 1997 Zb. bolo vykonané posúdenie a vydané 

vyhlásenie o zhode ich vlastností s požiadavkou na bezpečnosť výrobkov ustanovených týmto zákonom, prísl. vládnymi 

nariadeniami a technickými predpismi. 

8.2.  Jednotlivé protokoly o vykonaných skúškach, technická dokumentácia výrobkov a vyhlásenie o zhode podľa príslušných 

ustanovení cit. zákona a príslušných vládnych nariadení sú uložené v sídle nášho podnikania 

9. Všetky predajné, dodacie, platobné a iné podmienky sa v ostatnom riadi platnou právnou úpravou. 

10.      Dohoda o prorogaci  

   Všetky prípadné spory medzí podnikateľskými subjektmi bude riešiť príslušný okresný súd podľa miesta podnikania predávajúceho. 

 Všeobecné obchodné podmienky sa sa riadia právom České republiky. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré táto zmluva          

výslovne neupravuje, sa riadia ustanoveniami zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení. 

 

       


