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Všeobecné obchodno-dodacie podmienky
firmy IKEMA, spol. s r.o.
platné od 1. 1. 2016
1. Rozsah platnosti
1. Všetky dodávky a výkony sa realizujú podľa
podmienok, ktoré sú ďalej uvedené v týchto
všeobecných obchodno-dodacích podmienkach.
2. Odchylné podmienky sú pre dodávateľa
záväzné len vtedy, ak ich písomne uznal.
3. Odberateľ akceptuje všeobecné obchodnododacie podmienky dodávateľa. Pokiaľ s nimi
nesúhlasí, musí ich neodkladne pripomienkovať
písomnou formou a to najneskôr v lehote do
troch dní od obdržania potvrdenia objednávky
od dodávateľa.
2. Ponuka a objednávka
1. Ponuka zostáva až do písomného potvrdenia
objednávky dodávateľom nezáväzná.
2. Ústne alebo telefonické dohody sa stávajú
súčasťou zmluvy, až keď ich dodávateľ
písomne potvrdí.
3. Objednávky odberateľa možno považovať
za záväzné len vtedy, ak boli vyhotovené
písomnou formou a odberateľom náležite
podpísané.
4. Takáto objednávka má platnosť 1 mesiac po
vystavení. Po uplynutí tejto lehoty nemusí
považovať dodávateľ objednávku za platnú.
5. Kúpna zmluva medzi odberateľom
a dodávateľom nadobúda platnosť len vtedy,
keď dodávateľ obdrží od odberateľa riadne
podpísanú kópiu kúpnej zmluvy, s ktorej
podmienkami odberateľ súhlasí.
3. Ceny
1. Ceny sa rozumejú netto (bez DPH) Ex
Works IKEMA podľa INCOTERMS 2000.
4. Platobné podmienky
1. Platbu treba uskutočniť v termíne splatnosti,
uvedenej na faktúre.
2. Použitie iných platobných podmienok ako a
bezhotovostný prevod bude predmetom
samostatného dodatku ku kúpnej zmluve.
5. Zmluvné pokuty
1. Ak sa odberateľ oneskorí s platením kúpnej
ceny alebo inej peňažnej sumy, má dodávateľ
nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1% za
každý deň omeškania bez toho, aby boli
dotknuté akékoľvek jeho nároky na náhradu
škody.

2. Ak dodávateľ nedodrží dohodnuté dodacie
lehoty, je povinný odberateľovi zaplatiť
zmluvnú pokutu vo výške 0,1% za každý deň
omeškania.
3. Zaplatenie zmluvnej pokuty je podmienené
písomným odsúhlasením oboma stranami.
4. Vyvolané náklady odberateľa v súvislosti
s omeškaním dodania sú z nárokov vylúčené.
6. Dodávky
1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza
na odberateľa aj vtedy, ak dodávateľ prevezme
dopravné náklady.
2. Dodací termín je stanovený v potvrdenej
objednávke, resp. kúpnej zmluve a predpokladá
úplné vyjasnenie podrobností prevedenia.
Stanoveným termínom dodávky sa rozumie deň
odovzdania tovaru prvému dopravcovi.
7. Podmienky vlastníctva
1. Dodaný tovar zostáva vlastníctvom
dodávateľa až do úplného zaplatenia kúpnej
ceny, ako aj do zaplatenia všetkých minulých
dodávok v rámci obchodných vzťahov, včítane
všetkých vedľajších pohľadávok. V prípade
platby šekom alebo zmenkou zostáva tovar
vlastníctvom dodávateľa až do preplatenia šeku
alebo zmenky. To platí aj vtedy, keď cena za
určitú, odberateľom označenú dodávku, bola
zaplatená a pripísaná na účet dodávateľa, resp.
uhradená do pokladne dodávateľa pri nákupe v
hotovosti.
2. Dodávateľ prehlasuje, že je vlastníkom
tovaru, ktorý je predmetom všeobecných
obchodno-dodacích podmienok a tento nie je
zaťažený právom tretej osoby.
3. V prípade predaja tovaru odberateľom tretej
osobe, odberateľ neodvolateľne odstupuje svoje
požiadavky, ktoré mu príslušia z predaja,
opracovania, spracovania alebo iného právneho
dôvodu, ako aj nárok na vydanie tovaru na
základe
vyhradeného
vlastníctva
našej
spoločnosti. Ďalej odstúpi v prospech našej
spoločnosti poisťovacie nároky z poškodenia,
straty, krádeže alebo vylúpenia tovaru.
4. Pri predaji tovarov s vyhradeným právom
vlastníctva, ktoré boli spracované alebo spojené
s tovarom
nedodávaným zo strany našej
spoločnosti odberateľ odstúpi svoje pohľadávky
v účtovnom pomere spracovaného tovaru s
vyhradeným vlastníctvom k zaobstarávacej
cene iných spracovaných tovarov.
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5. Ak odberateľ použije tovar našej spoločnosti
na základe zmluvy o dielo, potom odstúpi
v prospech našej spoločnosti svoje mzdové
požiadavky voči svojmu zákazníkovi vo výške
zodpovedajúcej ešte zostávajúcej pohľadávky.
Toto odstúpenie bude platiť aj vtedy, keď tovar
s vyhradeným vlastníctvom bol už skôr
odberateľom spracovaný, opracovaný, alebo
bol predaný viacerým zákazníkom. Ak
zákazník spracuje, zabuduje, alebo spojí náš
tovar s iným tovarom, ktorý nepatrí našej
spoločnosti, prísluší vlastníctvo novej veci
našej
spoločnosti
v účtovnom
pomere
spracovaného
tovaru
s
vyhradeným
vlastníctvom k zaobstarávacej cene ostatných
spracovaných tovarov.
6. V prípade meškania alebo ak existujú
predpoklady predčasnej splatnosti je naša
spoločnosť oprávnená odvolať splnomocnenie
na stiahnutie našich pohľadávok a oznámiť ich
odstúpenie po stanovení a potvrdení primeranej
lehoty splatnosti.
7. Zaväzujeme sa, že na písomné požiadanie
odberaťeľa podľa našej voľby uvoľníme
horeuvedené zábezpeky, pokiaľ ich hodnota
trvalo
prekračuje
pohľadávku,
ktorú
zabezpečujú.
8. Spätné prevzatie tovaru neznamená
odstúpenie od všeobecných obchodno-dodacích
podmienok, resp. zmluvy. V prípade prevzatia
je dodávateľ oprávnený pridať k celkovej
pohľadávke dobropisy vo výške medzičasom
zníženej hodnoty tovaru (zohľadňujúce jeho
starnutie).
8. Záruka
1. Dodávateľ poskytuje záruku za akosť tovaru
po dobu 6 mesiacov, ak nebolo inak písomne
dohodnuté a obsiahnuté v dodacom liste, resp.
v kúpnej zmluve.
2. Odberateľ je povinný tovar skontrolovať
a viditeľné nedostatky bezodkladne, najneskôr
do 7 dní odo dňa dodania tovaru na miesto
určenia písomne reklamovať. Prísľub určitých
vlastností sa v jednotlivých prípadoch musí
určiť písomne.
3. U oprávnených nárokov na nedostatky je
dodávateľ voči odberateľovi povinný podľa
jeho rozhodnutia vykonať len opravu alebo
náhradnú dodávku. Pri neúspešnej oprave,
alebo nekvalitnej náhradnej dodávke, môže

odberateľ
po
dohode
s dodávateľom
požadaovať zníženie ceny alebo výmenu tovaru.
4. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmeny
v konštrukcii
alebo
v prevedení,
ktoré
neovplyvnia funkčnosť ani cenu predmetu
dodávky a tieto neoprávňujú k reklamovaniu
nedostatkov.
5. Materiály, pokiaľ nie sú odberateľom
predpísané, sa určujú na základe našich
skúseností s ohľadom na svoje potreby použitia.
6. Povinnosť záruky nevzniká pri neodbornom
zaobchádzaní, chybách pri montáži, zásahu
tretích osôb a u nedostatkov zapríčinených
udalosťami, ktoré my nemôžeme ovplyvniť. Na
prirodzené opotrebenie sa záruka nevzťahuje.
7. Nároky na náhradu škody vznikajú len
v prípadoch podľa článku č. 10.
9. Poradenstvo, projekcia, plánovanie
1. Poradenstvo, projekcia, plánovanie pre
odberateľa je záväzné len natoľko, nakoľko sa
vzťahuje na použitie predmetu dodávky
dodávateľa a nakoľko ja zakladá na úplnej
písomnej informácii odberateľa o účele použitia
a nasadenia v zariadení. Pokiaľ je naša činnosť
záväzná a dôjde k objednávke, potom ručíme za
prípadnú chybu výlučne vtedy, ak dôjde
k hrubému previneniu. Ak odberateľ dodá
výkresy, plány, dáta alebo iné údaje, je jedine
on povinný prekontrolovať ich správnosť. Pre
toto vzniknuté škody idú len na jeho ťarchu.
10. Nároky na náhradu škody
1. Nároky na náhradu škody, bez ohľadu na
právny dôvod – aj pri porušení povinnosti
objasnenia a starostlivosti o zákazníka pred
akceptáciou všeobecných obchodno-dodacích
podmienok, resp. kúpnej zmluvy
pri
pozitívnom porušení zmluvy a nepovolenom
konaní – sa vylučujú, pokiaľ škoda nespočíva
na hrubom previnení dodávateľa alebo jeho
pracovníkov. Za ľahkú nedbalosť ručí
dodávateľ len vtedy, ak sa jedná o podstatné
zmluvné povinnosti. Vylúčené je aj ručenie za
nepredvídateľné škody. Horeuvedené vylúčenie
ručenia neplatí u povinného ručenia podľa
zákona, ako aj keď chýbajú vlastnosti, ktoré
boli výslovne prisľúbené a odberateľa mali
chrániť práve pred vzniknutou škodou.
2. Ak by bol dodávateľ vyzvaný na náhradu
škody na základe zákona alebo iných
priestupkovoprávnych predpisov, alebo ak by
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mu iným spôsobom (napr. odvolaním) vznikla
škoda, je odberateľ povinný umožniť
dodávateľovi stanoviť nakoľko škoda spočíva
na chybe, za ktorú je zodpovený odberateľ.
11. Vyrovnanie, zadržanie, odstúpenie
1. Odberateľ má právo na vyrovnanie len vtedy,
keď nároky voči dodávateľovi sú čo do dôvodu
ako aj do výšky nesporné alebo ak boli
právoplatne určené. Právo na zadržanie existuje
len vtedy, ak je založené na tom istom
zmluvnom vzťahu.
12. Duševné a pôvodcovské právo
1. Všetky ponukové podklady, výkresy,
kalkulácie nákladov a podobne zostávajú
vlastníctvom dodávateľa a musia mu byť na
požiadanie vrátené. Právo na ich zadržanie
neexistuje zo žiadnych dôvodov. Podklady sa
nesmú sprístupniť tretím osobám alebo inak
použiť. Dodávateľ si nárokuje ochranu práv
pôvodcu.
13. Odstúpenie od všeobecných obchodnododacích podmienok, resp. kúpnej zmluvy
1. Pokiaľ sa dodávateľ a odberateľ dopustí
dopustí podstatného alebo opakovaného
porušenia ktorejkoľvek zo svojich povinností,
vyplývajúcich z obchodno-dodacieho vzťahu je
druhá strana oprávnená s okamžitou platnosťou
od zmluvy odstúpiť a žiadať náhradu škody,
vrátane ušlého zisku.
2. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje:
- omeškanie s platením za tovar trvajúce
dlhšie jako 14 dní,
- neodstránenie reklamácie v lehote 14 dní.
14. Vývozné a dovozné povolenie
1. Ak je k realizácii uzavretej zmluvy v krajine
dodávateľa požadované zvláštne vývozné
povolenie, je dodávateľ povinný takéto
povolenie vopred obstarať.
2. Ak je k realizácii uzavretých obchodnododacích podmienok v krajine odberateľa
požadované zvláštne dovozné povolenie, je
odberateľ povinný takéto povolenie vopred
obstarať.
3. Skutočnosť, že udelenie povolenia bolo
niektorej zo zmluvných strán odmietnuté,
nebude považovaná za prípad vyššej moci a
povinná
strana, ktorá sa tak dostane do
omeškania, zaplatí druhej strane zmluvnú
pokutu podľa článku č. 5

15. Vyššia moc
1. Ak jednej zo zmluvných strán je bránené
v plnení záväzkov podľa zmluvy, udalosťami,
ktoré majú charakter vyššej moci, nie je
považované takéto neplnenie si povinnosti za
podstatné
porušenie
zmluvy
v zmysle
ustanovení článku č. 13.
2. Pokiaľ má jedna zo strán v úmysle odvolávať
sa na vyššiu moc, musí existenciu tohoto
dôvodu oznámiť druhej strane bez zbytočného
odkladu po tom, ako sa o vyššej moci
dozvedela.
3. Podľa tohoto ustanovenia sa za vyššiu moc
budú považovať predovšetkým nepredvídané a
neodvratiteľné udalosti, ako napr. prírodné
katastrofy, oheň, búrka, silné mrazy,
zemetrasenie, výskyt nákazlivých chorôb, ale aj
vojna, nepokoje medzi obyvateľstvom, začatie
vojny, mobilizácia, blokáda, štrajk, taktiež i
všetky úradné opatrenia, ktoré partneri nemôžu
ani odstrániť, ani ovplyvniť.
4. Ak vplyv vyššej moci trvá viac jako 6 po
sebe idúcich mesiacov, je každá strana
oprávnená okamžite zmluvu zrušiť. V takomto
prípade ani jedna strana nemá právo požadovať
od druhej strany náhradu spôsobenej škody.
16. Rozhodovanie sporov a použité právne
normy
1. Všetky spory, ktoré vzniknú z obchodnododacích vzťahov, resp. zo zmluvného vzťahu,
vrátane sporov o ich platnosť, výklad alebo
zrušenie, budú riešené pred Rozhodcovským
súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej
komory v Bratislave.
2. Zmluvný vzťah podlieha slovenskému právu.
17. Čiastočná neúčinnosť
1.
V prípade
neúčinnosti
jednotlivých
obchodno-dodacích,
resp.
zmluvných
podmienok zostávajú ostatné obchodnododacie, resp. zmluvné podmienky plne účinné.
Namiesto neúčinných obchodno-dodacích, resp.
zmluvných podmienok, platia bez ďalšieho
dojednania také podmienky, ktoré sa v rámci
právnych možností čo najviac približujú tomu,
čo bolo podľa zmyslu a účelu neúčinných
obchodno-dodacích,
resp.
zmluvných
podmienok žiadané.
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