Všeobecné predajné a dodacie podmienky spoločnosti TATRA GOLD spol. s r.o.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Podľa týchto všeobecných predajných a dodacích podmienok (ďalej len „dodacie podmienky“) sa
riadia všetky dodávky výrobkov, tovaru a služieb, uskutočňované spoločnosťou TATRA GOLD,
spol. s r. o. (ďalej len „predávajúci“).
Tieto dodacie podmienky sú vydané v súlade s ustanovením § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka
a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to bez ohľadu na
skutočnosť, či je kupujúcim fyzická alebo právnická osoba.
Pokiaľ v zmluve alebo v týchto dodacích podmienkach nie je ustanovené inak, zmluvné vzťahy
medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

1. Ponuka
a) Ponuky predávajúceho, podané pred uzatvorením kúpnej zmluvy (informácie prezentované v
reklamných materiáloch alebo podané ústne), sú zásadne nezáväzné, pokiaľ nebudú zahrnuté v
kúpnej zmluve, resp. v potvrdení objednávky zo strany predávajúceho.
b) Kupujúci zodpovedá za to, že ním objednané výrobné značky, úpravy tovaru, nápisy atď.
nepoškodia práva tretej strany. V opačnom prípade nesie kupujúci plnú právnu zodpovednosť
voči nárokom tretích osôb.
2. Objednávka a vznik kúpnej zmluvy
Objednávky sa považujú za prijaté a právne záväzné momentom písomného potvrdenia zo strany
predávajúceho. Vedľajšie dohody platia tiež iba vtedy, ak sú písomne potvrdené zo strany
predávajúceho.
3. Ceny a platobné podmienky
a) Fakturácia ceny sa vo všeobecnosti uskutočňuje podľa dohodnutých cien.
b) Zákonom stanovená daň z pridanej hodnoty nie je započítaná v cenách predávajúceho. Do
faktúry sa uvádza DPH v zákonnej výške, platnej v deň vystavenia faktúry.
c) Odpočítanie zľavy sa uskutočňuje výhradne na základe písomnej dohody zmluvných strán.
d) Splatnosť faktúr je 14 dní, pokiaľ nie je písomne dohovorené inak. Za dátum prijatia platby sa
považuje deň, kedy je suma uhradená predávajúcemu v hotovosti, resp. pripísaná na účet
predávajúceho.
e) V prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti sa kupujúci dostáva do omeškania. V
takomto prípade je predávajúci oprávnený uplatniť si u kupujúceho úroky z omeškania vo výške
0,05 % zo splatnej sumy za každý deň omeškania.

f) Podkladom pre kalkuláciu cien, stanovených zo strany predávajúceho, sú ceny materiálu a
mzdové náklady. Tieto ceny sú záväzné 4 týždne od uzatvorenia zmluvy. Zvýšenie materiálových
a mzdových nákladov, ku ktorému dôjde po uplynutí tohto času, bude zo strany predávajúceho
doúčtované kupujúcemu.

4. Dodanie tovaru
a) Pokiaľ nie je v potvrdení objednávky uvedené inak, uskutočňuje sa dodanie tovaru formou
Incoterms Ex-works, t.j prevzatím tovaru u predávajúceho.
b) Dodacia lehota začína plynúť momentom doručenia písomného potvrdenia objednávky zo
strany predávajúceho kupujúcemu. Dodacia lehota sa počíta odo dňa potvrdenia objednávky do
dňa prevzatia tovaru u predávajúceho. Rozhodujúci je dátum vystavenia nákladného listu.
c) Pokiaľ vinou kupujúceho nedôjde k prevzatiu tovaru včas, predávajúci je oprávnený po
poskytnutí dodacej lehoty, predĺženej o 10 dní, odstúpiť od zmluvy alebo požadovať náhradu
škody.
d) V prípade nepredvídateľných ťažkostí (napr. porucha vo výrobe, štrajk, živelná pohroma,
vojnový stav, zákaz dovozu alebo vývozu, nedostatok surovín a energie, úradné opatrenia, iný
druh vyššej moci), je predávajúci oprávnený primerane predĺžiť dodaciu lehotu, resp. pokiaľ to
okolnosti vyžadujú čiastočne alebo celkom zrušiť svoju dodaciu povinnosť. V takomto prípade
kupujúcemu nevzniká nárok na náhradu škody.
5. Reklamácie
a) Reklamácie tovaru je možné zohľadniť iba ak sú podané písomne u predávajúceho v lehote 5
dní od prevzatia tovaru, s uvedením čísla potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho. Pokiaľ
kupujúci dodaný tovar bezodkladne neskontroluje a pokiaľ viditeľné nedostatky nebudú písomne
oznámené predávajúcemu do 5 dní od prevzatia tovaru, považuje sa tovar vzhľadom na tieto
nedostatky za prijatý bez výhrad.
b) V prípade opodstatnenosti reklamácie je kupujúci oprávnený požadovať odstránenie
nedostatkov, resp. náhradnú dodávku tovaru, pokiaľ bude vadný tovar vrátený. Vystavenie
dobropisu je možné iba v prípade vrátenia tovaru.
c) Účelnosť použitia tovarov, dodaných zo strany predávajúceho, je výlučne vecou kupujúceho,
pričom predávajúci za toto nepreberá zodpovednosť. Nevhodným alebo príliš dlhým skladovaním
môže dôjsť k zmene vlastností výrobkov. V takomto prípade kupujúcemu nevzniká nárok na
záruku.
d) V prípade nedostatkov, uznaných zo strany predávajúceho, poskytne predávajúci kupujúcemu
buď primeranú zľavu z ceny alebo prijatie tovaru na výmenu. Akékoľvek nároky na náhradu
škody voči predávajúcemu okrem preukázaného úmyselného zavinenia alebo hrubej nedbanlivosti
zo strany predávajúceho sú vylúčené. Nedostatky časti tovaru neoprávňujú k reklamácii celej
dodávky. Predávajúci je oprávnený dodávať tovar po častiach. Bez ohľadu na zmluvne určené
množstvo tovaru sú prípustné dodávky nad alebo pod dohodnutý rozsah dodávky do 10 %, u
objednávok tovaru s hmotnosťou nižšou ako 500 kg sú prípustné dodávky nad alebo pod
dohodnutý rozsah dodávky do 20 %. Pri objednávkach tlače platí tolerancia v množstvách +/- 20
%. Tolerancia u šírky a dĺžky tovaru predstavuje +/- 5 %, min. 10 mm. Pre odchýlky v hrúbke a

hmotnosti tovaru platia všeobecné bežné tolerancie podľa GKV. Nepatrné odlišnosti a odchýlky
tovaru vo farbe, priehľadnosti fólie, kvalite a vzhľade aj v rámci jednej dodávky neoprávňujú
kupujúceho na reklamáciu.
e) Riešenie reklamácie neoprávňuje na zmenu dohodnutých platobných podmienok alebo na
omeškanie s platbou. Kupujúci v žiadnom prípade nie je oprávnený zadržiavať alebo započítavať
platby so svojimi pohľadávkami voči predávajúcemu, resp. tretím osobám.
f) Predávajúci si vyhradzuje malé farebné odchýlky tovaru od zaslaných predlôh. Pri výrobe vriec,
potlači a u podobných výrobkov nie je technicky možné zabrániť výskytu relatívne nepatrného
množstva chybného tovaru, pričom pri podiele do 3 % z celkového množstva ide o dodávku
zodpovedajúcu zmluve.
6. Výhrada vlastníckeho práva k tovaru
a) Tovar zostáva vo vlastníctve predávajúceho až do úplného zaplatenia kúpnej ceny tovaru, resp.
všetkých pohľadávok predávajúceho voči kupujúcemu.
b) V prípade konania kupujúceho v rozpore so zmluvou, predovšetkým v prípade omeškania s
úhradou kúpnej ceny, je predávajúci oprávnený vziať tovar späť od kupujúceho. Takýto prípad sa
považuje za odstúpenie od zmluvy. Po spätnom prevzatí tovaru je predávajúci oprávnený tovar
speňažiť, pričom výťažok zo speňaženia (po odpočítaní súvisiacich nákladov) bude použitý na
pokrytie záväzkov kupujúceho.
c) Kupujúci je povinný s tovarom s výhradou vlastníctva zaobchádzať s náležitou starostlivosťou,
predovšetkým je povinný postačujúco ho poistiť v cene nepoužitého tovaru. Svoje nároky z
poistných zmlúv týmto vopred postupuje na predávajúceho.
d) Pokiaľ sa tovar dodaný od predávajúceho s výhradou vlastníctva spracúva, zmieša alebo spája s
predmetmi, ktoré nie sú vo vlastníctve predávajúceho, predávajúci sa stáva spoluvlastníkom novej
veci v pomere hodnoty predmetu kúpy k iným, pripojeným alebo zmiešaným tovarom v čase
spracovania resp. zmiešania.
e) Kupujúci je oprávnený tovar s výhradou vlastníctva predávať v obvyklom obchodnom styku.
Nie je oprávnený inak s ním disponovať. Zabavenie tovaru alebo iný zásah do práv predávajúceho
treťou stranou je kupujúci povinný bezodkladne oznámiť predávajúcemu.
f) Pohľadávky z predaja tovaru s výhradou vlastníctva sa považujú za postúpené predávajúcemu
okamihom ich vzniku, a to vo výške hodnoty vlastníckeho práva predávajúceho. Kupujúci je
oprávnený na inkaso predávajúcemu postúpených pohľadávok bez ujmy oprávnení predávajúceho
na inkaso. Na požiadanie je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu dlžníka a dlžníkovi
oznámiť postúpenie pohľadávky.
7. Platné právo a miestna príslušnosť súdu
a) Zmluvné vzťahy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
b) Pre spory vyplývajúce zo zmluvných vzťahov je daná miestna príslušnosť Okresného súdu
Trenčín.

