V týchto všeobecných obchodných podmienkach (VOP) „Dodávateľ“ znamená ABC Food
Machinery spol. s.r.o.; „Objednávateľ“ a/alebo „Zákazník“ znamená osobu, firmu,
spoločnosť, ktorá zadala objednávku; „Zmluva“ znamená písomnú dohodu (vrátane týchto
VOP) uzavretú medzi objednávateľom a dodávateľom na dodanie tovaru, diela a/alebo
zabezpečenie servisu;
„Obchodný zákonník“ znamená slovenský Obchodný zákonník, zákon č. 513/1991 Zb. v
platnom znení; „Občiansky zákonník“ znamená slovenský Občiansky zákonník, zákon č.
99/1963 Zb. v platnom znení; „Zákon o zákonnej zodpovednosti za produkt“ znamená
slovenský zákon o škodách spôsobených chybným tovarom, zákon č.294/1999 Zb. v platnom
znení; „Zákon o ochrane údajov“ znamená slovenský Zákon o ochrane osobných údajov,
zákon č. 428/2002 Zb. v platnom znení.
1. Všeobecné
1. Všeobecné obchodné podmienky sú platné pre všetky dodávateľove konzultácie, ponuky,
dodávky a služby a všetky súčasné a budúce právne vzťahy medzi Dodávateľom a jeho
Zákazníkom. Obchodné podmienky Zákazníka, ktoré nie sú úplne alebo čiastočne zhodné s
VOP alebo všeobecnými právnymi predpismi, sú týmto výslovne nesúhlasné. Takéto
obchodné podmienky Zákazníka sa nestanú nedeliteľnou súčasťou Zmluvy ani vtedy, keď
Dodávateľ vykoná službu so znalosťou daných predpisov v opačnom zmysle. VOP platia aj
pre všetky budúce obchodné vzťahy, aj keď sa výslovne znova nedohodnú, pokiaľ ich
Zákazník poznal alebo mal poznať na základe predchádzajúceho obchodného vzťahu.
2. Ústne dodatočné dohody odvodené od VOP nie sú relevantné. Dohody, čiastočne s
predstaviteľmi Dodávateľa, odchyľujúce sa od VOP Dodávateľa v individuálnych prípadoch,
sa musia vykonať len písomne a sú záväzné len po písomnom súhlase štatutárneho
predstaviteľa Dodávateľa.
2. Ponuka a uzatvorenie Zmluvy
1. Zmluvy sa uzatvárajú len v súlade s Dodávateľom písomne potvrdenou objednávkou a jej
prevzatím Zákazníkom. Reklamné materiály Dodávateľa a informácie tam uvedené nie sú
právne záväzné.
2. Dodávateľ si vyhradzuje nárok a autorské právo na údaje, nákresy a kalkulácie ako aj iné
dokumenty aj v elektronickej forme. Toto platí aj pre také písomné podklady, ktoré sú
označené ako dôverné. Pred ich postúpením tretím osobám si Zákazník musí vyžiadať
písomný súhlas od Dodávateľa.
3. Povaha predmetu zmluvy je popísaná výlučne v ponuke Dodávateľa, jeho potvrdení
objednávky a k tomu patriacim dokumentom.
3. Dodávky a dodacie lehoty
1. Dodávateľ nemôže byť braný na zodpovednosť za omeškania, ak Zákazník nesplnil alebo
nesplnil na čas svoje záväzky, obzvlášť postarať sa o úradné povolenia, realizačné plány,
podklady pre špecifikáciu predmetu zmluvy, vyjasnenie všetkých technických detailov a
preddavky.

2. Ak sa po uzatvorení Zmluvy objavia náznaky, že je ohrozená spôsobilosť Zákazníka, napr.
omeškanie platby, zastavenie platby, žiadosť o začatie konania vo veci insolventnosti,
hnuteľná zástava bežných aktív, nevýhodné informácie zo strany bankovej alebo úverovej
inštitúcie, je Dodávateľ oprávnený odmietnuť poskytnúť služby a odstúpiť od Zmluvy a/alebo
nárokovať si náhradu škôd po neúspešnom stanovení termínu poskytnutia istiny vo forme
priamej vykonateľnej bankovej záruky, bankovej garancie alebo preddavku. Stanovenie
termínu odpadá, keď je ohrozenie spôsobilosti Zákazníka zrejmé.
3. Dodacie lehoty potvrdené Dodávateľom sú nezáväzné termíny odoslania. V prípade
deliteľných dodávok má Dodávateľ oprávnenie na čiastkové dodávky a v prípade príslušného
informovania aj na predčasné dodávky.
4. Omeškania, vyplývajúce z odsúhlaseného meškania vykonanej práce v dohodnutom
dátume na strane Zákazníka, majú byť oznámené Dodávateľovi najneskôr do piatich (5) dní
pred dohodnutým dátum. Nároky na vrátenie zásielky zostávajú nedotknuté.
5. Pokiaľ okolnosti, ktoré neboli spôsobené Dodávateľom, komplikujú, oneskorujú alebo
robia splnenie objednávok nemožným, je Dodávateľ oprávnený posunúť dodávku, resp.
čiastkovú dodávku alebo zvyšnú dodávku o dobu, ktorá je zhodná s dobou prekážok alebo
úplne alebo čiastočne odstúpiť od Zmluvy bez toho, aby bol v omeškaní s danou dodávkou.
Nespôsobené Dodávateľom sú, vrátane ale neobmedzene, úradné zásahy, prevádzkové
poruchy, štrajk, výluky, prerušenie práce spôsobené politickými a hospodárskymi pomermi,
nedostatok základných surovín, nedostatok materiálu, problémy so zásobovaním energiou,
prerušenie dopravy spôsobené zátarasami alebo neodvrátiteľné udalosti, ktoré ovplyvňujú
Dodávateľa alebo jeho subdodávateľov.
6. Zákazník môže stanoviť dodatočnú lehotu dodávky len vtedy, keď bol dohodnutý termín
dodania prekročený o viac ako štrnásť (14) dní. Táto dodatočná lehota musí byť primeraná a
musí byť najmenej dvadsaťosem (28) dní. Po zbytočnom uplynutí dodatočnej lehoty je
Zákazník oprávnený odstúpiť od Zmluvy.
4. Ceny a platobné podmienky
1. Ceny Dodávateľa za dodávky platia „ex Works“ EXW podľa Incoterms 2000, bez zákonom
stanovenej dane z pridanej hodnoty, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
2. Ak sa po uzatvorení Zmluvy vyskytnú zmeny výpočtov vyplývajúce z vyšších nákladov za
práce a materiál, nárastom zákonom stanovenej DPH alebo inými okolnosťami, obzvlášť
technicky podmienené zmeny v kalkulácii, je Dodávateľ oprávnený zvýšiť cenu v Zmluve v
primeranej percentuálnej hodnote voči nastaným zmenám v základných kalkuláciách.
3. Faktúry sú splatné v dohodnutej mene bez zrážok štrnásť (14) dní od dátumu fakturácie ak
nie je v ponuke alebo zmluve dohodnuté inak.
4. Platby sú vykonané, keď je suma náležite pripísaná na bankový účet Dodávateľa a
Dodávateľ ňou môže s konečnou platnosťou disponovať. Skonto a zmenkové poplatky sú v
každom prípade na účet Zákazníka. Ak je dohodnutá platba zmenkou, tak doba zmenky by
nemala presiahnuť deväťdesiat (90) dní od dátumu fakturácie.
5. Čiastkové dodávky sú zúčtované okamžite a každá z nich je splatná samostatne, nezávisle
od ukončenia celkovej dodávky.

5. Výhrada vlastníckeho práva
1. Dodávateľ si vyhradzuje právo na predmet kúpy až po príjem všetkých platieb
vyplývajúcich zo Zmluvy. Ak Zákazník koná v rozpore so Zmluvou, obzvlášť v prípade
omeškania platby, vyhradzuje si Dodávateľ právo na stiahnutie a/alebo ponechanie si
predmetu kúpy. V prípade stiahnutia objektu kúpy Dodávateľ neodstupuje od Zmluvy, pokiaľ
to Dodávateľ výslovne písomne nedeklaroval. V prípade zhabania objektu kúpy zo strany
Dodávateľa to vždy znamená zrušenie Zmluvy. Po stiahnutí objektu kúpy je Dodávateľ
oprávnený na jeho ďalší predaj. Výnos je odčítaný od záväzkov – po stiahnutí primeraných
manipulačných poplatkov - kupujúceho.
2. Zákazník sa zaväzuje zaobchádzať s objektom kúpy šetrne; obzvlášť sa zaväzuje poistiť ho
na vlastné náklady v cene nového tovaru proti poškodeniu vodou, ohňom a krádeži. Ak sú
potrebné údržbové a inšpekčné práce, musí ich zákazník vykonať včas na vlastné náklady.
3. V prípade zhabania alebo iných zásahov treťou stranou musí o tom Zákazník bezodkladne
písomne informovať Dodávateľa, aby mohol vzniesť námietku podľa § 79 Občianskeho
zákonníka.
4. Zákazník nie je oprávnený ľubovoľne disponovať s objektom kúpy, pokiaľ zákazník
nenadobudne vlastníctvo objektu kúpy, za podmienok stanovených v Zmluve a v týchto VOP.
Pokiaľ Zákazník nenadobudne vlastníctvo objektu kúpy, musí byť objekt kúpy viditeľne
označený ako „Vlastníctvo ABC Food Machinery spol. s.r.o.“. Ak by Zákazník porušil toto
ustanovenie a tretia strana by nadobudla vlastníctvo objektu kúpy podľa odseku 446
Obchodného zákonníka, Zákazník je povinný zverejniť a predložiť Dodávateľovi všetky
dokumenty, podľa ktorých nadobudla tretia strana vlastníctvo objektu kúpy a previesť všetky
práva a povinnosti vyplývajúce pre Zákazníka z týchto dokumentov uzatvorených s treťou
stranou, vrátane čiastočného prevodu práv a povinností, ak je to požadované Dodávateľom.
Záväzky Zákazníka voči Dodávateľovi zostávajú nedotknuté.
5. Spracovanie alebo transformáciu objektu kúpy vždy vykonáva Dodávateľ. Ak sa objekt
kúpy spracuje s inými predmetmi, ktoré nevlastní Dodávateľ, tak Dodávateľ nadobúda
spoluvlastníctvo nových vecí úmerne voči hodnote objektu kúpy (výsledná suma fakturácie,
vrátane DPH) iných spracovaných predmetov v čase spracovania. Vyššie uvedené tiež platí aj
pre veci, ktoré vznikli spracovaním.
6. Ak sa objekt kúpy neoddeliteľne zlúči s predmetmi, ktoré nevlastní Dodávateľ, Dodávateľ
nadobúda spoluvlastníctvo zahŕňajúce nové veci úmerne hodnote objektu kúpy (výsledná
suma fakturácie, vrátane DPH) voči iným veciam v čase zlúčenia. Ak sa zlúčenie vykoná
spôsobom, že sa vec Zákazníka považuje za hlavnú, platí za dohodnuté, že Zákazník
postupuje Dodávateľovi spoluvlastníctvo úmerne. Zákazník zachováva Dodávateľovi
vzniknuté výlučné vlastníctvo alebo spoluvlastníctvo pre Dodávateľa.
7. Zákazník taktiež odstupuje Dodávateľovi nároky, ktoré má voči tretej strane na zaistenie
našich požiadaviek voči Zákazníkovi, ktoré vznikajú zlúčením objektu kúpy s pozemkom
voči tretej strane.

8. Dodávateľ sa zaväzuje uvoľniť istiny na požiadanie Zákazníka do takej miery, ak
realizovateľná hodnota našich istín na zabezpečené pohľadávky presiahne viac ako desať (10)
percent. Výber uvoľnených istín prináleží Dodávateľovi.
6. Prechod rizík
1. Expedícia predmetu Zmluvy sa vykonáva Dodávateľom „ex Works“ EXW (Incoterms
2000) na riziko Zákazníka. To isté platí, ak je doprava a iné výdavky na náklady Dodávateľa.
Okrem toho bude predmet Zmluvy poistený zo strany Dodávateľa proti poškodeniu počas
transportu len na výslovný písomný pokyn a na účet Zákazníka.
2. Ak je dohodnuté vyzdvihnutie na zodpovednosť Zákazníka a nie je vykonané počas
ôsmych (8) dní po dohodnutom dátume, expedícia bude vykonaná Dodávateľom na účet
Zákazníka za použitia takého typu dopravy, ktorý sa Dodávateľovi javí ako ekonomický.
3. Riziko prechádza na Zákazníka odovzdaním predmetu Zmluvy, prvému dopravcovi alebo
špeditérovi. Toto platí aj pre samostatné čiastkové dodávky a ak Dodávateľ prevzal dopravné
poplatky.
4. Ak je expedícia na požiadanie Zákazníka oneskorená alebo jestvuje prestoj v prijatí, riziko
prechádza oznámením pripravenosti na expedíciu. Uskladnenie predmetu Zmluvy sa
vykonáva v mene a na náklady Zákazníka.
5. Prepravné balenie a všetky iné balenie podľa nariadenia o balení sa nepreberajú späť;
okrem paliet. Zákazník je povinný zabezpečiť likvidáciu obalov na vlastné náklady.
7. Ručenie za chyby
1. Uplatnenie reklamácie Zákazníka je možné len vtedy, ak Zákazník spĺňa svoju ohlasovaciu
povinnosť a povinnosť inšpekcie predmetu Zmluvy v súlade so svojimi povinnosťami
uvedenými v § 427 a § 428 v Obchodnom zákonníku.
2. Ak existuje nedostatok predmetu kúpy, Zákazník je oprávnený vybrať si dodatočné plnenie
vo forme odstránenia chyby alebo dodávku nového predmetu bez chýb. Dodávateľ je
oprávnený odmietnuť formu náhrady zvolenú Zákazníkom len vtedy, ak je to možné vykonať
len s neprimeranými nákladmi. Po uplynutí prevádzkovej životnosti garantovanej výrobcom
sú zo záruky vylúčené amortizované diely.
3. Ak zlyhá dodatočné plnenie, je Zákazník oprávnený podľa svojej voľby požadovať
odstúpenie alebo zníženie obstarávacej ceny.
4. Dodávateľ neručí za chyby, ktoré vzniknú dielmi nedodanými a nedoručenými
Dodávateľom, vykonanými zásahmi a zmenami bez nášho písomného súhlasu, servisom
vykonaným inou osobou ako ABC Food Machinery spol. s.r.o., alebo osobou nami písomne
určenou alebo bežným opotrebovaním.
5. Dodávateľ ručí podľa zákonných nariadení pod podmienkou, že si Zákazník uplatňuje
nárok na škody, ktoré vznikli úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou, vrátane úmyslu a
hrubej nedbanlivosti našich sprostredkovateľov alebo pomocných síl.

6. Dodávateľ ručí podľa zákonných nariadení pod podmienkou, že Dodávateľ porušil
základné zmluvné povinnosti, pokiaľ záväzné ustanovenia zákona neurčuje inak.
7. Dodávateľ sa zaručuje, že ponúknutý tovar, dielo v konkrétnej cenovej ponuke bude
dosahovať výkonnostné požiadavky, za predpokladu, že tovar je správne nainštalovaný,
prevádzkovaný a udržiavaný Objednávateľom. Záruka funkcie tovaru Predávajúcim je
zaručená ak tovar, dielo po spustení do prevádzky, počas ôsmich (8) hodín pracuje
bezchybne. Dodávateľovi musí byť poskytnutá možnosť pozorovať a merať výkon tovaru,
diela objednávateľom.
8. Ak tovar, dielo aj po úprave stále nespĺňa ponúkaný výkon uvedený v cenovej ponuke
a/alebo zmluve schválenej oboma stranami, Objednávateľ je povinný informovať dodávateľa
do tridsiatich (30) dní po tom ako bol tovar, dielo spustené do prevádzky. Následne bude
Dodávateľovi poskytnutá primeraná lehota na vykonanie testov a úprav, ktoré dodávateľ
považuje za potrebné. Priame náklady potrebné na úpravy sú znášané dodávateľom až do
výšky 5% z predajnej ceny tovaru, zariadenia. V prípade ak tovar, dielo aj po úpravách
nespĺňa ponúkaný výkon, Dodávateľ nahradí objednávateľovi časť z predajnej ceny tovaru,
diela zníženej o náklady na vykonané úpravy, rovnajúcu sa percentuálnemu rozdielu
dodaného výkonu a požadovaného výkonu tovaru, diela, ale akékoľvek náhrady nesmú
presiahnuť 8% z celkovej predajnej ceny. Ale v žiadnom prípade Dodávateľ nie je
zodpovedný za vzniknuté škody, ušli zisk Objednávateľa spôsobené výkonovými rozdielmi
tovaru, diela.
9. Dodávateľ je povinný odškodniť Objednávateľa za podmienok uvedených v týchto VOP,
iba za skutočné škody spôsobené Zákazníkovi.
10. Ručenie spôsobené zavineným zranením na tele, ujmou na živote alebo na zdraví zostáva
nedotknuté; toto tiež platí pre povinné ručenie podľa Zákona o zodpovednosti za chyby
výrobkov.
11. Ručenie je vylúčené, pokiaľ nebolo nič iné dohodnuté vyššie a pokiaľ záväzné
ustanovenia zákona neurčujú inak.

8. Spoločná a solidárna zodpovednosť
1. Rozšírené ručenie pre náhradu škody ako je stanovené v odseku 7 je vylúčené – bez ohľadu
na právnu povahu uplatňovaného nároku. Toto platí obzvlášť pre nároky na náhradu škody
kvôli nesolventnosti pri uzatvorení Zmluvy, kvôli iným porušeniam záväzkov alebo kvôli
protiprávnym nárokom na náhradu vecnej škody.
2. Pokiaľ je ručenie za škody vylúčené alebo obmedzené, toto platí aj ohľadom na osobnú
zodpovednosť našich poverencov, zamestnancov, pracovníkov, reprezentantov a pomocníkov
v rozsahu povolenom podľa zákona.
9. Práva duševného vlastníctva
1. Práva duševného vlastníctva zahŕňajú plány, výkresy, softvér, produkty, výrobky,
zariadenia a všetky ostatné nové naprojektované a vyvinuté veci vytvorené Dodávateľom

alebo treťou stranou na základe inštrukcií Dodávateľa, patria Dodávateľovi, aj vtedy, keď
Zákazník znášal náklady pre tento účel.
2. Dodávateľ si nie je vedomý hocijakého duševného vlastníctva tretích osôb, ktoré by
obmedzovali použitie nadobúdaného tovaru.
10. Záverečné ustanovenia
1. Pre tieto VOP platí výlučne slovenské právo, obzvlášť Obchodný zákonník. Aplikácia
konvencie OSN o medzinárodnom obchode je explicitne vylúčená.
2. Dodávateľ je oprávnený spracovať údaje, ktoré nadobudol od Zákazníka za obchodným
účelom, podľa Zákona o ochrane údajov, obzvlášť na transfer potrebných údajov pre úverové
poistenie.
3. Postúpenie pohľadávok vyplývajúcich zo Zmluvy a týchto VOP, ktoré prináležia
Zákazníkovi, je vylúčené.
4. Pokiaľ nie je inak uvedené v potvrdení objednávky Dodávateľa, miestom plnenia je sídlo
Dodávateľa.
5. Príslušný súd stanovený v občianskoprávnom konaní bude autorizovaný uzniesť sa na
akýchkoľvek nárokoch vyplývajúcich zo Zmluvy a/alebo týchto VOP.
6. Ak by sa stala jedna z uvedených podmienok neúčinnou, účinnosť nariadenia o prijatí a
zvyšné časti Zmluvy zostávajú nedotknuté. Akékoľvek klauzuly, ktoré sa stávajú neúčinnými,
sa nahradia novými klauzulami, ktoré majú rovnaký hospodársky výsledok. Pokiaľ sa
klauzuly nestali nedeliteľnou súčasťou Zmluvy, riadi sa skutková podstata
Zmluvy platnými právnymi predpismi.

