
V súlade s ustanovením § 273 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších zmien, k zjednodušeniu praxe pri uzatváraní kúpnych zmlúv o  
dodávkach pneumatík (ďalej len „Tovar“)
1.  Preambula
  Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom IHLE SLOVAKIA s.r.o.. V prípade nedodržania splatnosti faktúry bude vyúčtovaná zmluvná pokuta v zmysle platnej legislatívy. 

Pre súčasné aj budúce dodávky tovaru platia výlučne naše Všeobecné obchodné podmienky, aktualizované v máji 2012, ktoré sú súčasťou Cenníka. Radi Vám na Vašu žiadosť 
dodatočne pošleme aktuálne znenie Všeobecných obchodných podmienok.

2.  Predmet kúpnej zmluvy
2.1.  Predmetom kúpnej zmluvy je záväzok dodávateľa dodať odberateľovi tovar určený individualizujúcimi znakmi alebo čo do množstva a druhu a previesť na neho vlastnícke právo 

a záväzok odberateľa zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu. 
2.2.  Kúpna zmluva je uzatvorená, keď sa zmluvné strany dohodnú v písomnej forme na jej obsahu aspoň v podstatných častiach – určení tovaru a kúpnej ceny. Zmluva je uzatvorená 

aj písomným potvrdením dodávateľa, že akceptuje písomnú objednávku odberateľa.
3.  Uzatvorenie zmluvy prostredníctvom elektronického obchodu
3.1.  Registrovaný odberateľ si môže v elektronickom obchode objednať tovar, pri ktorom je symbol nákupného košíka.
3.2.  Stlačením tlačidla Košík a zadaním počtu kusov sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka. Obsah nákupného košíka si odberateľ môže kedykoľvek skontrolovať.
3.3.  Pri registrácii je nový odberateľ povinný vyplniť všetky identifikačné údaje, ktoré od neho vyžaduje elektronický systém dodávateľa. Súčasne si môže zadať aj prístupové meno a 

heslo, ktorým sa bude pri budúcich nákupoch automaticky prihlasovať. 
4.  Dodávka tovaru
4.1.  Dodávateľ je povinný dodať tovar odberateľovi riadne a včas, spolu s príslušnými dokladmi.
4.2.  Miesto dodania tovaru je sklad dodávateľa. Ak je dohodnuté miesto dodania mimo sídla dodávateľa, náklady na dopravu znáša odberateľ, ak nie je zmluvne dohodnuté inak. 
4.3.  Dodávateľ je oprávnený tovar odovzdať dopravcovi na prepravu do miesta určenia. V takomto prípade si splní povinnosť dodať tovar jeho odovzdaním prvému dopravcovi.
4.4.  Dodacia lehota sa určuje v dňoch, v týždňoch alebo mesiacoch a pre obidve zmluvné strany je záväzná. Ak koniec dodacej lehoty pripadne na deň pracovného pokoja  

alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Dodacia lehota sa primerane predĺži, ak dôjde k omeškaniu dodávky z dôvodu objektívnej prekážky 
(napr. živelnej udalosti).

4.5.  V prípade omeškania s dodávkou o viac ako jeden mesiac je odberateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak dodávateľ ani po písomnej výzve nesplní svoju povinnosť v dodatočnej 
7 dňovej lehote od doručenia výzvy.

5.  Kúpna cena a platobné podmienky
5.1.  Kúpne ceny tovarov stanovuje aktuálny cenník dodávateľa v čase uzavretia kúpnej zmluvy, ak nie je dohodnuté inak.
5.2.  Ak po uzatvorení kúpnej zmluvy dôjde k zvýšeniu cien subdodávateľov alebo k zvýšeniu príspevku do recyklačného fondu, dodávateľ má právo jednostranne zvýšiť o tieto sumy 

kúpne ceny tovarov.
5.3.  Kúpna cena zahŕňa aj náklady na balenie, dopravu a poistenie tovaru, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Ku kúpnej cene sa pripočíta daň z pridanej hodnoty v zákonnej sadzbe platnej 

v čase uzatvorenia zmluvy.
5.4.  Dodávateľ pri každej (aj čiastkovej) dodávke tovaru doručí odberateľovi faktúru, splatnú v lehote 14 dni od vystavenia. 
5.5.  Odberateľ je povinný zaplatiť kúpnu cenu v lehote splatnosti prevodom na účet dodávateľa č. 1380537006/1111, vedený v UniCreditbank, a. s., ak nie je dohodnuté inak.
5.6.  Dodávateľ je oprávnený požadovať od odberateľa zaplatenie zálohovej faktúry až do výšky 100 % kúpnej ceny tovaru. V takomto prípade je dodávateľ povinný dodať tovar  

až v dohodnutej lehote po pripísaní úhrady na jeho účet.
5.7.  V prípade omeškania odberateľa s úhradou faktúry môže dodávateľ uplatniť právo na úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
5.8.  Ak je odberateľ v omeškaní s úhradou faktúry dlhšie ako 30 dní je dodávateľ oprávnený:
5.8.1.  Odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie dodaného tovaru. Tým nie je dotknuté právo dodávateľa na náhradu škody a na zmluvnú pokutu.
5.8.2.  Vymáhať pohľadávku cestou súdu
5.8.3.  Postúpiť pohľadávku na vymáhanie inkasnej spoločnosti, v takomto prípade všetky náklady s tým spojené znáša odberateľ.
5.9.  Odberateľ nie je oprávnený jednostranne započítať, zadržiavať alebo znižovať kúpnu cenu v prípade uplatnenia nárokov zo zodpovednosti za vady tovaru.
6.  Nebezpečenstvo škody na tovare
6.1.  Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na odberateľa okamihom prevzatia tovaru. Pokiaľ dodávateľ v súlade s kúpnou zmluvou odovzdá tovar dopravcovi na prepravu do 

miesta určenia, nebezpečenstvo škody prechádza na odberateľa okamihom odovzdania tovaru prvému dopravcovi.
6.2.  Prevzatie tovaru je odberateľ povinný potvrdiť na dodacom liste, ktorého originál vráti dodávateľovi a kópiu si ponechá.
8.  Zodpovednosť za vady
7.1.  Vady zistiteľné pri prevzatí tovaru je odberateľ povinný reklamovať písomne u dodávateľa, najneskôr v lehote 7 dní odo dňa dodania. Pre včasné uplatnenie reklamácie je  

rozhodujúci deň doručenia reklamácie dodávateľovi.
7.2.  Vady, ktoré nemohli byť zistené pri prevzatí tovaru je odberateľ povinný reklamovať písomne u dodávateľa najneskôr do uplynutia záručnej lehoty.
7.3.  Zodpovednosť dodávateľa za vady nevzniká, ak boli spôsobené vonkajšími vplyvmi, ktoré nespôsobil dodávateľ ani osoby, s ktorých pomocou plnil svoj záväzok.
7.4.  V rámci záručnej reklamácie je odberateľ oprávnený alternatívne uplatniť tieto nároky:
7.4.1.  Požadovať výmenu vadného tovaru alebo dodanie chýbajúceho tovaru
7.4.2.  Požadovať opravu odstrániteľnej vady na tovare
7.4.3.  Požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny, ak si vadný tovar odberateľ ponechá
7.4.4.  Odstúpiť od zmluvy a žiadať vrátenie kúpnej ceny v prípade neodstrániteľnej vady.
7.5.  Uplatnený nárok odberateľ nemôže meniť bez súhlasu dodávateľa. Ak pri vybavovaní reklamácie dodávateľ zistí, že reklamované vady sú neodstrániteľné, alebo že s ich opravou 

by boli spojené neprimerané náklady, má odberateľ právo na dodanie náhradného tovaru, ak o to požiada bezodkladne po oznámení dodávateľa o tejto skutočnosti.
8.  Okolnosti vylučujúce zodpovednosť
8.1.  Ak dôjde k udalosti, ktorú nie je možné v čase uzavretia zmluvy predvídať, a ktorá spôsobí dodávateľovi prekážku v plnení jeho povinností, dodávateľ je oprávnený predĺžiť lehotu 

plnenia o dobu, po ktorú prekážka trvala.
8.2.  Ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť, dodávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť. Odberateľ má v takomto prípade nárok na vrátenie poskytnutého peňažného plnenia, 

nie však na náhradu škody.
8.3.  Ak dodávateľ v lehote 15 dní od vzniku prekážky písomne neoznámi odberateľovi, že predmet zmluvy splní v primeranej náhradnej lehote, odberateľ má právo od zmluvy odstúpiť. 

Dovtedy uskutočnené čiastočné plnenia však odberateľ nemôže odmietnuť.
9.  Zmluvná pokuta
  V prípade omeškania odberateľa s plnením platobných povinností podľa článku 5.8. má dodávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20 % fakturovanej sumy bez 

DPH. Tým nie je dotknutý nárok dodávateľa na náhradu škody a na zaplatenie úroku z omeškania.
10.  Doručovanie písomností
10.1.  Zmluvné strany si navzájom doručujú písomnosti na adresu zapísanú v obchodnom alebo inom registri.
10.2.  V prípade, ak sa zásielka vráti odosielateľovi z dôvodu, že druhá zmluvná strana ju odmietla prevziať, nepreberá poštu alebo na uvedenej adrese je považovaná za neznámeho 

adresáta, považuje sa za doručenú dňom, kedy sa vrátila odosielateľovi, a to aj v prípade, ak sa druhá zmluvná strana o nej nedozvie.
11.  Ochrana obchodného tajomstva
11.1.  Všetky technické, cenové a odborné a iné informácie týkajúce sa predmetu zmluvy, prípadne niektorej zo zmluvných strán, sú predmetom obchodného tajomstva.
11.2.  Dodávateľ zaručuje dôvernosť zaobchádzania s údajmi odberateľa v elektronickej databáze a zabezpečenie ochrany týchto údajov pred zneužitím. Identifikačné údaje odberateľa 

použije výhradne na realizáciu obchodu a na nevyhnutnú komunikáciu.
11.3.  Údaje o elektronických nákupoch sú uložené v bezpečnej databáze dodávateľa a slúžia na interné štatistické analýzy. Dodávateľ môže poskytnúť tretej strane alebo verejnosti 

súhrnné štatistické informácie, ktoré však nesmú obsahovať žiadnu informáciu umožňujúcu identifikáciu konkrétnych odberateľov.
11.4.  Zaregistrovaním v systéme elektronického nákupu odberateľ vyslovuje svoj súhlas so zhromažďovaním, spracovaním a používaním informácií podľa vyššie uvedených pravidiel.
12.  Riešenie sporov
12.1.  Pri vzniku akéhokoľvek sporu sa dodávateľ a odberateľ zaväzujú riešiť vec najprv spoločným rokovaním s cieľom dosiahnuť mimosúdnu dohodu.
12.2.  V prípade, ak zmluvné strany nedokážu spor urovnať vzájomnou dohodou, sú oprávnené vec predložiť na rozhodnutie miestne príslušnému súdu.
13.  Záverečné ustanovenia
13.1.  Tieto všeobecné obchodné podmienky (VOP) platia pre všetky obchodné vzťahy medzi dodávateľom IHLE SLOVAKIA, s.r.o. a jeho odberateľmi a tvoria neoddeliteľnú súčasť 

uzatvorených kúpnych zmlúv a/alebo budúcich kúpnych zmlúv o dodávkach tovaru.
13.2.  Všetky právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia slovenským právom, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskor-

ších predpisov).
13.3.  Zmluvné strany podpisom potvrdzujú, že sa oboznámili so znením týchto VOP a berú na vedomie, že VOP platia aj po skončení zmluvného vzťahu medzi odberateľom a dodá-

vateľom, a to až do úplného vysporiadania ich vzájomných vzťahov.
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Dodávateľ IHLE SLOVAKIA, s.r.o.

V Bratislava dňa ………

Odberateľ


