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Všeobecné obchodné podmienky 

Všeobecné obchodné podmienky k uzatvoreniu kúpnej zmluvy  

Ďalej len „kúpna zmluva“ 

 

1. Predmet zmluvy 

Predmetom  týchto všeobecných obchodných podmienok je úprava záväzkových vzťahov medzi 

podnikateľmi podľa § 409 a násl. Ustan. Obch. zák. a úprava občianskoprávnych záväzkových 

vzťahov podľa §588 a násl. Ustanovení Obč. zák. pri uzatváraní kúpnej zmluvy, ktorou sa Saint-

Gobain Construction Products,s.r.o. divízia Glassolutions,Levická 3, 950 15 Nitra /ďalej 

predávajúci/ zaväzuje dodať kupujúcemu tovar na základe jeho požiadavky 

a s predchádzajúcou písomnou akceptáciou tejto požiadavky dodávateľom. Bližšia špecifikácia 

tovaru je určená na dodacom liste. 

2. Kúpna cena 

Kúpna cena bola dohodnutá na základe ponuky a dopytu v súlade s platnými predpismi 

o cenách. Cena tovaru zo strany predávajúceho je kupujúcemu voľne prístupná v predajných 

priestoroch. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za odobratý tovar a služby v €. Zmluvné strany sa 

môžu dohodnúť na predfakturácii dodávky tovaru a služieb.  

3. Čas dodania a prevzatia tovaru 

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar článku 1 tejto zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje 

prevziať uvedený tovar bezodkladne, najneskôr do piatich dní na výzvu dodávateľa. Kupujúci 

z dôvodov preukázateľných nepredvídaných importných okolností vo vzťahu k predmetu plnenia 

zmluvy, nezávislých od dobrej vôle dodávateľa, nemôže v prípade nedodania tovaru alebo jeho 

oneskorenia uplatňovať sankčné postihy voči predávajúcemu. 

4. Miesto plnenia 

Miestom plnenia zo strany predávajúceho je Levická 3, 950 15 Nitra. 

5. Platobné podmienky 

1. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným splnením jeho 

záväzku. 2. Platba bude uskutočnená na základe vyúčtovania predávajúceho formou faktúry. 3. 

Zmluvné strany sa dohodli, že úrok z omeškania za oneskorenie zaplatenia faktúry je 0,05 % za 

každý deň omeškania po lehote splatnosti faktúry. 4. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci  
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znáša všetky priame či nepriame náklady súvisiace s vymáhaním pohľadávky. Jedná sa 

o vecné náklady, cestovné za použitie vozidla, nocľažné, telefónne náklady, právne služby, 

správne, súdne poplatky a iné preukázateľné náklady.  

 

6. Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru 

Kupujúci nadobúda vlastnícke práva až úplným zaplatením kúpnej ceny podľa zmluvy. 

 

7. Obaly a balenie 

1. Predmet kúpy bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas 

prepravy. 2. Obaly súvisiace s dodávkou tovaru sa kupujúci zaväzuje vrátiť na svoje náklady do 

2 dní na príslušný sklad dodávateľa. Zmluvné strany sa dohodli na zálohovej platbe, výška 

ktorej je uvedená na dodacom liste. 

 

8. Doklady nutné na prevzatie a užívanie tovaru 

Predmet kúpy bude dodaný spolu s dodacím listom ktorý obsahuje obvyklé náležitosti. 

 

9. Odstúpenie od zmluvy 

Pri nesplnení dodávky tovaru ani v termíne do 30 dní, má kupujúci právo dostúpiť od zmluvy. 

Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy pri zistení nesolventnosti kupujúceho. Kupujúci sa 

zaväzuje pri nesplnení povinnosti uvedených v tejto zmluve nahradiť predávajúcemu škodu až 

do výšky 10% z dohodnutej ceny v čl.2. 

 

10.   Vady tovaru  

 

Kupujúci je povinný prezrieť tovar podľa možnosti bezodkladne a pri zistení vád tovaru 

vzhľadom na jeho povahu, kupujúci má nárok na vecné plnenie čo do množstva a kvality tovaru 

v mieste pôvodne odobratého tovaru. Splnením tejto povinnosti zo strany dodávateľa nemá 

kupujúci nárok na inú finančnú či vecnú náhradu, najmä na už prevedené montážne sklenárske 

práce a náklady súvisiace s dopravou. Momentom prevzatia tovaru prechádza nebezpečenstvo 

škody na kupujúceho. V prípade, že tovar dopraví dodávateľ, nebezpečenstvo škody na tovare 

prechádza na kupujúceho momentom príchodu vozidla na miesto určenia. Zloženie tovaru 

vrátane všetkých technických, personálnych, či iných predpokladov je vecou a povinnosťou 

kupujúceho. Škodu na tovare týmto spôsobom znáša na svoje náklady kupujúci. 

11.  Akosť tovaru 

Tovar musí zodpovedať obvyklej kvalite a musí zodpovedať všeobecne platným normám. Pri 

dodávke tovaru špecifikovanej v rozmeroch je prípustná odchýlka +- 3mm. 

 

12. Záverečné ustanovanie 

 

1. Túto zmluvu možno meniť, zrušiť len po vzájomnej dohode zmluvných strán písomne. 2. Na 

spory z tejto zmluvy sú príslušné súdy Slovenskej republiky, ktorých miestna príslušnosť sa 

určuje podľa ustanovení Občianskeho súdneho poriadku. 3. Zmluva nadobúda účinnosť po 

predložení živnostnenského oprávnenia, výpisu z obchodného registra kupujúceho a prejavu 

vôle zmluvných strán uzatvoriť kúpnu zmluvu podľa čl.1. 4. Táto zmluva je kupujúcim voľne 

prístupná v predajných priestoroch dodávateľa a na požiadanie ktorejkoľvek zmluvnej strany 

môžu autentičnosť tejto zmluvy potvrdiť svojim podpisom, z ktorých každá strana obdrží po 

jednom vyhotovení.   


