VŠEOBECNÉ PREDAJNÉ PODMIENKY RUDOS RUŽOMBEROK, s.r.o.
1. Úvodné údaje
1.1. Všetky dodávky sa realizujú na základe kúpnej zmluvy, uzavretie ktorej je spravidla potvrdené písomným
potvrdením objednávky spoločnosťou RUDOS RUŽOMBEROK, s.r.o. (ďalej aj „predávajúci“) a ďalej na
základe týchto podmienok (ďalej aj „VPP“), ktoré sa potvrdením objednávky stávajú súčasťou zmluvnej
dohody (ďalej aj „zmluva“).
1.2. Iné znenia podmienok (najmä nákupných) sú záväzné len v prípade, ak predávajúci výslovne písomne
prehlási, že s nimi súhlasí alebo je ich zmena výslovne písomne dohodnutá v zmluve.
1.3. Ponuky predávajúceho sú nezáväzným predbežným návrhom s tým, že objednávka kupujúceho sa
považuje za prijatú až po písomnom potvrdení Predávajúcim. Ústne dohodnuté dohovory pracovníkov
predávajúceho počas realizácie zákazky, ktoré sa odlišujú od obsahu zmluvy alebo v nej nie sú
obsiahnuté, vyžadujú na to, aby boli účinné, písomné potvrdenie predávajúceho.
1.4. Kupujúci predkladá predávajúcemu návrh na uzavretie zmluvy v objednávke, ktorá musí obsahovať
základné identifikačné údaje kupujúceho, presné určenie objednaného tovaru a cenovú ponuku tovaru,
množstvo tovaru s uvedením presného počtu množstva tovaru podľa jednotlivých druhov, predpokladaný
termín dodania tovaru a platobné podmienky. Objednávka kupujúceho musí mať písomnú formu.
1.5. Predávajúci je oprávnený nepotvrdiť a vrátiť objednávku kupujúceho, ak je v objednávke uvedený
nesprávny údaj o cene, druhu tovaru alebo iná dohodnutá náležitosť objednávky kupujúceho alebo ak
nejaký údaj v objednávke kupujúceho chýba. Predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho aj
nepotvrdiť a neprijať.
1.6. Údaje ako popisy, vyobrazenia a výkresy, tabuľky mier hmotností a
výkonov, publikované
predávajúcim v písomnej alebo kreslenej forme, napr. v katalógoch, charakterizujú
povahu
výrobkov, neznamenajú však záväzné zaistenie vlastností alebo záruk, ak toto nebude výslovne
písomne zmluvne dohodnuté.
1.7. Zmeny technických parametrov a konštrukcií v rámci technickej inovácie výrobkov sú vyhradené.
2. Cena a platby
2.1. Ceny stanovené predávajúcim sú stanovené k okamihu výstupu zo závodu alebo expedičného skladu. V
týchto cenách nie je zahrnuté balné, prepravné porto, poistenie a zákonná daň z pridanej hodnoty, ktoré
budú účtované nad rámec dohodnutej ceny.
2.2. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu cenu uvedenú v potvrdení objednávky predávajúcim a náklady
uvedené v bode 1. Cena vrátane nákladov uvedených v bode 1 sa platí formou záloh a konečného
vyúčtovania v sumách a termínoch uvedených v zmluve.
2.3. Kupujúci je povinný platby realizovať podľa dátumu splatnosti príslušnej faktúry bankovým prevodom,
pričom za splnenie záväzku sa považuje deň, kedy bude suma pripísaná na účet predávajúceho, ak
nie je dohodnutá platba v hotovosti.
2.4. Kupujúci nie je oprávnený proti pohľadávkam predávajúceho jednostranne započítať akékoľvek
pohľadávky. Započítanie proti pohľadávkam predávajúceho možno uskutočniť len na základe písomnej
dohody oboch zmluvných strán.
3. Prechod vlastníctva
3.1. Dodaný tovar zostáva vo vlastníctve predávajúceho až do úplného splatenia dodávky vrátane
ďalšieho tovaru súvisiaceho s
touto dodávkou. Kupujúci je povinný tovar na svoje náklady
a nebezpečenstvo riadne uskladniť a riadne sa on starať.
3.2. Predávajúci je oprávnený uplatniť právo na vydanie tovaru v jeho vlastníctve v prípade, že budú známe
okolnosti, ktoré môžu ohroziť splnenie jeho pohľadávok zo strany kupujúceho. Kupujúci týmto prehlasuje,
že súhlasí s tým, aby osoby, ktoré predávajúci poveril prevzatím a odvezením tovaru, mohli vstúpiť a
vojsť na miesto, kde sa tovar nachádza a bez prekážok ho naložiť a odviezť.
4. Termín dodávky
4.1. Kupujúci je povinný prevziať tovar v termíne, ktorý je dohodnutý v zmluve. Za moment dodania tovaru sa
považuje prevzatie tovaru kupujúcim. V prípade, ak kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať tovar od
predávajúceho, považuje sa tovar dodaný okamihom odmietnutia prevzatia tovaru kupujúcim.
4.2. V prípade že sa kupujúci dostane do omeškania so splnením záväzku zaplatiť zálohu na kúpnu cenu
tovaru, dochádza tým automaticky k predlženiu termínu dodávky prinajmenšom o rovnaký počet dní, ako
trvá oneskorenie kupujúceho.
4.3. Ak sa kupujúci dostane do omeškania so splnením svojho záväzku dodať predávajúcemu materiály
alebo polotovary nutné na výrobu alebo dodanie tovaru, dochádza tým automaticky k predlženiu
zmluvného termínu dodávky prinajmenšom o rovnaký počet dní, ako trvá oneskorenie kupujúceho so
splnením záväzku.
4.4. Ak sa kupujúci dostane do omeškania so splnením záväzku prevziať tovar odpredávajúceho, môže si
predávajúci u kupujúceho uplatniť zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z kúpnej ceny tovaru za
každý deň omeškania so splnením záväzku tovar prevziať. Predávajúci má popri takto dohodnutej zmluvnej
pokute voči kupujúcemu nárok na plnú náhradu škody (všetkých nákladov) spôsobenej predávajúcemu
porušením povinnosti kupujúceho včas prevziať tovar.
4.5. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou zálohovej faktúry alebo faktúry je kupujúci povinný zaplatiť
predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z dlžnej sumy s DPH za každý, aj začatý deň omeškania.
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5. Nebezpečenstvo škody
5.1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v okamihu, keď kupujúci prevezme tovar od
predávajúceho. V prípade, že sa kupujúci dostane do omeškania s povinnosťou prevziať tovar, prechádza
nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho v okamihu, keď je tovar zo strany predávajúceho pre
kupujúceho pripravený na prevzatie. Tento okamih sa tak považuje za splnenie záväzku predávajúceho.
5.2. Ak je predávajúci podľa zmluvy povinný odoslať tovar kupujúcemu, prechádza nebezpečenstvo škody na
tovare na kupujúceho odovzdaním tovaru prvému prepravcovi na prepravu na miesto určenia.
6. Záruka a zodpovednosť
6.1. Ak dĺžka záručnej doby z a a k o s ť t o v a r u nie je v zmluve výslovne stanovená, činí 12 mesiacov odo
dna splnenia záväzku predávajúceho dodať tovar kupujúcemu.
6.2. Pri preberaní tovaru, je kupujúci povinný tovar prezrieť a presvedčiť sa o správnosti počtu odovzdaného
tovaru, u baleného tovaru o neporušenom obale a o celkovom stave dodávky tovaru, či je tovar v súlade so
zmluvou a či je bezchybný.
6.3. Výskyt vady je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu písomne (ďalej aj „reklamácia“), bez zbytočného
odkladu, ihneď po tom, čo chybu zistí, pri zjavných vadách tovaru ako aj v rozdieloch v množstve tovaru o
viac ako +/- 5 % bez zbytočného odkladu (najneskôr do troch dní) po prehliadke tovaru, ktorú je povinný
uskutočniť podľa bodu 6.2. týchto VPP, a to prostredníctvom faxu, elektronickou poštou na adresu
reklamacie@rudos.sk, poštou alebo doručené osobne na adresu Štiavnička 190, 034 01 Ružomberok.
Reklamácia musí obsahovať identifikačné údaje kupujúceho, číslo príslušnej faktúry, ktorá bola vyhotovená
na vadný tovar, identifikačné údaje vadného tovaru, popis vady a spôsob, ako sa vada prejavuje, vrátane
presnej a úplnej fotodokumentácie vady. Predávajúci je oprávnený vrátiť reklamáciu kupujúcemu na
doplnenie, ak v reklamácii nejaký z dohodnutých údajov chýba.
6.4. Zmluvné strany sú povinné sa po písomnom oznámení vady zo strany kupujúceho a prehliadke tovaru zo
strany predávajúceho bez zbytočného odkladu písomne dohodnúť na spôsobe a lehote na odstránenia
vady Kupujúci súhlasí s tým, že ak nedôjde k písomnej dohode medzi predávajúcim a kupujúcim o spôsobe
a lehote na odstránenia vady, spôsob a lehotu na odstránenia vady je oprávnený určiť predávajúci.
6.5. Zodpovednosť predávajúceho za vady nevzniká v prípadoch, keď vady na tovare boli spôsobené najmä:
a) pri prechode nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho v dôsledku vonkajších udalostí a nespôsobil
ich predávajúci,
b) pri inštalácii, prevádzke a údržbe tovaru, ktoré kupujúci uskutočnil v rozpore s technickými podmienkami
alebo návodom na obsluhu tovaru,
c) v súvislosti so zásahmi do konštrukčného riešenia tovaru alebo s výmenou časti tovaru, ktorá bola
uskutočnená bez súhlasu predávajúceho po dodaní tovaru kupujúcemu,
d) zmenou zadaných prevádzkových
podmienok alebo zásahom nepovolenej osoby nesplnomocnenej
predávajúcim.
6.6. V rámci záručnej doby nemožno reklamovať vady, ktoré museli byt kupujúcemu zrejmé už pri prevzatí
tovaru, a ktoré predávajúcemu bez zbytočného odkladu neoznámi podľa bodu 6.3 týchto VPP.
6.7. Reklamácia vady plnenia dodávateľa nemá odkladný účinok na zaplatenie úhrady za vystavenú faktúru za
reklamovaný tovar alebo službu.
6.8. V prípade neoprávnenej reklamácie má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu nákladov
vynaložených v súvislosti s posúdením vytýkanej vady.
6.9. Zodpovednosť predávajúceho voči kupujúcemu je v prípade náhrady škody obmedzená výškou ceny,
uhradenej kupujúcim predávajúcemu podľa zmluvy.
6.10.
V prípade nevysporiadaných finančných záväzkov zo strany kupujúceho voči predávajúcemu,
predávajúci nie je povinný vadu odstrániť v rámci záručnej doby, pričom toto neodstránenie vady sa
nepovažuje za porušenie povinností predávajúceho. Kupujúci nemá nárok na uplatňovanie akýkoľvek
sankcií za neodstránenie reklamovanej vady.
7. Technická dokumentácia
7.1. Celá technická dokumentácia, ktorú predávajúci dodá kupujúcemu spolu s tovarom podľa zmluvy, je
výhradným majetkom predávajúceho.
7.2. Technickú dokumentáciu môže kupujúci používať len v súvislosti s využívaním tovaru a nie je oprávnený ju
zverejniť alebo sprístupniť akejkoľvek tretej osobe alebo ju využiť v prospech akejkoľvek tretej osoby.
8. Storno objednávky
8.1. Objednaný tovar nie je možné stornovať.
9. Vyššia moc
9.1. V prípade výskytu udalosti vyššej moci sa o dobu, počas ktorej sa prejavujú účinky vyššej moci, predlžuje
termín dodávky stanovený zmluvou.
9.2. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať kupujúceho o výskyte udalosti vyššej
moci.
9.3. Za udalosti vyššej moci sa považujú predovšetkým také udalosti ako nedostatok surovín, nedostatok

VŠEOBECNÉ PREDAJNÉ PODMIENKY RUDOS RUŽOMBEROK, s.r.o.
energie, živelné pohromy, vojny, vojnové operácie rozličného druhu, vzbury, občianske nepokoje, sabotáž,
revolúcie, pirátske činy, explózie, požiare, záplavy, generálne štrajky, štrajky, výluky, oficiálne intervencie
legálnej alebo nelegálnej povahy alebo iné okolnosti vyskytujúce sa nezávisle od vôle predávajúceho a
kupujúceho, ktorým nemohlo byť zabránené, alebo ktoré nemohli byť odvrátené alebo prekonané.
9.4. Ak účinky vyššej moci trvajú dlhšie ako 3 mesiace, je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená odstúpiť od
zmluvy.
10. Záverečné ustanovenia
10.1.
Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje aj omeškanie kupujúceho s úhradou splatnej
pohľadávky voči predávajúcemu z akéhokoľvek právneho titulu o viac ako 15 (slovom pätnásť)
kalendárnych dní alebo neposkytnutie súčinnosti pri dodávke tovaru kupujúcemu. V tomto prípade je
predávajúci oprávnený od zmluvy s kupujúcim odstúpiť.
10.2.
Odstúpením od zmluvy táto zaniká v momente, keď je prejav vôle oprávnenej strany doručený druhej
strane. Po tomto akte nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať, alebo meniť bez písomného súhlasu
druhej strany.
10.3.
Na právne vzťahy vyplývajúce z uzatvorenej zmluvy sa vzťahujú príslušné slovenské právne
predpisy, najmä príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
10.4.
Všetky spory vyplývajúce z právnych vzťahov z uzatvorenej zmluvy sa zmluvné strany budú snažiť
riešiť vzájomnou dohodou. Ak k dohode nedôjde, pristúpi sa k súdnemu konaniu na slovenskom súde
kompetentnom podľa civilného sporového poriadku, ak nebude uzatvorená dohoda o rozhodcovskom
konaní (môže byt aj arbitráži).
10.5.
Tieto VPP sa spravujú a vykladajú podľa zákonov Slovenskej republiky bez ohľadu na Dohovor
OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru schválený vo Viedni v roku 1980 a Dohovor OSN o
premlčacej lehote pri medzinárodnom predaji tovaru schválený v New Yorku v roku 1974 vrátane
doplnkového protokolu z roku 1980, čím sa pôsobnosť vyššie uvedených dohovorov na tieto VPP výslovne
vylučuje.
10.6.
Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení týchto VPP (alebo ich časť) je neplatné alebo neúčinné,
takáto neplatnosť alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení
týchto VPP (alebo zostávajúcej časti dotknutého ustanovenia), alebo samotnej zmluvy. V takomto prípade
sa predávajúci a kupujúci zaväzujú, bez zbytočného odkladu nahradiť takého ustanovenie (jeho časť)
novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný uzavretím zmluvy a dotknutým ustanovením.
10.7.
Oprávnenosť osôb rokovať za tú ktorú zmluvnú stranu vyplýva z platného zápisu v obchodnom
alebo živnostenskom registri.

