Všeobecné podmienky predaja
Článok 1 – Všeobecné ustanovenia
1.1 Všetky dodávky a služby podliehajú týmto
všeobecným predajným podmienkam a prípadným
samostatným zmluvným dohodám. Akékoľvek odlišné
nákupné podmienky zákazníka sa nestanú súčasťou
zmluvy ani po prijatí objednávky, ani v prípade, ak
proti nim nebudú vznesené námietky. Tieto
všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú len na
spoločnosti v zmysle príslušnej časti zákona 513/1991
Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov alebo právnické osoby podľa verejného
práva alebo špeciálneho fondu podľa verejného
práva.
1.2 Ponuky sú bez záväzku. Ak neexistuje samostatná
zmluva, zmluva sa uzatvára, keď dodávateľ vydá
svoje písomné potvrdenie objednávky. Zmluvy
zaslané
faxom
alebo
elektronickou
kópiou
prostredníctvom e-mailu sa považujú za písomné.
1.3 Ak sú dohodnuté obchodné klauzuly, uplatnia sa
pravidlá ich interpretácie definované v poslednej verzii
Incoterms, ak nie je uvedené inak.
1.4 Dokumenty, ako sú ilustrácie, výkresy a informácie
o rozmeroch a výkone, majú byť iba smerodajné,
pokiaľ nie sú výslovne označené ako záväzné.
1.5 Dodávateľ si vyhradzuje vlastníctvo a autorské
práva na vzorky, odhady nákladov, výkresy atď. a
informácie zhotovené hmotným alebo nehmotným
spôsobom, a to aj v elektronickej podobe. Tieto
informácie
nesmú
byť
reprodukované
ani
sprístupnené tretej strane bez písomného súhlasu
dodávateľa.
Dodávateľ
sprístupní
dokumenty
označené zákazníkom ako dôverné tretej strane len s
písomným
súhlasom
zákazníka.
Pridružené
spoločnosti dodávateľa a poradcovia (právnici,
audítori, daňoví poradcovia) zmluvného partnera nie
sú tretími stranami v zmysle tejto dohody.
Článok 2 – Ceny a platba
2.1 Zákonné dane z predaja na príslušnej úrovni alebo
daň podobná dani z predaja (v zahraničí) sa musia
pripočítať k cene dodávateľa. Platí to aj pre paušálne
sumy.
2.2 Pokiaľ nie je v potvrdení objednávky uvedené inak,
platby budú splatné (bez zrážky) v lehote do 30 dní od
dátumu fakturácie. Uplatňujú sa zákonné ustanovenia
týkajúce sa dôsledkov zlyhania platby.
2.3 Zákazník je oprávnený započítať svoje nároky iba
vtedy, ak boli konečné a jednoznačne rozhodnuté,

neboli
spochybnené
prípadne
boli
uznané
dodávateľom. Zákazník je navyše oprávnený
vykonávať právo na zadržanie iba vtedy, ak jeho
protipohľadávka je založená na rovnakom zmluvnom
vzťahu.
Ak dodávky a služby nebudú poskytnuté do štyroch
mesiacov od uzatvorenia zmluvy, dodávateľ si
vyhradzuje právo upraviť ceny na pracovné a
materiálne náklady platné v čase poskytovania služby
alebo dodávky, pokiaľ fixná cena výslovne nebola
dohodnutá počas trvania zmluvy. Šeky a zmenky sa
prijímajú iba na základe dodania.
Ak dôjde k zmene dôležitých prvkov výpočtového
základu, najmä existujúcich kolektívnych pracovných
zmlúv, nákladov na materiály atď., potom dodávateľ
bude môcť primerane upraviť cenu budúcich dodávok
a služieb. Toto právo však môže byť využité prvýkrát
jeden rok po uzatvorení zmluvy.
2.4 Zmluvné strany sa dohodli a objednávateľ výslovne
berie na vedomie, že na účinné uzatvorenie bonusovej
zmluvy akéhokoľvek druhu je potrebný písomný súhlas
vedenia zhotoviteľa.
Dohody, ktoré sa od tohto odchyľujú, sú neplatné.
Článok 3 - Doba dodania / čas plnenia,
oneskorenie dodávky
3.1 Dodacia lehota / doba plnenia je dohodnutá
stranami. Dohodnuté obdobie / čas sa stáva
významným z hľadiska zmluvy, ak sa na tom zmluvné
strany výslovne dohodli. Aby mohla začať a byť
dodržaná dodávateľom, musia byť najprv objasnené
všetky obchodné a technické otázky a zákazník musí
splniť všetky svoje povinnosti, ako je poskytnutie
potrebných úradných osvedčení, schválení alebo
vykonanie zálohovej platby. Ak tomu tak nie je,
dodacie obdobie / čas plnenia sa primerane predlžuje.
To neplatí, ak dodávateľ zodpovedá za oneskorenie.
3.2 Ak je prijatie zmluvne požadované, zmluvne
stanovená lehota na prijatie alebo alternatívne
oznámenie o dokončení je rozhodujúce pre splnenie
dodacieho obdobia / času plnenia, s výnimkou
prípadu, keď zákazník odôvodnene prijatie odmietne.
3.3 Ak je odoslanie alebo prevzatie tovaru, ktorý sa má
dodať, oneskorený z dôvodov, za ktoré je zákazník
zodpovedný, alebo ak zákazník zaviní porušenie
iných povinností spojených so spoluprácou, dodávateľ
je oprávnený požadovať náhradu škody, vrátane
všetkých dodatočných výdavkov. Bez toho, aby boli
dotknuté ďalšie nároky, dodávateľ môže inak nakladať
s tovarom, ktorý má byť dodaný po tom, čo mu stanovil
primeranú dĺžku obdobia a tá uplynula bez nápravy,
najmä skladovanie tovaru ktorý sa má dodať, na riziko
a náklady zákazníka a/alebo dodať zákazníkovi v
primerane predĺženej lehote.
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3.4 Ak nedodržanie dodacieho obdobia / doby plnenia
je spôsobené vyššou mocou, ako sú prírodné
katastrofy, epidémie, vojna, ozbrojené konflikty,
občianska vojna, revolúcia, terorizmus, sabotáž,
nehody na jadrovom reaktore, pracovné spory alebo
iné udalosti ktoré sú mimo kontroly dodávateľa,
dodávateľ je zbavený svojich plnení počas trvania
udalosti a dodacia lehota sa primerane predlžuje.
Dodávateľ čo najskôr informuje zákazníka o začiatku
a konci takých okolností. Ak udalosť trvá dlhšie ako 6
mesiacov, dodávateľ je tiež oprávnený ukončiť
zmluvu.
3.5 Ak je dodávateľ v omeškaní a zákazník je
poškodený, je oprávnený požiadať o paušálnu náhradu
škody spôsobenej takým oneskorením. To predstavuje
0,5% hodnoty tej časti celkovej dodávky, ktorú
nemožno použiť včas alebo v súlade so zmluvou v
dôsledku oneskorenia, za každý celý týždeň
omeškania, ale v maximálnej celkovej výške 5%
uvedenej hodnoty. Ak je dodávateľ v omeškaní a
zákazník mu poskytne primeranú lehotu na splnenie
povinnosti - berúc do úvahy zákonné výnimky - a ak sa
táto lehota nerešpektuje z dôvodov, za ktoré
zodpovedá dodávateľ, je zákazník oprávnený odstúpiť
od zmluvy v rámci zákonných ustanovení.
Ďalšie nároky z omeškania dodávky sú definované
výhradne v časti 7 týchto podmienok.
Článok 4 - Prenos rizika, prijatie, balenie
4.1 Dodávka alebo poskytnutie služieb je rizikom
zákazníka od okamihu, keď je poskytovanie /
doručenie služby ukončené. Pokiaľ ide o dodávku
tovaru, zásielky dodávky sú na riziko zákazníka od
okamihu, keď začalo príslušné nakladanie v závode
dodávateľa, a to aj v prípade čiastočných dodávok.
4.2 Ak bolo odsúhlasené prijatie, musí sa to uskutočniť
okamžite v dohodnutom čase, prípadne okamžite
potom, čo dodávateľ oznámi ukončenie. Zákazník
nemôže odmietnuť prevzatie z dôvodu zanedbateľnej
chyby, ak dodávateľ potvrdí svoju povinnosť napraviť
túto chybu.
4.3 Ak je odoslanie alebo prevzatie oneskorené alebo
neuskutočnené z dôvodu okolností, ktoré nie je možné
pripísať dodávateľovi, riziko náhodnej straty alebo
náhodného zničenia tovaru, ktorý sa má dodať,
prechádza na zákazníka odo dňa oznámenia o jeho
pripravenosti na odoslanie resp. oznámenie o
dokončení. Dodávateľ sa zaväzuje uzavrieť poistenie
písomne požadované zákazníkom, ako napríklad
dopravné poistenie, na náklady zákazníka.
4.4 Čiastkové dodávky sú povolené, pokiaľ sú pre
zákazníka odôvodnené.

4.5 Prepravné a iné obaly podľa nemeckého
nariadenia o obaloch sa nesmú spätne prevziať okrem
drevených paliet. Objednávateľ sa musí zbaviť balenia
na vlastné náklady.
Článok 5 – Výhrada vlastníckeho práva
5.1 Dodávateľ si ponechá svoj nárok na dodávku
alebo služby, až kým nebudú všetky pohľadávky
vyriešené, najmä príslušné nevyrovnané zostatky na
bežnom účte, na ktoré má dodávateľ nárok ako súčasť
obchodného vzťahu so zákazníkom (celkové
zachovanie vlastníctva).
5.2 Zákazník je povinný zaobchádzať s dodaným
tovarom, alebo službami, ktoré sú predmetom výhrady
vlastníctva (zadržaného tovaru), opatrne; najmä je
povinný na vlastné náklady zabezpečiť primeranú
ochranu pred krádežou, zničením, požiarom, vodou a
inými škodami pri hodnote navrátenia. Dodávateľ je
oprávnený uzavrieť toto poistenie na náklady
zákazníka, ak ho zákazník preukázateľne nevykonal.
5.3 Ak sa zadržaný tovar skombinuje s inými
predmetmi tak, že sa stanú podstatnou súčasťou
iného predmetu, dodávateľ získa spoluvlastníctvo
daného predmetu. Ak sa nový predmet vyrába
kombináciou alebo spracovaním zadržaného tovaru,
dodávateľ vždy nadobudne zodpovedajúce právo na
spoluvlastníctvo.
5.4 Zákazník je oprávnený na opätovné predávanie
zadržaného tovaru v rámci bežnej obchodnej činnosti.
Ak sa zadržaný tovar, ktorý bol dodaný alebo
vyrobený v súlade s článkom 5.3, predáva, odberateľ
týmto priradí pohľadávky voči svojim zákazníkom z
predaja (celková fakturovaná suma vrátane dane z
pridanej hodnoty) alebo jeho zodpovedajúcej časti
spolu so všetkými sekundárnymi právami, na
dodávateľa, až kým sa nároky odberateľa nevyriešia v
plnom rozsahu.
5.5 Zákazník zostáva oprávnený vyberať nárok
pridelený podľa článku 5.4; oprávnenie zhotoviteľa na
vymáhanie pohľadávky samo osebe zostane
nedotknuté. Dodávateľ nenárokuje pohľadávku,
pokiaľ zákazník spláca svoje platobné záväzky z
vyberaných súm, nemešká alebo nezastavil platbu a
nepodal podnet na konkurz, alebo konanie o
vyrovnaní neboli podané voči zákazníkovi.
Ak sa uplatňuje jedna z vyššie uvedených situácií,
dodávateľ môže požadovať, aby zákazník zverejnil
nároky pridelené dodávateľovi ako zábezpeku a
poskytol všetky údaje potrebné na jej vyrovnanie.
5.6 Ak zákazník koná v rozpore so zmluvou, najmä ak
je v omeškaní s platbou, dodávateľ je po vydaní
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varovania oprávnený spätne prevziať dodávky alebo
služby. Toto, rovnako ako akýkoľvek poplatok za
vykonanie dodávky, alebo služieb dodávateľom,
nepredstavuje odstúpenie od zmluvy dodávateľom.
Článok 6 - Zodpovednosť za chyby
Dodávateľ je zodpovedný za chyby v kvalite a vady na
majetku s vylúčením ďalších reklamácií/nárokov –
predmet článku 7 - takto:
6.1
Porušenia kvality (Sachmängel)
6.1.1 Podrobnosti poskytnuté dodávateľom o
vlastnostiach dodávok alebo služieb, ktoré sa majú
dodať, sú výsledkom jeho meraní a výpočtov a sú
dohodnutým charakterom výrobku, ale nie jeho
zaručené vlastnosti alebo záruky v zmysle
konkrétneho paragrafu Obchodného Zákonníka.
Odchýlky zvyčajné v obchode a odchýlky v dôsledku
právnych ustanovení alebo odchýlok predstavujúcich
technické vylepšenia, ako aj nahradenie častí s
rovnocennými časťami sú povolené, pokiaľ nie je
dotknuté používanie dodávok a služieb, ako je
stanovené v zmluve.
6.1.2 Zákazník môže uplatniť reklamáciu z dôvodu
vady kvality dodávok alebo služieb iba vtedy, ak
riadne splnil svoje povinnosti preskúmať dodaný tovar
a oznámiť vady podľa konkrétneho paragrafu
Obchodného Zákonníka.
6.1.3 Všetky časti, ktoré sa ukázali byť vadné v
dôsledku okolností pred prechodom rizika, sú podľa
uváženia dodávateľa opravené, alebo znovu dodané
bezplatne. Takéto chyby sa dodávateľovi oznámia
písomne hneď, ako sa objavia. Demontované /
nahradené diely sa stávajú vlastníctvom dodávateľa.
6.1.4 Zodpovednosť dodávateľa za chyby dôležitých
výrobkov tretích strán sa obmedzuje na priznanie
reklamácií na chyby dodávateľa voči jeho
dodávateľovi. Ak sa priradené reklamácie chýb
nevyriešia,
nároky/reklamácie
zákazníka
voči
dodávateľovi z dôvodu nedostatkov sa obnovia.
6.1.5 Po dohode s dodávateľom musí zákazník
poskytnúť dodávateľovi požadovaný čas a príležitosť
vykonať všetky opravy a dodať také náhrady, ktoré
dodávateľ považuje za potrebné; v opačnom prípade
bude dodávateľ zbavený zodpovednosti za prípadné
následky. Objednávateľ má právo sám opraviť chybu
alebo ju dá opraviť tretej strane a požadovať náhradu
za potrebné výdavky od dodávateľa len v naliehavých
prípadoch ohrozenia bezpečnosti, alebo na
zabránenie neúmerne veľkej škody; v takom prípade
je dodávateľ ihneď informovaný.

6.1.6 Z priamych nákladov, ktoré vznikli v dôsledku
opravy alebo dodania náhradného tovaru, bude
dodávateľ - za predpokladu, že sa reklamácia
preukáže ako opodstatnená - znášať náklady na
náhradnú položku vrátane nákladov na jej dodanie na
miesto plnenia. Dodávateľ bude tiež znášať primerané
náklady na odstránenie chybnej dodanej časti a
náklady na inštaláciu náhradnej položky. Ak sa to dá v
konkrétnom prípade rozumne požadovať, dodávateľ
znáša aj náklady na poskytnutie potrebných montérov
a asistentov za predpokladu, že tieto náklady sa
nezvýšia v dôsledku skutočnosti, že dodaný tovar bol
premiestnený než na miesto výkonu.
6.1.7 V rámci štatutárnych ustanovení zákazník bude
mať právo odstúpiť od zmluvy, ak dodávateľ, berúc do
úvahy
zákonné
výnimky,
neodstráni
vadu
v primeranej lehote stanovenej na opravu výrobku
alebo na dodanie náhradného tovaru. Ak je vada len
zanedbateľná, zákazník má právo iba na zníženie
zmluvnej ceny.
6.1.8 Dodávateľ nezodpovedá za chyby, ktoré sú
spôsobené opatreniami alebo dizajnmi výslovne
požadovanými zákazníkom alebo ktoré sa vyskytujú v
materiáloch alebo výrobkoch, ktoré zákazník poskytol,
alebo ktorých použitie zákazník výslovne požadoval v
rozpore s odporúčaním dodávateľa.
V nasledujúcich prípadoch sa nesmie predpokladať
žiadna zodpovednosť:
Nevhodné alebo nesprávne použitie, nesprávna
inštalácia alebo uvedenie do prevádzky zákazníkom
alebo treťou stranou, použitie neoriginálnych častí a
materiálov, bežné opotrebovanie, nesprávne alebo
nedbanlivé zaobchádzanie, nesprávna údržba,
nevhodné prevádzkové zásoby, chybné stavebné
práce, nevhodné podložie, porucha zálohovania alebo
nedostatočné zálohovanie údajov zákazníkom;
zlyhanie kontroly alebo nedostatočná kontrola
programov a údajov o počítačových vírusoch (podľa
definície v oddiele 9.3) zo strany zákazníka, neobvyklé
účinky akéhokoľvek druhu (napr. vibrácie z ostatných
zostáv, vniknutie cudzích látok), chemické,
elektrochemické alebo elektrické vplyvy – pokiaľ
z nich nie je obvinený dodávateľ.
6.1.9 Ak zákazník alebo tretia strana nesprávne
vykoná opravy, dodávateľ nezodpovedá za prípadné
následky.
To isté platí aj pre zmeny dodávok alebo služieb, ktoré
boli vykonané bez predchádzajúceho súhlasu
dodávateľa.
6.1.10 Zákazník je povinný vrátiť chybnú časť
dodávateľovi na žiadosť dodávateľa.
6.1.11 S výhradou oddielu 8.2 sa vyššie uvedené
záručné podmienky primerane použijú pri náprave
chýb.

Leadec General Terms of Sale | Version 03/2021
3

6.2
Vady titulu/diela (Rechtsmängel)
6.2.1 Ak používanie dodaného tovaru, alebo služieb
vedú k porušeniu priemyselných práv prípadne
autorských práv v Nemecku, dodávateľ v zásade a na
svoje vlastné náklady získa právo pre zákazníka
naďalej používať, alebo upravovať dodaný tovar
spôsobom, od ktorého sa odôvodnene očakáva, že
zákazník prijme, aby nedošlo k porušovaniu
vlastníckeho práva.
Ak to nie je ekonomicky uskutočniteľné, alebo to nie
je možné v primeranej lehote, zákazník je oprávnený
odstúpiť od zmluvy. Ak uvedené podmienky existujú,
dodávateľ má tiež právo odstúpiť od zmluvy.
Dodávateľ navyše - ak je zodpovedný - odškodňuje
zákazníka voči nárokom vlastníka vlastníckych práv,
ktoré sú nesporné alebo boli rozhodnuté konečne a
jednoznačne.
6.2.2 Dodávateľ nezaručuje, že konečné výrobky
vyrobené pre dodávky, alebo dodávaných službách,
vrátane použitého výrobného procesu, neobsahujú
vlastnícke práva tretích strán.
Článok 7 - Zodpovednosť
7.1 Ak dodávky alebo poskytnuté služby nemôžu byť
použité zákazníkom v súlade so zmluvou, pretože
dodávateľ je vinný za to, že nerealizoval alebo
nedostatočne vykonal návrhy a rady poskytnuté pred
uzatvorením zmluvy alebo po uzatvorení zmluvy alebo
porušil povinnosti ďalších dodatočných zmluvných
podmienok - najmä povinnosť poskytnúť pokyny o
používaní a údržbe dodávaného tovaru, alebo
poskytovaných služieb - použijú sa primerané
ustanovenia článkov 6 a 7.2 s výnimkou ďalších
nárokov zákazníka.
7.2 Dodávateľ je zodpovedný za škodu, ktorá nebola
spôsobená samotným dodaním tovaru alebo služieb z akéhokoľvek právneho dôvodu len
-

ak konal s úmyslom,
ak jeho majitelia / riadiace orgány alebo výkonní
zamestnanci boli hrubo nedbalí,
v prípade zavinenia zranenia života, tela
alebo zdravia,

-

v prípade vád ktoré zhotoviteľ skryl s úmyslom
oklamať alebo ručil za kvalitu predmetu
v prípade vád v dodávkach, alebo službách, za
predpokladu, že dodávateľ je zodpovedný za
zranenie osôb alebo poškodenie súkromne
používaných predmetov.

-

Ak dodávateľ zaviní porušenie základných zmluvných
povinností, je zodpovedný: i) v prípade hrubej
nedbanlivosti zo strany nevýkonných zamestnancov a
(ii) v prípade ľahkej nedbanlivosti, pričom
zodpovednosť v druhom prípade je obmedzená na
škody, ktoré možno rozumne predpokladať a sú
typické pre zmluvu. Kardinálne zmluvné záväzky sú
tie, ktoré musia byť splnené, aby sa umožnilo riadne
plnenie zmluvy a na ktoré sa zákazník obvykle môže
spoľahnúť.
7.3 Ďalšie nároky na náhradu škody - z akéhokoľvek
právneho dôvodu - budú vylúčené. Ak je zodpovednosť
za škodu zo strany dodávateľa vylúčená alebo
obmedzená, platí to aj pre osobnú zodpovednosť za
škody na strane zamestnancov dodávateľa.
Článok 8 – Obmedzenie akcií/konania
8.1 Všetky nároky/reklamácie zákazníka - z
akéhokoľvek právneho dôvodu – sa premlčujú v
súlade s Obchodným zákonníkom.
Článok 9 – Použitie softvéru
9.1 Ak je softvér dodaný, zákazníkovi sa udelí
nevýhradné právo jeho použitia a príslušná
dokumentácia na zmluvne dohodnuté účely. Musí byť
poskytnutý na použitie pre zamýšľanú dodávku alebo
dodanú službu. Softvér sa nesmie používať na viac
ako jednom systéme.
9.2 Zákazník sa zaväzuje neodstrániť údaje výrobcu najmä poznámky o autorských právach - alebo ich
zmeniť bez predchádzajúceho písomného súhlasu
dodávateľa.
Všetky ďalšie práva k softvéru a dokumentácii vrátane
ich kópií zostávajú u dodávateľa alebo dodávateľa
softvéru. Poskytnutie sub-licencie nie je povolené.
9.3 Dodávateľ pred poskytnutím softvéru zákazníkovi
použije najmodernejšie a najaktuálnejšie ochranné
opatrenia na kontrolu počítačových vírusov, trójskych
koní, vírusových podvodov a podobných programov,
častí programu a škodlivých funkcií, ktoré môžu viesť
k strate alebo falšovaniu údajov alebo programov
alebo poškodeniu systémov alebo ich častí (ďalej len
"počítačové vírusy"). Napriek tomu nie je možné
vylúčiť riziko, že softvér obsahuje neznáme alebo
zmutované počítačové vírusy alebo že takéto vírusy
môžu vstúpiť do (operačného alebo kontrolného)
systému zákazníka neskôr a prípadne zmeniť alebo
vymazať programové dáta softvéru alebo iných údajov
a programov, prípadne poškodiť systém.
9.4 Zákazník sám prijme opatrenia na ochranu pred
počítačovými vírusmi a inými deštruktívnymi dátami.
Zákazník je povinný pred použitím softvéru alebo
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otváraním súborov otestovať, či je dodaný softvér
prípadne súbory infikované počítačovými vírusmi.
Platí to aj pre softvér, ktorý chce zákazník používať
ako súčasť svojich (operačných alebo riadiacich)
systémov, kde môže byť ovplyvnená funkčnosť jeho
softvéru.
9.5 Zákazník je povinný pravidelne zálohovať údaje,
aby sa zabránilo strate údajov v dôsledku
počítačových vírusov. Ak sú údaje stratené alebo
manipulované, dodávateľ zodpovedá len za náklady
spojené s obnovením správnych údajov, ak ich
zákazník správne zálohoval.
Článok 10 - Trvanie zmluvy
Ak dodávky alebo služby nie sú jednorazovou
dodávkou / službou a ak sa so zákazníkom nedohodol
žiadny pevný termín, trvanie zmluvy bude jeden rok.
Predĺženie bude o jeden rok, ak ani jedna zo
zmluvných strán písomne nenamieta predĺženie tri
mesiace pred uplynutím lehoty.

Zhotoviteľ je oprávnený podať žalobu v hlavnom sídle
objednávateľa.
Článok 14 – Všeobecné podmienky
14.1 Pokiaľ v potvrdení o objednávke nie je uvedené
inak, miesto plnenia vzájomných záväzkov strán zo
zmluvného vzťahu je miestom sídla zmluvného
partnera. To platí aj vtedy, ak boli dohodnuté klauzuly
obvyklé pre obchod.
14.2 Deklarácie slúžiace na vytvorenie, ochranu alebo
uplatňovanie práv nie sú platné, pokiaľ nie sú uvedené
v písomnej forme.
14.3 Zákazník nesmie postúpiť svoje zmluvné práva
tretej strane bez písomného súhlasu dodávateľa.
14.4 Ak sú jednotlivé ustanovenia týchto všeobecných
podmienok predaja úplne alebo čiastočne neplatné,
platnosť zvyšných ustanovení nebude dotknutá.

Článok 11 - Insolventnosť zákazníka
Ak zákazník pozastaví platbu alebo zákazník alebo
jeden z jeho veriteľov nepožiada o začatie
konkurzného konania týkajúceho sa majetku
zákazníka, alebo sa nezačne konkurzné konanie proti
majetku klienta alebo ak je zamietnuté takéhoto
konanie z dôvodu nedostatku majetku, dodávateľ
môže bez toho, aby boli dotknuté iné právne alebo
zmluvné
práva,
ukončiť
zmluvu
bez
predchádzajúceho upozornenia.
Článok 12 – Povinnosť spolupracovať
Zákazník zabezpečí, aby zamestnanci dodávateľa
mali neobmedzený prístup na miesto plnenia počas
dohodnutého dodacieho obdobia / času plnenia. Ak
musí dodávateľ vykonať vyčistenie pred dodaním
tovaru alebo poskytnutím služieb, bude fakturované
samostatne. Na vlastné náklady zákazník poskytne
dostatok vzduchu, vetrania, elektrickej energie,
zásuvky, kúrenie, ako aj uzamykateľný sklad pre
pracovné prostriedky a náhradné diely na mieste
dodania.
Článok 13 - Platné právo, miesto súdnej príslušnosti
13.1 Zákon Slovenskej republiky upravujúci právne
vzťahy medzi domácimi stranami (s výnimkou
pravidiel voľby práva) sa vzťahuje výhradne na všetky
právne vzťahy medzi dodávateľom a zákazníkom.
13.2 Všetky spory vyplývajúce zo zmluvy sa riadia
slovenským právom a slovenskou jurisdikciou.
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