Všeobecné podmienky predaja a dodávky

1. Všeobecné informácie
Predajca je zástupcom výrobcu Gebo Armaturen GmbH, prevádzkuje dovozný sklad a kancelárie v Budapešti, maloobchodu sa nevenuje.
Tieto podmienky sú platné aj bez výslovného spomenutia počas ústneho a telefonického rokovania na všetky obchodné dodávky a služby, aj budúce, v prípade ktorých je zmluva súčasťou obchodnej činnosti predávajúceho; sú
platné ďalej aj na dodávky a služby pre verejnoprávne právnické osoby alebo osoby, ktoré zastupujú verejnoprávny
osobitný majetok. Dodacie zmluvy a iné dohody, najmä ak upravujú tieto podmienky, sa stávajú záväznými až po
našom písomnom potvrdení. Platí to aj pre vyhlásenia obchodných zástupcov a vyhlásenia smerujúce ku nim. Ak
sme v minulosti v prípade odlišných pravidiel a doplnkových doložiek implicitne odhliadli od dodržiavania požiadavky týkajúcej sa písomnej formy, neznamená to, že príslušné ustanovenia nedodržiavame.
Nákupné podmienky Zákazníka týmto výslovne odmietame. Tieto nie sú pre Predajcu záväzné ani v tom prípade,
ak ich v čase uzavretia zmluvy opäť neodmietne. Tieto Všeobecné podmienky predaja a dodávky sa považujú za
akceptované najneskôr pri prevzatí tovaru.
Predávajúci si vyhradzuje právo na technické a konštruktívne úpravy podmienok obvyklé v obchodnej sfére, pokiaľ
zmeny nepredstavujú neprijateľnú nevýhodu pre Zákazníka a netýkajú sa použiteľnosti predmetu kúpy.
Požiadavky Zákazníka nie je možné postúpiť.
2. Ceny
Ceny Predávajúceho sú netto ceny za odovzdanie na prevádzke, („EXW”, s paritou zo závodu), a zahŕňajú nakládku
a balenie v priestoroch prevádzky Predajcu.
V prípade objednávok do netto 30 000 HUF za zásielku platí náklady na prepravu Zákazník. Predajca je oprávnený
v prípade objednávok do netto 30 000 HUF fakturovať „príplatok za malé množstvo“, resp. za objednávky zadané
alebo odovzdané v deň zásielky „expresný príplatok“. Výška oboch príplatkov je netto 3 000 HUF.
Predajca využíva služby rýchlej pošty. Náklady na túto službu sú pre objednávky vo výške netto 30 000 – 79 999
HUF netto 1300 HUF, ktoré znáša Zákazník. V prípade objednávky nad netto 80 000 HUF hradí náklady na dopravu
Predajca. Pokiaľ Zákazník zaplatí svoju faktúru dobierkou, Predajca mu fakturuje náklady na dobierku, t.j. netto 1
250 HUF.
Pre objednávky, na ktoré nevznikla samostatná cenová dohoda, sú platné katalógové ceny platnú v deň dodávky. V
prípade požiadavky na čiastkové doručenie, ktoré je k dispozícii, Predajca kalkuluje náklady za dopravu osobitne
pre každú zásielku.
3. Platobné podmienky
Pokiaľ nie je uvedené inak, spôsoby platby a platobné lehoty uvedené na faktúrach sa považujú za povinné. Pokiaľ
neexistuje iný predpis, faktúry sú okamžite splatné bez odpočtu. Predajca poskytuje zľavu iba na základe samostatnej dohody. Platbu je potrebné uskutočniť nezávisle od prijatia tovaru a bez toho, aby bolo dotknuté právo na
reklamáciu. Započítanie alebo zadržiavanie v dôsledku protipohľadávok Zákazníka je vylúčené, okrem prípadov,
kedy Predajca výslovne potvrdí pohľadávky a sú právoplatne preukázané. V prípade oneskorenej platby je predávajúci oprávnený osobitne vymáhať náklady vzniknuté v dôsledku upomienky, resp. iné náklady vzniknuté v dôsledku oneskorenej platby. V prípade oneskorenej platby účtuje úroky v dvojnásobnej miere príslušného BUBOR.
Vyhradzuje si právo uplatniť ďalšie nároky v prípade ďalšieho oneskorenia.
Pokiaľ Zákazník zaplatí tak, že zaplatené sumy nepostačujú na úhradu celej pohľadávky, tieto splátky je potrebné
vykázať najprv v nákladoch, potom v úrokoch a nakoniec v hlavnej pohľadávke aj v tom prípade, ak sa platba usku-
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toční za konkrétne pomenovanú pohľadávku.
Predajca neprijíma zmenky ani šeky.
Zákazník je povinný bezodkladne oznámiť všetky okolnosti, ktoré môžu znížiť úverovú bonitu Zákazníka, najmä
zmeny vlastníctva alebo formy spoločnosti, zmenu poštovej adresy.
Nedodržanie platobných podmienok, oneskorenie alebo iné okolnosti, ktoré podľa nášho názoru môžu znížiť
úverovú bonitu Zákazníka, budú mať za následok okamžitú splatnosť všetkých pohľadávok. Oneskorená platba
oprávňuje Predajcu uskutočniť ďalšie, ešte nezaplatené dodávky iba po platbe vopred, po uplynutí primeranej
náhradnej lehoty a pokiaľ to je nevyhnutné, Predajca môže odstúpiť od zmluvy a v prípade potreby požadovať
náhradu škody a na základe výhrady vlastníckeho práva zakázať Zákazníkovi akýkoľvek ďalší predaj alebo spracovanie dodaného tovaru. Oneskorená platba oprávňuje Predajcu k opätovnému prevzatiu vlastníctva jeho produktov
na náklady Zákazníka. Ak tovar vrátený v rámci výhrady vlastníckeho práva pokrýva pohľadávky, zruší požiadavku
na vymáhanie. Vo vyššie uvedených prípadoch Zákazník už teraz dáva súhlas na vrátenie dodaného tovaru. Vrátenie tovaru má za následok odstúpenie od zmluvy iba v tom prípade, ak to Predajca vyslovene uvedie vo vyhlásení.
Náklady, ktoré Predajcovi vzniknú v dôsledku vrátenia, znáša Zákazník. Zákazník môže žiadať dodávku tovaru,
ktorý bol vrátený Predajcovi bez výslovného vyhlásenia o odstúpení od zmluvy až po úplnom zaplatení kúpnej ceny
a všetkých nákladov.
4. Výhrada vlastníckeho práva
Všetky dodávky podliehajú výhrade vlastníckeho práva; vlastnícke právo prechádza na Zákazníka iba v tom prípade,
ak splnil všetky svoje záväzky voči Predajcovi, bez ohľadu na ich právny základ. Prípadné opracovanie alebo spracovanie tovaru podliehajúceho výhrade vlastníckeho práva vykonáva Zákazník pre Predajcu, ako výrobcu, bez toho,
aby z toho vznikli pre Predajcu akékoľvek povinnosti. Ak je tovar podliehajúci výhrade vlastníckeho práva spojený,
resp. kombinovaný, miešaný alebo spracovaný s predmetmi, ktoré nepredstavujú majetok Predajcu, potom spoločné vlastníctvo nového predmetu prináleží Predajcovi v primeranom pomere fakturovanej hodnoty tovaru, na
ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníckeho práva k ďalšiemu spracovanému tovaru v čase spracovania, spojenia, kombinácie alebo zmiešania. Ak Zákazník nadobudne výhradné vlastníctvo nového predmetu, potom sa zmluvné strany
dohodnú, že Zákazník vo vnútornom pomere hodnoty spracovaného, spojeného, kombinovaného alebo zmiešaného
tovaru, na ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníckeho práva umožní Predajcovi spoločné vlastníctvo nového predmetu
a to (spoločné vlastníctvo) Predajcovi uchová bezplatne. Aj druhý predmet sa považuje za hlavný predmet, potom
Zákazník prevedie pomerné spoločné vlastníctvo na základe hodnoty faktúry vtedy, ak sa hlavný predmet stane
jeho majetkom.
Zákazník môže tovar podliehajúci výhrade vlastníckeho práva predať alebo spracovať iba v rámci bežnej obchodnej činnosti v tom prípade, ak nedôjde k oneskoreniu platby, ak pohľadávka z predaja alebo spracovania fakticky
prejde na Predajcu a Zákazník sa dohodne so svojimi kupujúcimi na udržaní vlastníckeho práva vyhovujúcemu
týmto podmienkam. Uzatvorením zmluvy Zákazník s okamžitou platnosťou postupuje Predajcovi všetky nároky voči
tretej osobe vyplývajúce z ďalšieho predaja alebo spracovania tovaru podliehajúceho vlastníckym právam, spolu
so všetkými dodatočnými právami a zábezpekami. Ak Zákazník predáva tovar podliehajúci výhradám vlastníckeho
práva (po spracovaní / spojení) spolu s tovarom, ktorý nepredstavuje vlastníctvo Predajcu, potom Zákazník pohľadávky vyplývajúce z ďalšieho predaja tovaru vo výške hodnoty tovaru, ktorého sa týka výhrada vlastníckeho práva,
spolu so všetkými odvodenými právami a poradím pred všetkými ďalšími pohľadávkami už teraz postupuje Predajcovi. Predávajúci prijíma postúpenie. Zákazník je oprávnený tieto pohľadávky vymáhať aj po postúpení. Netýka
sa to práva Predajcu vymáhať si svoje pohľadávky. Predajca sa však zaväzuje, že nebude vymáhať pohľadávky až
dovtedy, kým si Zákazník bude riadne plniť svoje platobné a iné záväzky. Predajca môže žiadať, aby mu Zákazník
pomenoval postúpené pohľadávky a ich dlžníkov, poskytol všetky údaje potrebné na vymáhanie, resp. odovzdal
potrebné doklady a informoval dlžníkov o skutočnosti postúpenia. Predajca má vždy právo, resp. na jeho žiadosť
je Zákazník povinný zverejniť podstúpenie. Zákazník je povinný informovať Predajcu o umiestnení tovaru, resp.
postúpenej požiadavky, umožniť nahliadnutie do kníh a súvisiace dokumenty odovzdať Predajcovi.
Pokiaľ hodnota zábezpeky, ktorá prináleží Predajcovi prevýši celkové pohľadávky voči Zákazníkovi o 20%, potom
Predajca je povinný na žiadosť Zákazníka v takejto miere uvoľniť zábezpeku vyhovujúcu podľa Predajcu.
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5. Lehoty dodania a prekážky dodania
Podmienkou dodržania lehôt dodania je, aby Zákazník splnil svoje platobné povinnosti v súlade s týmito obchodnými podmienkami.
Zadané termíny a lehoty dodania sa považujú za orientačné, bez akéhokoľvek záväzku. Podmienkou dohôd
týkajúcich sa dodacej povinnosti a termínu je, aby samotnému Predajcovi včas dodali jeho dodávatelia vhodný
tovar. Ak k tomu nedôjde, potom je Predajca podľa svojej voľby oprávnený odstúpiť od zmluvy bez náhrady za
škodu alebo sa dodacia lehota vo vhodnej miere predĺži. Dodacie termíny sa vzťahujú na termín expedovania tovaru. Lehoty sa považujú za splnené oznámením stavu pripraveného na prepravu a v tom prípade, ak sa Predajcovi
mimo jeho vlastnej viny nepodarí tovar včas odoslať.
V prípade, ak sa Predajca rozhodne odstúpiť od zmluvy, pretože nedošlo v finančnému plneniu Zákazníka, zaväzuje
sa nesplnenie finančného plnenia bezodkladne oznámiť Zákazníkovi a okamžite mu umožniť prípadnú platbu na
splátky alebo iný spôsob zálohovej platby.
V prípade oneskorenia dodania môže Predajca po neúspešnom uplynutí primeranej náhradnej lehoty odstúpiť od
zmluvy, v prípade nemožnosti (vylúčenie povinnosti plnenia) prináleží toto právo Predávajúcemu aj bez náhradnej
lehoty. Oneskorenie dodania je rovnocenné s nemožnosťou v tom prípade, ak k dodaniu nedôjde dlhšie ako dva
mesiace. Nárok na náhradu škody (vrátane prípadných následných škôd), resp. úhrada výdavkov sú vylúčené, ak v
nasledujúcom odseku nie je ustanovené inak:
Vyššie uvedené rozhodnutie týkajúce sa zodpovednosti nie je platné, ak vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti sa týka škody na živote, fyzickej integrite alebo zdraví spôsobenej úmyselným alebo nedbanlivým porušením
povinností na strane používateľa alebo úmyselným alebo nedbanlivým porušením povinnosti na strane zákonného zástupcu alebo výkonného pomocníka používateľa. Rozhodnutie týkajúce sa zodpovednosti nie je platné ani v
tom prípade, ak sa vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti týka ďalších škôd založených na úmyselnom alebo
hrubom nedbanlivom porušení povinností na strane používateľa alebo na úmyselnom alebo hrubom nedbanlivom
porušení povinností na strane zákonného zástupcu alebo výkonného pomocníka používateľa. Ak niektorá strana
poruší dôležitú zmluvnú povinnosť, potom sa zodpovednosť obmedzuje na typickú zmluvnú škodu; v ostatných
prípadoch je zodpovednosť vylúčená v súlade s predchádzajúcim odsekom. Pre prípad náhrady výdavkov je primerane platné vyššie uvedené.
Predajca má právo odstúpiť od zmluvy (alebo dokonca čiastočne odstúpiť), ak sa objavia také okolnosti, ktoré sú
mimo jeho vôle a vplyvu, a ktoré nedokáže odstrániť ani napriek požadovanej náležitej starostlivosti. Platí to najmä
v prípade vyššej moci, oneskoreného dodania dôležitých surovín, zastavenia práce u dodávateľov a podobné okolnosti.
Predajca predáva svoje výrobky v škatuliach. Baliace jednotky sú dostupné na webovej stránke spoločnosti alebo
v skladovej kancelárii. Pokiaľ Zákazník potrebuje menšie množstvo výrobku, môže počas pracovnej doby požiadať na telefónnych číslach +36/1445-1763 alebo +36/20 252 9239 informácie o partneroch Predajcu, u ktorých je
dostupná celá škála výrobkov Gebo a ochotne obslúžia Zákazníkov aj v prípade požiadaviek na menšie množstvo
tovaru.
V záujme rýchlejších a presnejších tovarových služieb Predajca zaviedol termíny odovzdávania tovaru. Sú to časové úseky v utorok, stredu, štvrtok 7:30-15:30.
Písomné objednávky prijíma každý deň v týždni. Objednávky doručené v pracovný deň do 10:00 hodiny spracuje s
deň doručenia a odovzdá ich najskôr na druhý deň, ale výhradne počas vyššie uvedených troch dní na odovzdávanie tovaru.
Ak Zákazník neprichádza pre tovar do skladu Predajcu s písomne odovzdanou objednávkou podľa vyššie uvedených, bude obslúžený až potom, keď zamestnanec Predajcu dokončí svoju začatú prácu. Dovtedy musí čakať na
určenom mieste.
Podmienkou dodržania dodacích lehôt je, aby objednávky Zákazníka vždy obsahovali čísla položiek výrobcu,
pretože spracovanie objednávok sa mimoriadne spomalí, ak sú v objednávkach uvedené vlastné čísla položiek
Zákazníka alebo iné názvy. Čísla položiek výrobkov Predajcu sú uvedené v cenníkoch a na jeho webových stránkach
(www.gebo.hu).
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Zákazníci, ktorí v rámci osobitnej dohody posielajú s dokumentom potvrdzujúcim objednávku priamo k Predajcovi
svojho vlastného zákazníka majú posielať zákazníka iba v tom prípade, ak vopred poslali splnomocnenie potvrdzujúce prebratie tovaru. Nesplnené splnomocnenia považuje Predajca po jednom týždni za neplatné.
6. Objednávky na požiadanie
V prípade objednávok na požiadanie musí byť požiadavka alebo detailný popis (špecifikácia) uskutočnený v primeranej lehote. Ak k zadaniu požiadavky alebo špecifikácie nedôjde v primeranej lehote, potom je Predajca oprávnený dodať tovar bez požiadavky a fakturovať ho za ceny platné v deň dodávky. Namiesto plnenia môže požadovať aj
náhradu škody a využiť svoje právo na vypovedanie zmluvy (aj v prípade čiastkového množstva).
Riziko dodávky sa po odovzdaní prepravujúcej osobe prenášajú na Zákazníka. V prípade prepravných služieb
zabezpečených Zákazníkom sa riziko prenáša na Zákazníka pri vstupe do priestorov závodu. Predajca má právo,
ale nie je povinný, uzatvoriť poistenie dodávky na náklady Zákazníka. Zodpovednosťou Zákazníka je zabezpečiť
primeraný stav cesty vedúcej k miestu vykládky, resp. k jeho opusteniu z hľadiska bezpečnosti premávky, najmä
zabezpečenie postačujúceho manévrovacieho priestoru a prípadných uzávierok. Pokiaľ Zákazník poruší vyššie
uvedenú povinnosť zaistenia bezpečnosti premávky, je povinný uhradiť vzniknuté škody. V prípade oneskorenia
prebratia je Predajca oprávnený tovar uskladniť na náklady a riziko Zákazníka.
Ak na základe dohody medzi partnermi realizuje dodávku Predajca, on rozhoduje o trase dodávky, resp. o prepravných a preventívnych opatreniach. Chyby, resp. nedostatky továrenského balenia nie je možné uplatniť voči
Predajcovi, pokiaľ k baleniu nedošlo u Predajcu. Riziko pri nakládke znáša Predajca, pri vykládke Zákazník.
7. Rozmery a hmotnosti
Obrázky, údaje o rozmeroch a hmotnosti v katalógoch, ponukách a potvrdeniach objednávok Predajcu sú iba informatívneho charakteru.
8. Zodpovednosť Dodávateľa
Predajca poskytuje záruku na chyby dodávky v prípade riadneho splnenia inšpekčnej a námietkovej povinnosti
nasledovne: Z tohto hľadiska je rozhodujúci stav tovaru v čase opustenia prevádzky Predajcu. Námietky musia byť
vznesené bezodkladne a písomne. Reklamácia množstva musí byť zaslaná Predajcovi do dvoch dní od prevzatia
tovaru vo forme zápisnice.
V prípade kvalitatívnych chýb je potrebné prípadné chyby oznámiť okamžite po ich objavení. Po uplynutí jedného
roku od prenosu rizika, resp. po uplynutí piatich rokov v prípade výrobkov, ktoré boli zabudované do diela v súlade
s ich určením a spôsobili poškodenie diela, už nie je možné uplatniť záručné nároky.
Zákazník je povinný poskytnúť príležitosť na to, aby namietanú chybu na mieste preskúmali zástupcovia Predajcu.
Zmeny na dodaných výrobkoch nesmú byť uskutočňované ani napriek strate záručného nároku.
Ak sa poškodí zakúpený tovar, Predajca je podľa svojho uváženia povinný odstrániť chybu alebo realizovať dodatočnú dodávku, pokiaľ sa nejedná o bezvýznamnú chybu. Ak sú opatrenia zamerané na dodatočné plnenie nemožné alebo neprimerané, potom je Predajca oprávnený odmietnuť dodatočné plnenie.
Zo záručných nárokov sú vylúčené tie škody, ktoré vzniknú u Zákazníka v dôsledku neodborného uskladnenia,
nesprávneho používania alebo nedodržania montážnych pokynov, noriem alebo miestnych predpisov týkajúcich sa
inštalácie. Nároky na dodatočné plnenie, odškodnenie a úhradu nákladov sú premlčané po uplynutí 1 roku ( resp.
po uplynutí piatich rokov v prípade výrobkov, ktoré boli zabudované do diela v súlade s ich určením a spôsobili
poškodenie diela). Nároky na zníženie ceny a uplatnenie práva na dostúpenie od zmluvy sú vylúčené, ak je nárok
na dodatočné plnenie premlčaný a Predajca sa na neho odvoláva.
Predajca má právo odmietnuť dodatočné plnenie, kým si Zákazník nesplní svoje platobné povinnosti v rozsahu
zodpovedajúcom bezchybnej časti plnenia. Ak je dodatočné plnenie nemožné alebo zlyhá, prípadne ho môže Predajca odmietnuť, Zákazník je oprávnený primerane znížiť kúpnu cenu alebo odstúpiť od zmluvy.
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Ďalšie nároky bez ohľadu na ich právny základ sú vylúčené, pokiaľ to nie je v nasledujúcom odseku ustanovené
inak. Platí to najmä na nároky vyplývajúce zo škôd mimo zakúpeného tovaru, resp. nároku na náhradu ušlého
zisku. Vyššie uvedené vylúčenie zodpovednosti nie je platné, ak sa vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti sa
týka škody na živote, fyzickej integrite alebo zdraví spôsobenej úmyselným alebo nedbanlivým porušením povinností na strane používateľa alebo úmyselným alebo nedbanlivým porušením povinnosti na strane zákonného
zástupcu alebo výkonného pomocníka používateľa. Vylúčenie zodpovednosti nie je platné ani v tom prípade, ak sa
vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti týka ďalších škôd založených na úmyselnom alebo hrubom nedbanlivom porušení povinností na strane používateľa alebo na úmyselnom alebo hrubom nedbanlivom porušení povinností na strane zákonného zástupcu alebo výkonného pomocníka používateľa. Ak niektorá strana poruší dôležitú
zmluvnú povinnosť, potom sa zodpovednosť obmedzuje na typickú zmluvnú škodu. Vylúčenie zodpovednosti ďalej
nie je platné ani v tých prípadoch, keď v súlade so Zákonom o zodpovednosti za škodu spôsobenú výrobkom vzniká zodpovednosť za škodu na osobách alebo majetku pri použití predmetov na súkromné účely v prípade chyby
dodaného tovaru. Vylúčenie záruky nie je platné ani v prípade poskytnutia záruky alebo záruky/prísľubu určitých
vlastností, pokiaľ je zodpovednosť používateľa spôsobená chybou/nedostatkom obsiahnutým v prísľube. V prípade
náhrady výdavkov je vyššie uvedené primerane platné.
9. Vrátenie výrobku
Dodaný tovar Predávajúci v zásade nevezme späť. Ak sa tak výnimočne predsa len rozhodne, potom všetky náklady
súvisiace s vrátením znáša Zákazník. V prípade vrátenia bezchybného, ešte nepoužívaného tovaru má Zákazník
právo započítať si paušálnu čiastku vo výške 80% hodnoty tovaru pri takých výrobkoch, ktoré boli Predávajúcim
fakturované v kalendárnom roku vrátenia. Predávajúci nemôže spätne odkúpiť tovar predaný v predchádzajúcich
rokoch. Vrátenie tovaru špeciálneho vyhotovenia alebo tovaru zaobstaraného na objednávku je v každom prípade
vylúčené.
10. Miesto plnenia / súdna príslušnosť / aplikované právo
Miestom plnenia dodávky je miesto odoslania, okrem výnimiek uvedených v zmluve.
Miestom plnenia iných zmluvných úkonov, resp. miestom súdnej príslušnosti je pre obe strany Budapešť.
V prípade právneho urovnania sporov je Predajca oprávnený žalovať Zákazníka na mieste všeobecnej súdnej príslušnosti Predajcu. V súvislosti s právnymi záležitosťami sú smerodajné ustanovenia Občianskeho zákonníka (PTK).
Vyššie uvedené sa vzťahuje aj na tých, ktorí sú zodpovední za záväzky Zákazníka (napr. skupiny/združenia
kupujúcich).
11. Iné
Úplná alebo čiastočná neplatnosť, resp. anulovanie určitých ustanovení týchto Podmienok predaja sa nevzťahuje
na ostatné ustanovenia. V takomto prípade sú zmluvné strany povinné vytvoriť ustanovenie, pomocou ktorého cieľ
sledovaný neplatným alebo anulovaným ustanovením môžu z hľadiska ekonomickej efektívnosti dosiahnuť v čo
najväčšej miere.
Všeobecné zmluvné podmienky predajcu vstupujú do platnosti 1. marca 2020.
Budapešť, 25.02.2020
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