VŠEOBECNÉ DODACIE PODMIENKY
spoločnosti Anton Paar Slovakia s.r.o.
[Einsteinova 24, Bratislava 851 01, SLOVENSKÁ REPUBLIKA]
Pôsobnosť

1

3.2.

Ak to vyžaduje dohodnutá podmienka dodania
(Incoterms 2020), budú tieto náklady, výdavky
a poplatky fakturované Kupujúcemu osobitne.
Obalový materiál bude spätne prijímaný len na
základe výslovnej dohody, a v každom prípade na
riziko a náklady Kupujúceho.

3.3.

Ceny vychádzajú z okamihu prvej cenovej
ponuky. V prípade, že sa náklady do okamihu
dodania zvýšia alebo ak vystavená objednávka
nie je v súlade s cenovou ponukou, vyhradzuje si
spoločnosť Anton Paar právo ceny podľa toho
upraviť.

4

Platba

4.1.

Pokiaľ nie je dohodnuté inak, Kupujúci je povinný
vykonať platbu spoločnosti Anton Paar do 30 dní
odo dňa dodania. Platby budú vykonané v eurách
bezhotovostným
prevodom
bez
poplatkov
účtovaných spoločnosti Anton Paar v prospech
jedného z jej bankových účtov.

4.2.

Pokiaľ Kupujúci neuhradí ktorúkoľvek platbu
spoločnosti Anton Paar do dňa splatnosti, je
spoločnosť Anton Paar oprávnená, bez toho, aby
boli dotknuté jej ostatné práva

1.1. Pokiaľ nebude písomne dohodnuté inak, týmito
Všeobecnými
dodacími
podmienkami
(„Podmienky“) sa riadi všetok predaj a dodávky
tovaru realizované spoločnosťou Anton Paar
Slovakia s.r.o. („Anton Paar“).
1.2. Akékoľvek odchýlky od týchto Podmienok sú
platné a záväzné, iba ak budú výslovne písomne
schválené spoločnosťou Anton Paar. Všeobecné
nákupné podmienky alebo akékoľvek iné podobné
jednostranné
podmienky
Kupujúceho
sa
nestávajú súčasťou zmluvy, ani pokiaľ budú
uvedené alebo obsiahnuté v objednávke prijatej
spoločnosťou Anton Paar.
2

Uzatvorenie zmluvy
2.1. Cenové ponuky spoločnosti Anton Paar
predstavujú odhady bez právnych dôsledkov. Od
tvrdení či fotografií objavujúcich sa v katalógoch,
na webových stránkach, v zložkách, reklamných
publikáciách a pod. nemožno odvodzovať žiadne
práva. Ústne vyhlásenia sú záväzné, iba ak ich
spoločnosť Anton Paar potvrdí písomne.
2.2. Pokiaľ si Kupujúci želá vystaviť objednávku na
výrobky spoločnosti Anton Paar, musí spoločnosti
Anton Paar zaslať objednávkový formulár. Táto
objednávka
bude
predstavovať
ponuku
Kupujúceho
na
uzatvorenie
zmluvy
so
spoločnosťou Anton Paar, avšak nebude pre ňu
záväzné, až kým nebude prijatá v súlade
s článkom 2.3.
2.3. V prípade, že spoločnosť Anton Paar prijme podľa
vlastného uváženia objednávku Kupujúceho,
vystaví spoločnosť Anton Paar Kupujúcemu
potvrdenie objednávky. Zmluva sa uzatvára na
základe vystavenia tohto potvrdenia o objednávke
alebo
konkludentne
(plnením
zo
strany
spoločnosti Anton Paar). Ústne alebo písomné
vyhlásenia budú záväzné, iba ak budú výslovne
potvrdené v potvrdení objednávky.

a) účtovať zo sumy po splatnosti úrok vo výške 1,25
% mesačne, ktorý bude narastať každým dňom
odo dňa splatnosti až do dátumu faktickej platby
sumy po splatnosti; a/alebo
b) pozastaviť plnenie svojich povinností bez toho,
aby jej tým vznikla akákoľvek zodpovednosť voči
Kupujúcemu za takéto omeškanie, až do okamihu
úhrady celej sumy; a/alebo
c) požadovať od Kupujúceho náhradu všetkých
nákladov a výdavkov vzniknutých z dôvodu
omeškania s platbou pred podaním žaloby.
4.3.

Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na
Kupujúceho dňom dodania za predpokladu, že
budú všetky sumy do tohto okamihu splatné zo
strany Kupujúceho voči spoločnosti Anton Paar
v plnej výške uhradené; v opačnom prípade
zostáva vlastnícke právo spoločnosti Anton Paar
až do okamihu, kedy budú uhradené všetky
splatné sumy. V prípade ďalšieho predaja
výrobku, ktorého vlastníkom zostáva spoločnosť
Anton Paar, postúpi Kupujúci svoj nárok
z ďalšieho predaja spoločnosti Anton Paar, aby
zabezpečil jej práva, a to aj v prípade, že bude
výrobok ďalej spracovávaný, zmenený či spojený
s inými komoditami.

4.4.

Kupujúci nie je oprávnený vykonať zrážku alebo
ponechať si akékoľvek platby alebo iné záväzky
ani ich započítať voči akejkoľvek sume splatnej
spoločnosti Anton Paar.

2.4. Dodatky alebo doplnenia zmluvy si vyžadujú
písomný súhlas spoločnosti Anton Paar.
Objednávky, potvrdenia objednávok ako aj ich
dodatky a ostatné písomné potvrdenia sú platné
aj keď budú zaslané elektronickou cestou.
3

Ceny

3.1.

Ceny zahŕňajú iba výrobky a/alebo služby vrátane
štandardného balenia a sú vypočítané pre režim
podľa doložky EXW zo závodu spoločnosti Anton
Paar
Slovakia
s.r.o.
(Incoterms
2020)
a nezahŕňajú dopravu, poistenie, daň z pridanej
hodnoty ani žiadnu inú platnú daň z predaja, clá,
dovozné či iné dane pri dodaní, vykládku alebo
následnú manipuláciu, údržbu a predpredajné či
popredajné služby.

E-mail: info.sk@anton-paar.com
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5

Dodanie

5.1.

Pokiaľ nie je dohodnuté inak, budú výrobky
poskytnuté v režime podľa doložky EXW zo
závodu spoločnosti Anton Paar Slovakia s.r.o.
(Incoterms 2020), pričom riziko straty výrobkov
prechádza na Kupujúceho v takom mieste
dodania.

5.2.

Dátumy plnenia či dodania vo vzťahu k dodávke
výrobkov sú iba približné. V prípade, že
spoločnosť Anton Paar neuvedie výslovne inak,
spoločnosť Anton Paar nie je povinná dodať tovar
v danej lehote a spoločnosť Anton Paar
nezodpovedá za žiadne straty, škody, pokuty
alebo výdavky v súvislosti s nedodržaním
akéhokoľvek dátumu dodania.

5.3.

mori, nepriaznivých klimatických podmienok,
nedostatku surovín; straty hlavných dodávateľov;
prerušenia alebo výpadku dodávky energií či
médií, vrátane najmä elektrickej energie, plynu
alebo vody, oneskorenia v doprave alebo pri
colnom odbavení, poškodenia pri preprave; bez
ohľadu na to, či vzniknú na strane spoločnosti
Anton Paar alebo ktoréhokoľvek z jej
subdodávateľov.
6

Záruka

6.1.

Po dobu tridsiatich šiestich mesiacov od dodania
spoločnosť Anton Paar zaručuje, že dodaný
Prístroj, ako je definovaný nižšie, a) zodpovedá
špecifikáciám poskytovaným spoločnosťou Anton
Paar; a b) je bez skrytých či zjavných vád
materiálu či prevedenia, ktoré by bránili
používaniu
výrobkov
podľa
špecifikácií
spoločnosti Anton Paar, pokiaľ bola vykonaná
všetka prípadná povinná údržba podľa manuálu
Prístroja zo strany spoločnosti Anton Paar alebo
jej písomne splnomocneného zástupcu a v súlade
s ustanoveniami čl. 9.2. Prístroj („Prístroj“)
znamená prístroj a celé jeho príslušenstvo
zakúpené od spoločnosti Anton Paar. Na mieru
šité riešenia sú výslovne vylúčené. Záruka
s okamžitou účinnosťou zaniká v prípade, že
nebude vykonaná povinná údržba v súlade
s ustanoveniami tohto článku.

6.2.

V prípade, že bude v priebehu záručnej doby
zistená chyba výrobku, spoločnosť Anton Paar
vykoná nápravu podľa svojho uváženia a na
vlastné náklady opravou alebo výmenou vadného
výrobku v závode Kupujúceho alebo spoločnosti
Anton Paar, prípadne zodpovedajúce zľavy.
Záručná doba vzťahujúca sa na opravené alebo
vymenené výrobky bude plynúť po zostávajúcu
časť pôvodnej záručnej doby. Všetky ďalšie
náklady a/alebo výdavky vrátane predovšetkým
dopravy, cestovných nákladov a nákladov na
ubytovanie znáša Kupujúci. U prác vykonávaných
v rámci záruky v závode Kupujúceho je Kupujúci
povinný bezplatne poskytnúť všetku súčinnosť,
zdvíhacie zariadenia, lešenia a ďalšie zariadenia
a potreby, ktoré sa budú vyžadovať. Vymenené
súčasti budú majetkom spoločnosti Anton Paar.

6.3.

Pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak, bude sa
akákoľvek záruka spoločnosti Anton Paar
vzťahovať len na Kupujúceho a nemožno ju
previesť ani postúpiť na žiadnu tretiu stranu.

6.4.

Táto záruka nahrádza všetky ustanovenia
o zákonnej záruke. Všetky ostatné ustanovenia či
podmienky (výslovné alebo implicitné) týkajúce sa
kvality, stavu, špecifikácie, zhody so vzorkou
alebo vyhovenia na konkrétny účel (či už zákonný
alebo iný), ktoré nie sú výslovne uvedené v týchto
Podmienkach, sú v maximálnom možnom
rozsahu povolenom zákonom vylúčené.

Skutočná dodacia lehota závisí od plnenia
predbežných podmienok a začína plynúť
najneskôr:

a) dňom
potvrdenia
objednávky
zo
strany
spoločnosti Anton Paar;
b) dňom splnenia všetkých technických, obchodných
a iných podmienok Kupujúcim, ktoré je Kupujúci
povinný splniť;
c) dňom, kedy spoločnosť Anton Paar prijme zálohu
či kauciu splatnú pred dodaním predmetného
tovaru.
5.4.

Kupujúci je povinný zabezpečiť si všetky
oprávnenia a schválenia, ktoré budú vyžadovať
príslušné orgány alebo tretie strany na výstavbu
závodu a zariadení. V prípade, že sa
z akéhokoľvek
dôvodu
vydanie
takýchto
oprávnení alebo schválení oneskorí, bude
dodacia lehota primerane predĺžená.

5.5.

Spoločnosť Anton Paar je oprávnená vykonať a
Kupujúcemu
účtovať
čiastočné
alebo
s
predstihom vykonané dodávky. Ak je dohodnuté
dodanie na výzvu, má sa za to, že objednávka
bola odvolaná najneskôr rok po vystavení
objednávky.

5.6.

Spoločnosť Anton Paar neporuší zmluvu ani
nebude zodpovedať za akékoľvek neplnenie
alebo oneskorené plnenie ktorejkoľvek zo svojich
povinností a dodacia lehota bude primerane
predĺžená v prípade, že nastanú nepredvídateľné
okolnosti alebo okolnosti mimo kontrolu
zmluvných strán, ktoré zabránia dodržaniu
dohodnutej dodacej lehoty, vrátane najmä
požiaru, povodne, zemetrasenia, víchrice alebo
iných prírodných katastrof, vojny, hroziacej vojny
alebo vojnových príprav, ozbrojeného konfliktu,
uvalenie
sankcií,
embarga,
prerušenia
diplomatických vzťahov a podobných aktov;
teroristického
útoku,
občianskej
vojny,
chemického alebo biologického zamorenia alebo
aerodynamického
tresku;
pracovnoprávnych
sporov; dobrovoľného či povinného dodržiavania
akéhokoľvek zákona, náhodnej škody, straty na

E-mail: info.sk@anton-paar.com
Tel. č.: +421232784530

www.anton-paar.com

strana 2 z 5
Vytvorené dňa

VŠEOBECNÉ DODACIE PODMIENKY
spoločnosti Anton Paar Slovakia s.r.o.
[Einsteinova 24, Bratislava 851 01, SLOVENSKÁ REPUBLIKA]

6.5.

Spoločnosť Anton Paar nezodpovedá za vady
výrobkov a/alebo služieb, pokiaľ nie je vada
oznámená spoločnosti Anton Paar do 10 dní od
dátumu dodania, alebo do 10 dní od prvého
výskytu vady, ak by vada nebola zrejmá pri
primeranej kontrole pred uplynutím celej záručnej
doby v dĺžke trvania tridsiatich šiestich mesiacov
od dátumu dodania.

6.6.

V prípade, že je výrobok vyrobený spoločnosťou
Anton Paar na základe konštrukčných údajov,
konštrukčných výkresov, modelov alebo iných
špecifikácií poskytnutých Kupujúcim, je povinnosť
spoločnosti Anton Paar vyplývajúca zo záruky
obmedzená na dodržanie špecifikácií Kupujúceho
a v žiadnom prípade sa nevzťahuje na materiál
dodávaný Kupujúcim.

6.7.

Spoločnosť Anton
použitého tovaru.

7

Ukončenie zmluvy

7.1.

Pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak, je Kupujúci
oprávnený zrušiť zmluvu na kúpu výrobkov len
v prípade, že došlo k omeškaniu dodania
výrobkov z dôvodu hrubého zavinenia na strane
spoločnosti Anton Paar a ak uplynula primeraná
dodatočná
lehota
ustanovená
Kupujúcim.
Oznámenie o zrušení možno zaslať len
doporučenou poštovou zásielkou. V súlade s tým
budú Kupujúcemu fakturované všetky realizované
dodávky a vykonané Služby a prípravné úkony.

7.2.

Paar

neručí

za

8.3.

Spoločnosť Anton Paar na žiadosť a náklady
Kupujúceho poskytne ponuku odhadovaných
nákladov Služieb v súlade s čl. 2.1.

8.4.

Pokiaľ
pri
realizácii
objednávok
Služieb
spoločnosť Anton Paar zistí, že výrobky nie sú
v riadnom stave, je oprávnená vykonať všetky
Služby, ktoré bude považovať za potrebné pre
obnovenie a/alebo zachovanie riadneho stavu
predmetných výrobkov bez toho, aby bola povinná
k tomu získať predchádzajúci súhlas Kupujúceho.
Všetky vykonávané Služby budú fakturované
Kupujúcemu za ceny zodpovedajúce existujúcim
tarifám, pokiaľ sa na takéto Služby nevzťahujú
záručné povinnosti spoločnosti Anton Paar podľa
čl. 6.

8.5.

Miestom plnenia bude miesto, kde sú Služby
poskytnuté.
Nebezpečenstvo
spojené
so
Službami prechádza na Kupujúceho po vykonaní
Služieb.

9

Obmedzenie zodpovednosti

9.1.

Spoločnosť Anton Paar nesie zodpovednosť nad
rámec zodpovednosti za výrobky v medziach
zákonných ustanovení len v prípade, že sa
preukáže, že predmetná škoda bola spôsobená
úmyselným
konaním
alebo
hrubou
nedbanlivosťou.
Spoločnosť
Anton
Paar
nezodpovedá za škody spôsobené bežnou
nedbanlivosťou.

9.2.

Spoločnosť Anton Paar nie je povinná plniť
a vzdáva sa zodpovednosti za plnenie všetkých
záručných povinností k náhrade akýchkoľvek škôd
alebo strát spôsobených následným používaním
alebo nesprávnym používaním výrobkov a/alebo
služieb Kupujúcim (alebo akoukoľvek treťou
stranou) vrátane, nie však výlučne

predaj

Bez ohľadu na svoje ďalšie práva je spoločnosť
Anton Paar oprávnená v čiastočnom alebo plnom
rozsahu zrušiť zmluvu o kúpe výrobkov alebo
Služieb bez toho, aby jej vznikla zodpovednosť
voči Kupujúcemu v prípade, že a) došlo
k znemožneniu
alebo
omeškaniu
dodania
výrobkov alebo plnenia Služieb aj vtedy, ak bola
stanovená
primeraná
dodatočná
lehota,
z dôvodov na strane Kupujúceho; b) vzniknú
obavy z platobnej schopnosti Kupujúceho
a Kupujúci na žiadosť spoločnosti Anton Paar
pred dodaním neuhradí zálohu ani nezloží
primeranú kauciu, c) Kupujúci bude v platobnej
neschopnosti alebo sa dostane do platobnej
neschopnosti alebo d) dôjde k omeškaniu dodania
z dôvodov uvedených v čl. 5.6 po dobu dlhšiu ako
šesť mesiacov.

7.3.

Iné dôsledky zrušenia sú vylúčené.

8

Servis, údržba a opravy

8.1.

Tieto Podmienky platia primerane pre všetky
objednávky na plnenie služieb, údržbu a opravy
(„Služby“), pokiaľ nie je v tomto dokumente
uvedené inak.

8.2.

Kupujúci podľa uváženia spoločnosti Anton Paar
poskytne výrobky vo svojom závode alebo ich

E-mail: info.sk@anton-paar.com
Tel. č.: +421232784530
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a) bežného opotrebovania;
b) abnormálnych pracovných či prevádzkových
podmienok nad rámec podmienok stanovených
v špecifikáciách výrobku vrátane atmosférických
výbojov, prepätia a chemických vplyvov;
c) nedbanlivosti alebo úmyselného porušenia na
strane
Kupujúceho
(alebo
ktoréhokoľvek
konečného používateľa) alebo jeho zástupcov
alebo
zamestnancov
alebo
akéhokoľvek
neuposlúchnutia pokynov spoločnosti Anton Paar
ohľadom používania výrobkov;
d) montáže, inštalácie, úpravy, zmeny servisných
prác alebo opráv nevykonaných spoločnosťou
Anton Paar alebo jej písomne splnomocneným
zástupcom; a
e) dodržiavania alebo nedodržiavania licenčných
požiadaviek.
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9.3. Zodpovednosť spoločnosti Anton Paar za všetky
nároky vyplývajúce zo zmluvy, porušenia, zo
zákona, náhrady škody alebo majúce iný základ,
a vzniknuté z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou,
sú vo svojom úhrne obmedzené hodnotou
príslušnej objednávky. Všetky nároky, ktorých
výška prekračuje toto obmedzenie zodpovednosti,
sú výslovne vylúčené.
9.4. Spoločnosť Anton Paar v žiadnom prípade
nenesie voči Kupujúcemu zodpovednosť za (i)
akúkoľvek
nepriamu,
osobitnú,
následnú,
vedľajšiu alebo sankčnú ujmu či škodu; alebo (ii)
stratu dát alebo iného zariadenia či majetku; alebo
(iii) hospodársku ujmu či škodu; alebo (iv) vznik
zodpovednosti za ujmu alebo škodu akejkoľvek
povahy vzniknutú tretím stranám vrátane
vedľajších škôd a sankčných škôd ani (v)
akýkoľvek ušlý skutočný alebo predpokladaný
zisk, úrok, výnos, stratu predpokladaných úspor
alebo stratu obchodnej príležitosti alebo škodu na
goodwille, ktoré vzniknú na základe objednávky
alebo v súvislosti s ňou.
9.5. V súlade s predchádzajúcimi odsekmi tohto
článku 9 a tu uvedenými obmedzeniami
zodpovednosti budú všetky nároky vzniknuté na
základe objednávky alebo v súvislosti s ňou
v zákonom povolenom rozsahu riešené v súlade
s príslušnou zmluvou zmluvných strán o poistnom
krytí.
10

Premlčanie

10.1. Právo Kupujúceho na odškodnenie vo vzťahu ku
všetkým nárokom voči spoločnosti Anton Paar
vyplývajúcim zo záručných povinností Kupujúceho
voči zákazníkovi po ďalšom predaji je vylúčené.
V prípadoch, keď je zakázané vylúčenie
odškodnenia kogentným právnym predpisom, je
právo na odškodnenie obmedzené záručnou
dobou stanovenou v článku 6.1.
11

Práva duševného vlastníctva

11.1. Kupujúcemu nie sú udelené žiadne práva
súvisiace s existujúcimi alebo budúcimi právami
duševného vlastníctva (vrátane autorských práv,
databázových práv, topografických práv, práv
k priemyselným vzorom, ochranných známok,
patentov, doménovým mien a všetkých ďalších
práv duševného vlastníctva podobnej povahy,
zapísaných či nezapísaných a existujúcich
kdekoľvek na svete k výrobkom alebo s nimi
súvisiacich).
11.2. Kupujúci odškodní a zbaví zodpovednosti
spoločnosť Anton Paar vo vzťahu k všetkým
nárokom, škodám alebo stratám vzniknutým
z akéhokoľvek porušenia práv priemyselného
vlastníctva k akýmkoľvek konštrukčným údajom,
E-mail: info.sk@anton-paar.com
Tel. č.: +421232784530

konštrukčným výkresom, modelom alebo iným
špecifikáciám poskytnutým Kupujúcim.
12

Predpisy o kontrole vývozu

12.1. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že dodávky
zo strany spoločnosti Anton Paar podliehajú
platným predpisom o kontrole vývozu a že
Kupujúci je povinný tieto predpisy dodržiavať.
12.2. Kupujúci nesmie vyvážať (alebo reexportovať) ani
inak ďalej odovzdávať žiadne výrobky spoločnosti
Anton Paar v rozpore s platnými predpismi
o kontrole vývozu a je povinný odškodniť a zbaviť
spoločnosť Anton Parr zodpovednosti vo vzťahu
k akémukoľvek nároku vyplývajúcemu z porušenia
tohto ustanovenia.
13

Dodržiavanie právnych predpisov

13.1. Kupujúci sa zaväzuje, že bude dodržiavať všetky
platné zákony, právne predpisy, kódexy a ďalšie
zákonné požiadavky vrátane najmä predpisov
v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci,
všeobecnej bezpečnosti, životného prostredia
a boja proti úplatkárstvu a korupcii.
14

Rozhodné právo a súdna príslušnosť

14.1. Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom
Slovenskej republiky s výnimkou jeho kolíznych
ustanovení.
Použitie
Dohovoru
OSN
o medzinárodnej kúpe tovaru sa vylučuje.
14.2. Všetky spory vzniknuté z tejto zmluvy alebo
v súvislosti s ňou budú riešené výlučne
príslušnými
súdmi v Bratislave,
Slovenská
republika.
15

Rôzne

15.1. Ak bude alebo ak sa stane niektoré ustanovenie
týchto Podmienok neúčinným, neplatným alebo
nevymáhateľným, nebude mať táto skutočnosť
vplyv na ostatné ustanovenia týchto Podmienok.
Bude sa mať za to, že neúčinné, neplatné alebo
nevymáhateľné ustanovenie je nahradené
ustanovením, ktoré je platné a vymáhateľné
a ktorého obchodný účel sa čo najviac približuje
obchodnému účelu neplatného, nezákonného
alebo nevymáhateľného ustanovenia.
15.2. Kupujúci bude zachovávať v prísnej dôvernosti
všetky informácie vrátane cenových ponúk,
súťažných podkladov a pod. prijatých v rámci
vzťahu
so
spoločnosťou
Anton
Paar
a bezodkladne vráti všetky informácie spoločnosti
Anton Paar na vyžiadanie alebo ak Kupujúci
nevystaví príslušnú objednávku spoločnosti Anton
Paar.
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VŠEOBECNÉ DODACIE PODMIENKY
spoločnosti Anton Paar Slovakia s.r.o.
[Einsteinova 24, Bratislava 851 01, SLOVENSKÁ REPUBLIKA]
15.3. Kupujúci nie je oprávnený postúpiť svoje práva a
povinnosti vyplývajúce z akejkoľvek objednávky
akejkoľvek tretej strane bez predchádzajúceho
písomného súhlasu spoločnosti Anton Paar.
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