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VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PREDAJA 
 
1. ROZSAH VŠEOBECNÝCH PODMIENOK PREDAJA 
Všeobecné podmienky predaja a všetky ich  doplnenia sú voľne prístupné na 
webovej  stránke predávajúceho www.corplex.com. Každá objednávka 
predstavuje aj bezvýhradné prijatie, akceptáciu týchto všeobecných obchodných 
podmienok predaja kupujúcim, ktoré sú nadradené všetkým iným podmienkam, 
s výnimkou takých, ktoré boli výslovne akceptované zo strany  predávajúceho. 
Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú v deň akceptovania  objednávky 
predávajúcim. Ak sa ktorékoľvek z týchto ustanovení stane neplatným, alebo 
neúčinným, ostatné ustanovenia zostávajú v platnosti  nedotknuté. 
2. DODANIE  TOVARU 
2.1.Pokiaľ nie je v čase objednávky dohodnuté inak, považuje sa dodanie tovaru 
alebo služby  za uskutočnené ihneď, ako je tovar k dispozícii v priestoroch 
predávajúceho. Kupujúci znáša riziká na objednanom tovare. Kupujúci si 
vyzdvihne tovar v deň a na mieste dohodnutom pre dodanie. Predávajúci má 
právo na náhradu škody, ktorá mu  vznikla nevyzdvihnutím tovaru kupujúcim 
riadne a včas, a môže  ponechať tovar na dohodnutom mieste a požadovať 
platbu ceny v hodnote dodávky, alebo môže predaj bez akéhokoľvek  varovania 
automaticky zrušiť, od zmluvy odstúpiť. 
V druhom prípade je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu odškodné, ktoré 
sa rovná sume  predajnej ceny tovaru zvýšenej o 10% jeho hodnoty. 
2.2. Pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na pevnom a záväznom dátume 
dodania, dodacie lehoty sú orientačné . Len  v prípade,  ak sa zmluvné strany 
dohodnú na pevnom a záväznom dátume, môže kupujúci,  po formálnom 
oznámení, požiadať o zrušenie objednávky z dôvodu nedodržania dodacieho 
termínu, pričom je vylúčené akékoľvek jeho právo na náhradu škody, pokuty 
alebo zrušenie takejto objednávky. Stanovená  lehota sa automaticky pozastaví  
aj v prípade vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá je mimo kontroly predávajúceho a 
má za následok omeškanie dodania tovaru. Avšak k realizácii dodania tovaru v 
stanovenej lehote môže dôjsť, iba vtedy, ak si kupujúci  k danému dátumu 
dodania splnil všetky svoje   záväzky voči predávajúcemu. 
3. PREVZATIE TOVARU  
3.1.Poškodenia pri preprave. Kupujúci je povinný vykonať kontrolu množstva a 
kvality   dodaného tovaru pri jeho prevzatí, a ak sa vyskytnú nejaké nezrovnalosti,  
musí oznámiť predávajúcemu   presné a podrobné výhrady písomne a 
zaznamenať ich do prepravných dokladov. Ak kupujúci pri prijímaní tovaru  zistí 
akúkoľvek výhradu týkajúcu sa tovaru,  musí o tom  okamžite informovať 
predávajúceho. Ak kupujúci zistí výhradu počas dodania tovaru, musí splniť 
formality, týkajúce sa uplatnenia nárokov predávajúceho voči dopravcovi. 
Kupujúci znáša zodpovednosť za neúplnosť  a  nedostatočnosť vypracovania 
výhrad. 
3.2. Výhrady voči tovaru. Kupujúci je povinný skontrolovať, či dodaný tovar 
zodpovedá objednanému tovaru a či nie sú  na ňom zjavné vady najneskôr do 30 
dní od jeho prevzatia. Ak kupujúci nemá žiadne výhrady s tým súvisiace 
a neoznámi predávajúcemu svoje výhrady najneskôr do 30 dní od prijatia tovaru,  
stráca právo na vrátenie alebo výmenu tovaru. Ak kupujúci zistí akékoľvek zjavné 
vady alebo ak dodaný tovar nezodpovedá objednanému tovaru v deň jeho 
prijatia kupujúcim, predávajúci sa zaväzuje nahradiť dodaný tovar novým 
tovarom v súlade s objednávkou. Náklady spojené s vrátením a dodaním nového 
tovaru znáša výlučne predávajúci. 
4. CENA A PLATBA 
4.1.Vzhľadom na to, že priemyselná výroba predávajúceho je špecifická pre 
každú objednávku, ceny tovaru  bez daní a poplatkov za dodanie tovaru, ako aj 
prípadné zľavy sú pevne stanovené cenovou ponukou predávajúceho. Tieto ceny 
sú pevné a konečné v deň prijatia objednávky. Akúkoľvek daň, odvod, poplatok, 
clo,  alebo iný príspevok splatný podľa predpisov platných v deň objednávky, 
znáša kupujúci. 
Pokiaľ nie je dohodnuté inak, kúpna cena uvedená vo faktúre je splatná v plnej 
výške do 30 dní od dátumu fakturácie  bez akejkoľvek zľavy. Za žiadnych okolností 
nemôžu byť platby, ktoré dlhuje kupujúci predávajúcemu pozastavené , alebo 
nemôžu byť predmetom akýchkoľvek krátení alebo započítaní bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho. 
4.2. Ak cena za tovar alebo službu nebude prijatá na účet predávajúceho do 
dátumu splatnosti, je predávajúci oprávnený uplatniť voči kupujúcemu úroky 
podľa platných právnych predpisov. 
Tieto úroky sa uplatnia odo dňa nasledujúceho po dátume splatnosti platby 
uvedenej na faktúre alebo, ak to nie je možné, do 31. dňa nasledujúceho po 
dátume prijatia tovaru, alebo po ukončení poskytovania služby, ako aj 
paušálna/jednorázová náhrada  nákladov vo výške 40,- EUR.  Sankcie za 
omeškané platby sú splatné bez toho, aby sa vyžadovalo predchádzajúce 
zaslanie  upomienok kupujúcemu. Akákoľvek platba realizovaná na účet 
predávajúceho sa započítava do dlžných súm bez  ohľadu na účel, počnúc tými, 
ktoré majú najstarší dátum splatnosti. 
Ak k dátumu splatnosti nebola predávajúcemu zaplatená žiadna suma hodnoty 
tovaru, môže predávajúci automaticky zrušiť predaj, odstúpiť od zmluvy, po 
uplynutí 2 pracovných dní od dátumu formálneho oznámenia kupujúcemu,  na 
ktoré  nebola zaznamenaná žiadna odpoveď,  tým nie je dotknuté právo 
predávajúceho na náhradu škody voči kupujúcemu. 
5. FAKTURÁCIA 

Faktúru vystaví predávajúci v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedna bude 
doručená kupujúcemu po dodaní tovaru alebo poskytnutí služieb. 
6. VÝHRADA VLASTNÍCTVA  TOVARU A POSTÚPENIE    POHĽADÁVOK 
6.1.VLASTNĆTVO PREDÁVAJÚCEHO K TOVARU ZOSTÁVA NEDOTKNUTÉ AŽ DO 
DOBY, KÝM  PLATBA ZA  TOVAR NEBUDE UHRADÁ V PLNEJ VÝŠKE NA ÚČET 
PREDÁVAJÚCEHO. Ak sa platba neuskutoční najneskôr v deň jej splatnosti v plnej 
výške, môže predávajúci požadovať vrátenie tovaru  a odstúpiť od zmluvy, tak 
ako je uvedené vyššie. Tieto ustanovenia nebránia prenosu rizika  za predaný 
tovar jeho dodaním. 
6.2. Kupujúci je oprávnený dodaný tovar ďalej predávať v rámci svojej bežnej 
podnikateľskej činnosti. Kupujúci sa zaväzuje  postúpiť na  predávajúceho všetky 
jeho pohľadávky získané  z ďalšieho predaja tohto tovaru tretím osobám. 
Kupujúci je oprávnený vymáhať svoje pohľadávky aj po tomto postúpení bez 
toho, aby bolo dotknuté právo predávajúceho vymáhať svoje pohľadávky. 
Predávajúci sa však zaväzuje nevymáhať pohľadávky, pokiaľ si kupujúci riadne 
a včas splní svoje platobné povinnosti. Predávajúci môže od kupujúceho 
požadovať, aby ho informoval o pohľadávkach, ktoré mu boli postúpené, uviedol 
mená dlžníkov, ako aj všetky informácie potrebné na vymáhanie pohľadávky, 
poskytol mu súvisiace dokumenty a informoval dlžníkov o postúpení pohľadávky. 
Ak sa dodaný tovar opätovne predá s iným tovarom, ktorý nepatrí 
predávajúcemu, alebo po jeho spracovaní, nárok kupujúceho voči kupujúcemu 
tretej strany sa považuje za postúpený za cenu dohodnutú medzi predávajúcim 
a kupujúcim. Predávajúci  nemôže udeliť vzdanie sa práva bez potvrdenia 
oznámenia  zaslaného dlžníkom kupujúceho o výkone veriteľa predávajúceho za 
dlžné sumy. 
7. GARANCIA/ZÁRUKA 
Na predaný tovar sa vzťahuje zákonná záruka na skryté vady v zmysle platných 
právnych predpisov SR.   
8. ZODPOVEDNOSŤ 
8.1. V prípade neplnenia, nevyhovujúceho plnenia alebo nesprávneho plnenia 
povinností predávajúceho,  zodpovednosť predávajúceho voči kupujúcemu 
podlieha  nasledovným finančným obmedzeniam: 
-  predávajúci za žiadnych okolností neznáša zodpovednosť voči kupujúcemu za  
akúkoľvek stratu kupujúceho na zisku, stratu z používania, stratu výroby, stratu 
zo zmlúv alebo za nepriamu alebo náhodnú škodu, ktorú môže kupujúci utrpieť 
- celková zodpovednosť predávajúceho, ktorá má za následok stratu alebo 
poškodenie kupujúceho, sa paušálne obmedzí na opravu materiálu a priame 
škody, ako aj na nahradenie chybných množstiev,  a nepresiahne sumu  
objednávky tovaru bez dane. 
Kupujúci sa vzdáva nároku na odškodnenie zo strany predávajúceho a jeho 
poisťovateľov nad tento strop a zaväzuje sa zabezpečiť rovnaké vzdanie sa  
nároku na odškodnenie od svojich poisťovateľov. 
8.2.Pohľadávka kupujúceho, reklamácia kupujúceho nepozastavuje jeho 
povinnosť zaplatiť za príslušný tovar predávajúcemu riadne a včas. 
9. PRIEMYSELNÉ A DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO 
Patenty, ochranné známky, dizajn a modely, autorské práva, názvy domén, 
obchodné tajomstvá, softvér, know-how, alebo všeobecnejšie,  akékoľvek 
informácie podliehajúce právam priemyselného / duševného vlastníctva, 
registrované alebo inak, sú a zostávajú výhradným vlastníctvom 
predávajúceho. Prostredníctvom obchodných vzťahov nedochádza medzi 
zmluvnými stranami k prevodom práv priemyselného alebo duševného 
vlastníctva. Akákoľvek úplná alebo čiastočná inovácia, zmena alebo použitie 
týchto práv z akéhokoľvek dôvodu sú prísne zakázané. 
10. NEPREDVÍDATEĽNÉ OKOLNOSTI 
Ak dôjde k takej  udalosti, ktorú zmluvné strany nevedia ovplyvniť,  a  ktorá 
ohrozuje  splnenie povinností predávajúceho podľa objednávky a má za 
následok  poškodenie práv predávajúceho, zmluvné strany sa  v dobrej viere 
dohodli na vypracovaní dodatku k tejto zmluve. K uvedeným udalostiam patria 
hlavne: zmeny cien komodít, zmeny cla a daní, zmeny výmenných kurzov, zmeny 
právnych predpisov a zmeny finančnej situácie kupujúceho. Ak sa zmluvné 
strany nedohodnú, predávajúci má právo vypovedať zmluvu s 1-mesačnou 
výpovednou lehotou. 
11. TECHNICKÉ USTANOVENIA 
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu výrobku a jeho technických vlastností 
pri zachovaní jeho výkonu, účelu. Tieto ustanovenia sú najmä súčasťou 
európskych smerníc o zohľadňovaní environmentálnych požiadaviek pri 
navrhovaní a výrobe obalov. 
12. HARMONIZÁCIA/ ZHODA 
12.1.Kupujúci sa zaväzuje dodržiavať všetky platné právne predpisy ,ako i 
ustanovenia platných protikorupčných zákonov. 
12.2.Každá strana potvrdzuje, že koná ako nezávislý kontrolór 
osobných údajov spracúvaných v súvislosti s ich obchodnými vzťahmi a že musí 
dodržiavať s tým súvisiace príslušné   povinnosti  v súlade s právnymi predpismi  
o ochrane osobných údajov (GDPR) (Európske nariadenie 2016/679 z 
27.04.2016). 
13. JURISDIKCIA. PRÍSLUŠNÉ PRÁVO 
Ak sa zmluvné strany nedohodnú na základe  gentlemanskej dohody, každý 
spor spadá do právomoci súdov predávajúceho, ktoré majú výlučnú právomoc, 
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a to aj v prípade apelu(odvolania sa) tretích strán alebo viacerých odporcov. 
Rozhodným právom je slovenské právo.       

 
 
 


