Všeobecné obchodné a dodacie podmienky spoločnosti Norwit Slovakia spol. s r.o.
1. Oblasť platnosti
1.1.Tieto všeobecné obchodné a dodacie podmienky (ďalej tiež len „VODP“) upravujú vzťahy medzi spoločnosťou Norwit
Slovakia spol. s r.o. ako predávajúcim (ďalej len „Spoločnosť“) a kupujúcim (ďalej len „Zákazník“), ktoré vyplývajú z
medzi nimi uzatvorenej kúpnej zmluvy alebo dohody o dodávke tovaru (ďalej len „Zmluva“). Pokiaľ z takejto Zmluvy,
resp. dohody nevyplýva nič iné, platia pre vzťah medzi zmluvnými stranami v súlade s ust. § 273 Obchodného zákonníka
tieto VODP; obchodné podmienky Zákazníka nebudú uplatnené. Na úpravu zmluvných vzťahov neupravených týmito VODP
a Zmluvou bude použitý v súlade s ust. § 262 Obchodného zákonníka v prvom rade zákon č. 513/1991 Zb. v znení noviel.
1.2.Tieto VODP platia taktiež pre všetky budúce obchody medzi Spoločnosťou a Zákazníkom, ak nie je dohodnuté inak.
Tieto VODP platia ďalej pre všetky dohody medzi Spoločnosťou a Zákazníkom, ktoré sa uzatvoria v dôsledku uzavretej
zmluvy o dodaní, ako je napr. zmluva o technickej údržbe alebo zmluva o oprave.
2. Uzatvorenie Zmluvy, predmet Zmluvy, rozsah dodania, balenie
2.1.Pre určenie druhu a rozsahu predmetu dodania Spoločnosti je záväzné písomné potvrdenie objednávky zo strany
Spoločnosti. Ponuka Spoločnosti je nezáväzná. Ak sa objednávka kvalifikuje ako návrh na uzatvorenie Zmluvy v zmysle
ustanovenia § 43a Občianskeho zákonníka, môže ju Spoločnosť akceptovať v priebehu 4 týždňov odo dňa obdržania takejto
objednávky.
2.2.Spoločnosť dodáva na základe realizácie paritou EXW (Incoterms 2010).
2.3.Všetky údaje týkajúce sa povahy predmetu dodania uvedené v prospektoch, katalógoch, reklamách alebo v
korešpondencii Spoločnosti, ktorá predchádza ponuke, ako aj na typových listoch, platia len informatívne, pokiaľ nie sú
výslovne vyhlásené za záväzné v ponuke Spoločnosti, prípadne v potvrdení objednávky zo strany Spoločnosti. To platí aj pre
fotky, nákresy a iné vyobrazenia produktov Spoločnosti.
2.4.Spoločnosť je oprávnená vykonať zmeny v konštrukcii a tvare predmetu dodania v priebehu dodacej doby, pokiaľ
predmet dodania, ako aj jeho funkcia a podoba nebudú týmto zásadne zmenené a tieto zmeny budú pre Zákazníka prijateľné a
nevyžadujú neprimerané zvýšenie nákladov súvisiacich so zakúpením predmetu dodania. Bod 6.2. týchto VODP platí pre
prípadné zmeny ceny.
2.5.K všetkým podkladom Spoločnosti, ktorými sú najmä katalógy náhradných dielov, technické listy, nákresy a iné
podklady (ďalej „Podklady“), má Spoločnosť neobmedzené vlastnícke a autorské právo. Podklady môžu byť, a to aj
čiastočne, sprístupnené tretím osobám len po predchádzajúcom písomnom súhlase Spoločnosti, ktorý je možné udeliť aj
faxom alebo mailom. Inak len v prípadoch, ak sprístupnenie podkladov vyžaduje zákon. Ak medzi Spoločnosťou a
Zákazníkom nedôjde k uzatvoreniu Zmluvy, je Zákazník povinný všetky podklady Spoločnosti bez vyzvania a okamžite
vrátiť.
2.6.Prepravné obaly predmetu dodania sú súčasťou dodávky a sú nevratné.
2.7.Ak sa Spoločnosť so Zákazníkom nedohodne inak, bude predmet dodania dodaný nezabalený a nechránený proti mrazu.
Baliaci materiál z papiera, umelých hmôt, juty a pod. Spoločnosť od Zákazníka naspäť nepreberá.
3. Dodacia lehota, termín dodania, čiastkové dodávky
3.1.Ak je dohodnutá dodacia lehota, začína táto plynúť odoslaním potvrdenia objednávky alebo uzatvorením Zmluvy so
Zákazníkom, avšak nie skôr ako budú Spoločnosti doručené informácie, podklady, súhlasy, povolenia alebo iné doklady či
dokumenty, ktoré má podľa Zmluvy alebo dohody dodať Zákazník, a tiež nie skôr než bude uhradená dohodnutá záloha.
Dodacia lehota nezačne plynúť ani pred úplným objasnením a stanovením všetkých technických otázok dôležitých pre
predmet dodania. Ak je dohodnutý termín dodania, platia vyššie uvedené pravidlá primerane; ak predpoklady, vyššie
vymenované pri dodacej lehote, nie sú v čase odoslania potvrdenia objednávky splnené, odkladá sa termín dodania o časový
úsek splnenia vyššie dohodnutých pravidiel.
3.2.Ak Zákazník predloží po potvrdení objednávky dodatočné požiadavky alebo návrhy na zmeny v súvislosti s predmetom
dodania, na zmenu Zmluvy je potrebná dohoda oboch zmluvných strán o úprave Zmluvy z toho vyplývajúcej (predmet
dodania, cena, termín dodania, atď.). Pokiaľ bola Zmluva uzatvorená písomne, dohoda o zmene alebo o dodatočných
požiadavkách Zákazníka musí byť tiež vyhotovená v písomnej forme a podpísaná oboma zmluvnými stranami.
3.3.Dodacia lehota alebo termín dodania je pri dodávkach na základe realizácie paritou EXW (Incoterms 2010) dodržaný, ak
do jeho uplynutia je zo strany Spoločnosti Zákazníkovi oznámená pripravenosť predmetu dodania k odovzdaniu.
3.4.Dodacia lehota sa primerane predlžuje pri opatreniach prijatých v rámci riešenia kolektívnych sporov alebo iných
pracovných problémov, hlavne štrajku, výluky a pod.; v prípade výskytu vyššej moci, pri prijatí všeobecne záväzných
právnych predpisov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na plnenie zmluvných povinností zo strany Spoločnosti, ako aj pri
vopred nepredvídateľných okolnostiach, ktoré Spoločnosť nemôže ovplyvniť, pokiaľ majú tieto preukázateľne vplyv na
dokončenie alebo dodanie predmetu dodania. To platí aj v prípade, keď sa tieto okolnosti vyskytnú u dodávateľov
Spoločnosti. Za vyššie popísané okolnosti Spoločnosť nezodpovedá ani v prípade, keď vzniknú počas už existujúceho
omeškania na strane Spoločnosti. Začiatok a koniec týchto okolností oznámi Spoločnosť v dôležitých prípadoch Zákazníkovi
obratom. Ak bude dodanie predmetu dodania v dôsledku takýchto nepredvídaných okolností znemožnené alebo je možné len
za podstatne hospodársky zvýšených výdavkov, má Spoločnosť popri zákonných právach tiež právo odstúpiť od Zmluvy
uzatvorenej so Zákazníkom.
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3.5.Čiastkové dodávky sú prípustné. Každá čiastková dodávka platí ako samostatný úkon a môže byť Spoločnosťou oddelene
fakturovaná.
3.6.Zákazník je povinný na prvé požiadanie Spoločnosti poskytnúť jej zodpovedajúce zabezpečenie jej pohľadávok, a to i v
prípade, ak sú pohľadávky Spoločnosti podmienené alebo obmedzené.
4. Omeškanie s dodaním, zmena dohodnutých termínov
4.1.Ak sa Spoločnosť dostane do omeškania s dodaním, je Zákazník oprávnený pri každom jednotlivom prípade omeškania
požadovať od Spoločnosti zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny dodávky za každý deň omeškania Spoločnosti
s dodaním, pričom však zmluvná pokuta nesmie presiahnuť 5% netto celkovej hodnoty (ceny) objednávky.
4.2.Ak sa Spoločnosť dostane do omeškania s dodaním, a ak Zákazník poskytne svojím výslovným písomným vyhlásením
Spoločnosti dodatočnú primeranú lehotu na splnenie jej povinnosti, a ak Spoločnosť ani v dodatočnej primeranej lehota
neodstráni omeškania s dodaním, a to jej zavinením, má Zákazník právo od Zmluvy odstúpiť.
4.3.Ak predmet dodania nie je možné dodať v termíne dodania z dôvodov na strane Spoločnosti, je Spoločnosť oprávnená
dodať na svoje náklady Zákazníkovi v termíne dodania iný predmet dodania ako je predmet dodania uvedený v Zmluve alebo
inak preukázateľne stranami dohodnutý (ďalej len „Náhradný predmet plnenia“). Náhradný predmet plnenia musí z
hľadiska technických parametrov čo najviac zodpovedať dohodnutému predmetu dodania a musí byť funkčne a účelovo
použiteľný na ten účel, na ktorý má slúžiť Zmluvne alebo inak pôvodne dohodnutý predmet dodania. Náhradný predmet
plnenia je Zákazník oprávnený užívať až do doby dodania dohodnutého predmetu dodania. Pri dodaní dohodnutého predmetu
dodania podľa Zmluvy alebo inej záväznej dohody Spoločnosti a Zákazníka je Zákazník povinný vrátiť Spoločnosti
Náhradný predmet plnenia a bezodkladne uhradiť Spoločnosti všetky škody, ktoré vznikli na Náhradnom predmete plnenia
počas doby jeho užívania Zákazníkom. Ak Spoločnosť dodá Zákazníkovi Náhradný predmet plnenia zodpovedajúci
podmienkam uvedeným v tomto bode VODP, má sa za to, že Spoločnosť nie je v omeškaní s dodaním dohodnutého
predmetu dodania.
4.4.Ak Zákazník požiada Spoločnosť o neskorší termín dodania, ako je termín uvedený v Zmluve alebo inak preukázateľne
stranami dohodnutý a Spoločnosť s tým súhlasí, Spoločnosť má právo účtovať Zákazníkovi celú sumu skutočných nákladov
vynaložených na alebo v súvislosti s uskladnením predmetu dodania pri uskladnení v sklade Spoločnosti. Zároveň je
Spoločnosť oprávnená účtovať Zákazníkovi zmluvnú pokutu za nedodržanie termínu dodania vo výške 0,5 % netto hodnoty
potvrdenej objednávky alebo ceny alebo odmeny uvedenej v Zmluve, a to za každý aj začatý mesiac uskladnenia. Ak
Zákazník nebude ani v zmenenom termíne pripravený na dodanie tak, ako to bolo dohodnuté v Zmluve alebo ako je to
uvedené v týchto VODP, je Spoločnosť oprávnená voľne disponovať s predmetom dodania a jej povinnosť dodania predmetu
dodania zaniká.
4.5.Ak sa omešká dodanie alebo vykonanie inštalácie alebo montáže predmetu dodania na žiadosť Zákazníka alebo z
dôvodov na jeho strane, potom po dobu omeškania prechádza nebezpečenstvo škody na predmete dodania na Zákazníka.
Spoločnosť je povinná na výslovnú písomnú žiadosť Zákazníka a na jeho náklady zabezpečiť požadované poistenie. V tomto
prípade má Spoločnosť ďalej právo na náklady a nebezpečenstvo Zákazníka predmet dodania podľa svojho uváženie
uskladniť, vykonať všetky opatrenia na uchovanie predmetu dodania a predmet dodania ako riadne a včas dodaný vyúčtovať.
To isté platí, ak predmet dodania pripravený k odovzdaniu nebude do 4 dní odvolaný. Týmito ustanoveniami nie sú dotknuté
ustanovenia bodu 4.4 týchto VODP.
5. Prijatie predmetu dodania, omeškanie s prijatím a odmietnutie dodania
5.1.Dodávku predmetu dodania je Zákazník povinný prevziať, aj keď vykazuje nepodstatné vady. Nepodstatnými vadami sú
také vady, pri ktorých predmet dodania, napriek ich výskytu, je spôsobilý slúžiť Zákazníkovi na Zmluvne dohodnutý alebo
na obvyklý účel.
5.2.Zákazník je oprávnený pri dodaní na základe realizácie paritou EXW (Incoterms 2010) požiadať Spoločnosť o odoslanie
predmetu dodania v deň, keď mu Spoločnosť oznámi jeho pripravenosť k odovzdaniu; ak je dohodnuté bezplatné dodanie
predmetu dodania Zákazníkovi, je Zákazník povinný predmet dodania prijať, a to v deň jeho dodania Spoločnosťou. Ak si
Zákazník nesplní povinnosť podľa predchádzajúcej vety, znáša zvýšené výdavky takto spôsobené (napr. výdavky
uskladnenia a udržiavania). Po márnom uplynutí primeranej lehoty dodania stanovenej Spoločnosťou môže Spoločnosť od
zmluvy odstúpiť bez ujmy ďalších nárokov Zákazníka a inak disponovať s predmetom dodania, má nárok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo výške 30% netto celkovej hodnoty (ceny) objednávky. Nárok na náhradu škody Spoločnosti v plnom
rozsahu tým nie je dotknutý. Pre prípad vážneho a konečného odmietnutia prevzatia predmetu dodania Zákazníkom nie je
stanovenie lehoty potrebné. Nebezpečenstvo prípadného zániku alebo prípadného zhoršenia predmetu dodania prechádza na
Zákazníka v čase, keď sa dostane do omeškania s prevzatím predmetu dodania. Na žiadosť a za preddavok Zákazníka je
Spoločnosť pripravená zabezpečiť poistenie predmetu dodania podľa požiadaviek Zákazníka.
5.3.Ak budú práce, objednané Zákazníkom v objednávke, zastavené na základe výslovnej žiadosti Zákazníka, je Zákazník
povinný uhradiť Spoločnosti cenu všetkých úkonov vykonaných do zastavenia prác po odpočítaní už uskutočnených platieb,
a to na základe faktúry Spoločnosti, ktorá bude splatná v lehote do 14 dní od jej vystavenia.
6. Ceny a platobné podmienky, DPH
6.1.Ceny platia na základe realizácie paritou EXW (Incoterms 2010) s pripočítaním platnej DPH v deň vystavenia faktúry.
Dopravné a balenie sa účtuje osobitne. Spoločnosť je oprávnená do ceny podľa prvej vety tohto bodu započítať aj všetky
dane, clá, poplatky, ako aj akékoľvek iné peňažné povinnosti vzťahujúce sa na predmet dodania alebo jeho dodanie, ktoré sú
alebo v budúcnosti budú zavedené štátom, orgánmi verejnej správy alebo inými na to oprávnenými subjektmi podľa alebo na
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základe akýchkoľvek všeobecne záväzných právnych predpisov platných v mieste dodania predmetu dodania. Vystavené
faktúry je Zákazník povinný zaplatiť do 14 dní odo dňa ich vystavenia, ak nie je dohodnuté inak.
6.2.V prípade zmeny cenníkov Spoločnosti po potvrdení objednávky platia cenníky platné v termíne dodania, ak medzi
uzatvorením Zmluvy a termínom dodania je časový úsek minimálne 4 mesiace a Spoločnosť nespôsobila prípadné omeškanie
s dodaním.
6.3.V prípade omeškania Zákazníka so zaplatením ceny podľa bodu 6.1. VODP, je Spoločnosť oprávnená účtovať
Zákazníkovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania s platením. Tým nie je dotknuté právo
Spoločnosti na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa zmluvná pokuta vzťahuje.
6.4.Zákazník je povinný realizovať peňažné plnenia formou prevodu na účet Spoločnosti. Povinnosť zaplatiť fakturovanú
sumu je zo strany Zákazníka splnená dňom pripísania sumy na bankový účet Spoločnosti uvedený v Zmluve alebo na tej
ktorej faktúre vystavenej Spoločnosťou.
7. Výhrada vlastníctva
7.1.Spoločnosť zostáva vlastníkom všetkých predmetov dodania až do momentu úplného zaplatenia ich ceny Zákazníkom
(ďalej len „Výhradný tovar“ a „Výhrada vlastníctva“).
7.2.Pokiaľ Zákazník používa Výhradný tovar, nie je oprávnený tento Výhradný tovar predať, založiť alebo inak zaťažiť,
realizovať s ním zabezpečovací prevod vlastníckeho práva k celku alebo k častiam bez predchádzajúceho výslovného
písomného súhlasu Spoločnosti, pokiaľ Výhrada vlastníctva trvá.
7.3.Zákazník je povinný, pokiaľ Výhrada vlastníctva trvá, dostatočne poistiť Výhradný tovar proti strate, poškodeniu,
zničeniu, znehodnoteniu, krádeži, proti škodám spôsobeným požiarom, vodou, inými prírodnými živlami, ako aj proti
poškodeniu spôsobenému činnosťou Zákazníka, prípadne proti iným poistným udalostiam, a to podľa dohody zmluvných
strán. Počas trvania Výhrady vlastníctva je na výkon pravidelnej údržby ako aj iných nevyhnutných prác v súlade s návodom
na obsluhu na Výhradnom tovare oprávnená výlučne Spoločnosť, a to na náklady Zákazníka. Zákazník je povinný
bezodkladne informovať Spoločnosť o potrebe akýchkoľvek servisných prác alebo opráv na Výhradnom tovare, resp.
požiadať Spoločnosť o vykonanie pravidelnej údržby Výhradného tovaru v súlade s návodom na obsluhu tovaru.. V prípade
porušenia povinností uvedených v tomto bode VODP zo strany Zákazníka zodpovedá tento za škodu takto Spoločnosti
vzniknutú.
7.4.Počas trvania Výhrady vlastníctva je Zákazník povinný poslať Spoločnosti okamžite písomné oznámenie o všetkých
úkonoch vykonaných v rámci exekučných konaní proti Zákazníkovi a doručiť Spoločnosti opisy všetkých protokolov a iných
dokumentov vyhotovených v rámci exekučných konaní proti Zákazníkovi. Okrem toho je Zákazník povinný vykonať všetky
nevyhnutné úkony na odvrátenie uskutočnenia exekúcie na Výhradný tovar. Za každý jednotlivý prípad porušenia povinností
Zákazníka uvedených v tomto bode VODP je Spoločnosť oprávnená účtovať Zákazníkovi zmluvnú pokutu vo výške 100 %
netto celkovej ceny Výhradného tovaru. Tým nie je dotknuté právo Spoločnosti na náhradu škody spôsobenej porušením
povinnosti, na ktorú sa zmluvná pokuta vzťahuje
7.5.Ak sa Zákazník dostane do omeškania so zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti, je Spoločnosť oprávnená prevziať od
Zákazníka alebo si sama zobrať Výhradný tovar späť. Ak sa nachádza Výhradný tovar v držbe tretej osoby, je Zákazník
povinný oznámiť Spoločnosti na prvé požiadanie miesto, kde sa Výhradný tovar nachádza, a zároveň v oznámení uviesť svoj
výslovný písomný súhlas s tým, aby Spoločnosť prevzala Výhradný tovar od tretej osoby. Za každý jednotlivý prípad
porušenia povinností Zákazníka uvedených v tomto bode VODP je Spoločnosť oprávnená účtovať Zákazníkovi zmluvnú
pokutu vo výške 30 % netto z ceny Výhradného tovaru . Tým nie je dotknuté právo Spoločnosti na náhradu škody spôsobenej
porušením povinnosti, na ktorú sa zmluvná pokuta vzťahuje.
7.6.Ak Spoločnosť uplatní Výhradu vlastníctva na Výhradnom tovare, prevezme ho späť do držby alebo ho založí,
nepovažujú sa tieto úkony za odstúpenie od Zmluvy, ibaže by Spoločnosť uskutočnila výslovný odstupujúci prejav.
7.7.Podanie akéhokoľvek návrhu na vyhlásenie konkurzného konania alebo na povolenie reštrukturalizácie na majetok
Zákazníka oprávňuje Spoločnosť odstúpiť od Zmluvy s okamžitou účinnosťou a požadovať okamžité vrátenie Výhradného
tovaru.
8. Nároky pri vecných a právnych vadách
I. za vecné vady predmetu dodania zodpovedá Spoločnosť nasledovne:
8.1.Spoločnosť poskytuje Zákazníkovi záruku výlučne za podmienok a v rozsahu uvedenom v Servisnej knižke alebo
Záručnom liste.
8.2.Ak Spoločnosť podľa bodu 8.1. poskytla Zákazníkovi záruku, platnosť záruky je podmienená vykonávaním pravidelnej
údržby a servisu predmetu dodania autorizovaným strediskom Spoločnosti v súlade s návodom na obsluhu predmetu dodania.
Toto ustanovenie VODP a ustanovenia bodu 8.1 o záruke upravujú definitívne záručné povinnosti Spoločnosti. Zákazníkovi
nepatria žiadne iné záručné nároky, najmä nároky týkajúce sa náhrady škôd, ktoré nevznikli na danom predmete samé.
8.3.Spoločnosť zodpovedá za vecné vady, ktoré existovali na predmete dodania v čase prechodu nebezpečenstva škody na
predmete dodania na Zákazníka.
8.4.Reklamácie treba podať Spoločnosti písomne, pričom v písomnej reklamácii je Zákazník povinný podrobne popísať
dôvody reklamácie a prejavy reklamovaných vád.
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8.5.Zákazník je povinný uskutočniť reklamáciu pri zjavných vadách bez zbytočného odkladu potom, čo ich zistil, prípadne
potom, čo ich pri prehliadke vykonanej s odbornou starostlivosťou zistiť mal a mohol. Pokiaľ nie je v konkrétnom prípade
dohodnuté niečo iné, sú nároky Zákazníka pri vecných vadách na použitých predmetoch dodania vylúčené.
8.6.Ak sa na predmete dodania vyskytne vecná vada, ktorú Zákazník reklamuje v súlade s týmito VODP, je Zákazník
oprávnený požadovať bezplatné odstránenie vady predmetu dodania, ktoré podľa výberu Spoločnosti táto vykoná opravou
alebo dodaním náhradného predmetu dodania. Diely, ktoré Spoločnosť za účelom opravy vymontuje a nahradí novými
dielmi, prechádzajú vymontovaním do vlastníctva Spoločnosti. Zákazník je povinný poskytnúť Spoločnosti dostatočný čas na
náhradné plnenie.
8.7.Spoločnosť nezodpovedá za žiadne následky nasledujúcich okolností: nevhodné alebo nesprávne použitie, hlavne
preťaženie, chybná montáž alebo uvedenie do prevádzky Zákazníkom alebo treťou osobou, prirodzené opotrebovanie,
chybné alebo nedbanlivé zaobchádzanie, opomenutá, prípadne predpisom nezodpovedajúca údržba, nevhodné prevádzkové
prostriedky a náhradné diely, chybné stavebné práce, nevhodný stavebný pozemok, chemické, elektrochemické alebo
fyzikálne vplyvy.
8.8.Pri predmete dodania, ktorý sa dodáva ako použitý, nemá Zákazník žiadne nároky z vád predmetu dodania, pokiaľ ide o
vady zákazníkovi zo strany Spoločnosti oznámené alebo o vady, ktoré sa obvykle pri danom druhu opotrebenia vyskytujú.
8.9. Ak uskutoční Zákazník alebo tretie osoby neodborné zmeny alebo opravy na predmete dodania bez predchádzajúceho
výslovného súhlasu Spoločnosti, neexistujú pre ne a následky z nich vyplývajúce žiadne nároky z vád.
II. za právne vady predmetu dodania zodpovedá Spoločnosť nasledovne:
8.10. Spoločnosť je povinná dodať Zákazníkovi predmet dodania bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek práva tretích osôb,
najmä autorské práva, či iné práva duševného vlastníctva. Pre prípad, že tretie osoby uplatnia oprávnené nároky z autorských
práv alebo iných práv duševného vlastníctva voči predmetu dodania alebo jeho časti, Spoločnosť buď (i) vynaloží maximálne
úsilie, aby získala pre Zákazníka od oprávnenej osoby užívacie právo, licenciu alebo iné povolenia na užívanie predmetu
dodania podľa platných právnych predpisov, alebo (ii) ak je to možné, zmení predmet dodania tak, aby viac neboli dotknuté
autorské práva alebo iné práva tretích osôb voči predmetu dodania, alebo (iii) vymení predmet dodania (alebo dotknuté časti).
Zákazník je povinný poskytnúť v tomto Spoločnosti maximálnu súčinnosť.
9. Zodpovednosť za škodu
9.1.V prípade, že Zákazník nemôže z dôvodov na strane Spoločnosti, a to z dôvodu neuskutočneného a/alebo chybného
poskytnutia rád, pokynov, poradenstva, návodov pred alebo po uzavretí Zmluvy, alebo v dôsledku preukázateľného porušenia
iných povinností zo strany Spoločnosti, hlavne z dôvodu poskytnutia nesprávneho návodu Spoločnosti na obsluhu a údržbu
predmetu dodania, užívať predmet dodania Zmluvne dohodnutým spôsobom, zodpovedá Spoločnosť len za skutočnú škodu,
ktorá v dôsledku toho Zákazníkovi vznikne , pričom v žiadnom prípade nezodpovedá za nepriame, následné a súvisiace
škody, ani za ušlý zisk Zákazníka.
9.2.Zákazník po celú dobu trvania Výhrady vlastníctva v plnom rozsahu zodpovedá: (i) Spoločnosti za škodu spôsobenú jeho
činnosťou, prevádzkou a používaním Výhradného tovaru na Výhradnom tovare a (ii) tretím osobám za akúkoľvek škodu
spôsobenú prevádzkou Výhradného tovaru.
10. Zákaz postúpenia
10.1. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek nároky Zákazníka voči Spoločnosti Zákazník nie je oprávnený postúpiť na
tretiu osobu.
11. Miesto plnenia, prechod nebezpečenstva, sídlo súdu, použiteľné právo
11.1. Miestom plnenia je miesto dodania predmetu dodania Zákazníkovi, ktoré je v niektorom z prevádzkových miest
Spoločnosti alebo miesto určené v Zmluve alebo inak medzi Spoločnosťou a Zákazníkom dohodnuté. Spoločnosť
zabezpečuje dodanie predmetu dodania k Zákazníkovi v rozsahu a za podmienok podľa parity EXW (Incoterms 2010).
11.2. Nebezpečenstvo škody na predmete dodania prechádza na Zákazníka momentom prevzatia predmetu dodania na mieste
dodania.
11.3. Právne vzťahy medzi Zákazníkom a Spoločnosťou sa riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov platných na
území SR.
11.4. V prípade, ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy alebo týchto VODP stane neplatným alebo neúčinným, zaväzujú sa
zmluvné strany vyvinúť maximálne úsilie na konvalidáciu takéhoto ustanovenia. V prípade vzniku sporu medzi zmluvnými
stranami sa tieto zaväzujú vyvinúť maximálne úsilie na vyriešenie sporu dohodou. V prípade neúspechu dohodovacieho
konania je daná právomoc súdov Slovenskej republiky, a to aj v prípade, ak Zákazník je subjektom majúcim sídlo, miesto
podnikania alebo bydlisko mimo územia SR.

4

12. Súhlas so vstupom do areálu Zákazníka
12.1. Zákazník udeľuje Spoločnosti výslovný súhlas so vstupom Spoločnosti do areálu Zákazníka za účelom (i) dodania
predmetu dodania do sídla Zákazníka, ak bol tento spôsob dodania tovaru stranami v Zmluve dohodnutý, (ii) účasti
zamestnancov, resp. obchodných zástupcov Spoločnosti na rokovaniach so Zákazníkom konaných v areáli Zákazníka, (iii)
vybavenia reklamácií Zákazníka v zmysle článku 8. týchto VODP, ako aj (iv) z dôvodu odobratia Výhradného tovaru od
Zákazníka v súlade s článkom 7.6. týchto VODP.
13. Ukončenie Zmluvy
13.1. Zmluvy, dohody alebo iné dvojstranné právne úkony zmluvných strán je možné kedykoľvek ukončiť vzájomnou
dohodou zmluvných strán. Dohoda musí mať písomnú formu, ak pôvodný dvojstranný právny úkon bol vykonaný v písomnej
forme. V písomnej dohode musí byť uvedený dátum ukončenia zmluvného vzťahu a spôsob vysporiadania vzájomných
pohľadávok a záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu.
13.2. Každá zmluvná strana má právo odstúpiť od Zmluvy alebo dohody za podmienok a spôsobom uvedeným v ust. § 344 a
nasledujúce Obchodného zákonníka. Tým nie je dotknuté právo zmluvných strán na odstúpenie od Zmluvy zakotvené v
predchádzajúcich ustanoveniach týchto VODP.

Podpis: ..................................................................................
Zákazník

NORWIT SLOVAKIA spol. s.r.o.
Hraničná2A/4533 058 01 Poprad
Podpis : ..................................................................................
Spološnosť:
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