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Všeobecné dodacie podmienky firmy MITAR  s.r.o.  

 

 
I. Všeobecné ustanovenia  

1. Všeobecné obchodné dodacie podmienky (ďalej len Podmienky) upravujú zmluvné vzťahy 

medzi spoločnosťou MITAR s.r.o. so sídlom Cabanova 13/C, 841 02  Bratislava, IČO 35688173, 

Ič DPH : SK2020348242 (ďalej len predávajúci) a kupujúcim.  

2. Zmluvný vzťah vzniká na základe kúpnej zmluvy podpísanej oboma zmluvnými stranami alebo 

zaslaním písomnej objednávky (poštou, emailom) a ich písomným potvrdením predávajúcim  

(poštou, emailom).  

3. Podmienky sú  nedeliteľnou súčasťou zmluvného vzťahu a vstupujú do platnosti podpisom 

kúpnej zmluvy alebo zaslaním písomnej objednávky kupujúcim.  

4. Vo všetkých ostatných prípadoch, ktoré neupravujú Podmienky, sa zmluvný vzťah bude riadiť 

Obchodným zákonníkom.  

  

 

II. Predmet zmluvy  

        Predmetom plnenia je dodávka tovaru alebo služieb uvedených v zmluvách a ich prílohách alebov  
        objednávkach . 
 
 
III. Predajná cena  

1. Predajná cena za tovar alebo služby je stanovená písomnou formou na základe cien uvedených 

v písomnej ponuke predávajúceho, ktoré sú platné ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy alebo 

prijatia objednávky od kupujúceho.  

2. Ceny  sú uvedené bez DPH.  

3. Ceny nezahrňujú balné , dopravu a poistenie počas dopravy ku kupujúcemu. Ceny  zahrňujú 

náklady na recykláciu obalov podľa platných predpisov. Ceny obvykle zahrňujú tiež náklady na 

inštaláciu tovaru a oboznámenia kupujúceho s obsluhou ak nie je dohodnuté inak. 

4. Cena za dopravu môže byť účtovaná vo faktúre zvlášť alebo môže byť zahrnutá do ceny tovaru. 

U objednávok s hodnotou menšou ak 500,00 EUR bez DPH je MITAR  s.r.o. oprávnená účtovať 

prirážku 8,00 EUR na takúto objednávku.   

5. Zľavy z kúpnej ceny sú dané dohodou medzi predávajúcim a kupujúcim. O poskytnutých 

zľavách sa kupujúci i predávajúci zaväzujú zachovávať mlčanlivosť voči tretím osobám.  

6. Predávajúci si vyhradzuje právo zmien cien tovaru a služieb.  
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IV. Dodacie podmienky  

1. Dodacie lehoty na  tovar i služby sú zjednávané individuálne v kúpnej zmluve alebo 

potvrdením na objednávke.  

2. Dohodou medzi účastníkmi zmluvy možno dodaciu dobu skrátiť, a to za individuálnych 

platobných podmienok alebo predĺžiť podľa potreby kupujúceho a možností predávajúceho.  

3. V prípade, že kupujúci nedodá podklady pre dodávku alebo písomne nevyjadrí súhlas 

s ponúkaným tovarom alebo službou v stanovenom termíne, predlžuje sa dodacia doba o počet 

dní, po ktorej je kupujúci v meškaní.  

4. Predávajúci je oprávnený plniť predmet zmluvy aj čiastočne  za predpokladu  súhlasu 

kupujúceho. V takom prípade je čiastočné plnenie považované za riadne  plnenú dodávku.  

5. Čiastočným plnením vzniká nárok predávajúceho na čiastočnú fakturáciu..  

6. Miestom plnenia dodávky je obvykle sídlo kupujúceho, ak nie je  v kúpnej zmluve alebo 

objednávke uvedené inak.   

7. V prípade stavebnej nepripravenosti kupujúceho k inštalácii tovaru, je predávajúci oprávnený 

dodať tovar  do skladu kupujúceho a vystaviť konečnú faktúru za dodávku. Záručná doba na 

takýto tovar začína plynúť okamžikom dodania do skladu kupujúceho.  

  

V. Platobné podmienky  

1. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť za dodaný tovar alebo služby  kúpnu  cenu vrátane DPH 

a prípadné ďaľšie náklady na  dopravu.  

2. Spôsob úhrady za tovar alebo služby môže byť uhradený vopred zálohovou platbou  prevodom 

na účet predávajúceho na základe konečnej  faktúry.  

3. Faktúry majú splatnosť 30 dní odo dňa vystavenia, ak nie je  medzi zmluvnými stranami 

dohodnuté inak.  

4. V prípade meškania kupujúceho s platbou, je predávajúci oprávnený účtovať zmluvnú pokutu 

vo výške 0,1% z celkovej ceny za deň meškania.  

5. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania čiastky v plnej  výške na účet predávajúceho.  

6. Ak je  predávajúci oprávnený fakturovať aj čiastočné plnenie v súlade s odstavcom IV. týchto 

Podmienok, tak je kupujúci povinný predmetnú  faktúru v dobe splatnosti uhradiť.  

7. Vlastnícke práva k tovaru  i službám prechádzajú na kupujúceho po uhradení faktúry za 

dodávku v plnej výške. 

8. Zodpovednosť za škody či stratu na tovare prechádzajú na kupujúceho okamžikom jeho 

prevzatia.  
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VI. Záruky a reklamácie  

1. Predávajúci poskytuje na dodávané nové stroje záruku 24 mesiacov, ak nie je v kúpnej zmluve 

alebo objednávke stanovené inak. Na dodávané použité stroje poskytuje predávajúci záruku 6 

mesiacov, ak nie je v kúpnej zmluve alebo objednávke uvedené inak. Záruka na nové i použité 

stroje je podmienka užívania podľa návodu pre obsluhu a používania doporučených 

spotrebných materiálov.  

2. Záruka na spotrebný materiál je závislá od doby expirácie uvedenej  na obaloch, návodoch k 

použitiu a v ostatnej sprievodnej dokumentácii.  

3. Odstránenie záručnej i pozáručnej opravy je povinný predávajúci vykonať v termíne podľa 

kúpnej zmluvy alebo objednávky.  

4. Na náhradné diely dodané v rámci pozáručnej opravy sa poskytuje záruka  6 mesiacov.  

5. Zodpovednosť za vady sa riadi ustanoveniami obchodného zákonníku. Zodpovednosť 

nepreberá predávajúci ak kupujúci neuplatní reklamáciu na vady bez zbytočného odkladu a v 

lehote stanovenej týmito podmienkami.  

6. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru a služieb si dodaný predmet riadne prezrieť a uplatniť 

zjavné vady v reklamačnom procese bezodkladne. Skryté vady môže kupujúci reklamovať po 

celú dobu záruky, najneskôr v posledný deň záručnej  doby.  

7. Uplatnenie reklamácie kupujúceho nemajú odkladný účinok na splatnosť faktúry, ak sa 

nedohodnú zmluvné strany inak.  

8. Predávajúci je povinný vady tovaru uznané v reklamačnom procese odstrániť opravou, 

náhradným     

            plnením, dobropisom alebo iným spôsobom najneskôr do 3 mesiacov od uznania reklamácie.  

 

VII. Ostatné podmienky  

1. Predávajúci nezodpovedá za meškanie  alebo nedostupnosť dodávky tovaru v dôsledku vyššej 

moci alebo keď objednávaný tovar nie je  pre predávajúceho na trhu dostupný. Predávajúci 

bude v takom prípade informovať kupujúceho písomným oznámením o čiastočnom, plnení 

dodávky, náhradným termínom plnenia alebo nemožnosti plnenia dodávky tovaru v 

dohodnutej lehote. Predávajúci má právo predĺžiť termín plnenia alebo odstúpiť od zmluvy. 

Kupujúcemu týmto nevzniká žiadne právo na náhradu škody vzniknutú neplnením dodávky.  

2. Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy, ak je  kupujúci v omeškaní s úhradou zálohy viac ako 14 

dní, v prípade hrubého porušenia kúpnej zmluvy alebo v prípadoch stanovených obchodným 

zákonníkom.  

3. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy v prípade hrubého porušenia zmluvy zo strany 

predávajúceho alebo  v prípadoch stanovených obchodným zákonníkom.  
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4. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné, s uvedením dôvodov odstúpenia. Doručením 

odstúpenia sa zmluva ruší.  

  

  

VIII. Záverečné ustanovenia  
1. Tieto podmienky sa stávajú nedeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy alebo inak založeného 

zmluvného vzťahu.  

2. V prípadoch, ktoré nie sú upravené týmito Podmienkami, sa zmluvný vzťah bude riadiť 

obchodným zákonníkom.  

3. Prípadné súdne spory budú riešené miestnym príslušným súdom, v ktorom obvode je sídlo 

predávajúceho.  

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Platnosť týchto Všeobecných dodacích podmienok začína dňom 1.1.2017   
 




