VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
Azvaro s.r.o.
Spoločnosť Azvaro s.r.o. od januára 2017 prevzala všetky obchodné aktivity
a podnikateľské činnosti spoločnosti Martinčič, spol. s r.o., ktorá pôsobila na trhu so zváracou
technikou od roku 2006. Personálne obsadenie spoločnosti zostáva nezmenené a tiež doterajšie
služby budú zákazníkom poskytované v pôvodných priestoroch prevádzky na adrese Vajanského 1,
909 01 Skalica.

Všeobecné ustanovenia
1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky") sa aplikujú na
všetky zmluvy, ktoré Azvaro s.r.o. (ďalej aj ako „Azvaro“ alebo "predávajúci"), uzatvára za účelom
predaja tovaru. Aplikácia všeobecných obchodných podmienok druhej zmluvnej strany alebo
akýchkoľvek iných všeobecných obchodných podmienok je týmto výslovne vylúčená, pokiaľ sa
zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
2. Definícia pojmov:
Predávajúcim je obchodná spoločnosť Azvaro s.r.o., so sídlom Vajanského 1, 909 01 Skalica,
IČO: 45 289 891, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č.
24789/T, ktorá vykonáva obchodnú činnosť v súlade so zapísaným predmetom činnosti.
Kupujúcim je právnická alebo fyzická osoba, ktorá uzatvorila s predávajúcim kúpnu zmluvu podľa
týchto Všeobecných obchodných podmienok.
Tovarom sa rozumie sortiment a produktové portfólio Predávajúceho.
Ponuka predávajúceho je nezáväzná a môže byť zmenená, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
Dokumenty týkajúce sa našej ponuky, ako sú výkresy, ilustrácie, ukážky a vzory, ako aj údaje
o rozmeroch, hmotnosti, výkone a o spotrebe, obsahujú a/alebo predstavujú výlučne približný údaj
a nie sú považované za špeciálne schválené charakteristiky, pokiaľ nie je zmluvnými stranami
dohodnuté inak. Na všetky dokumenty týkajúce sa výrobkov a/alebo služieb od spoločnosti
FRONIUS, má spoločnosť FRONIUS výhradné vlastnícke a autorské práva, ktoré nesmú byť
sprístupnené akejkoľvek tretej osobe a/alebo nesmú byť použité na akékoľvek účely akejkoľvek
tretej strany.
Zmluva je kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim buď dňom podpisu
písomného vyhotovenia Rámcovej zmluvy oboma zmluvnými stranami alebo dňom podpisu
písomného vyhotovenia Kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami alebo dňom doručenia
písomného potvrdenia predávajúceho e-mailom, ktorým predávajúci akceptuje podmienky
navrhnuté kupujúcim v objednávke podľa podmienok určených v týchto Všeobecných obchodných
podmienkach.
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Písomnosť - akékoľvek oznámenie, objednávka, potvrdenie objednávky alebo iná korešpondencia
a komunikácia zmluvných strán súvisiaca a splnením zmluvy.
Písomná forma je zachovaná a písomnosť doručená, pokiaľ bola písomnosť osobne odovzdaná
alebo zaslaná prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérnej služby na poslednú poštovú
adresu určenú v súlade s ustanoveniami týchto Všeobecných podmienok, faxom, alebo
elektronickou poštou telefónne číslo a/alebo na e-mail uverejnený na webovej stránke
predávajúceho www.azvaro.sk a webovej stránke kupujúceho alebo oznámený druhej zmluvnej
strane.
Doručovanie – v prípade odmietnutia prevzatia písomnosti sa okamih odmietnutia prevzatia
písomnosti považuje za okamih doručenia. Písomnosť sa považuje za doručenú aj v prípade, ak sa
vráti odosielateľovi ako nedoručiteľná, hoci ten ju doručoval na poštovú adresu druhej zmluvnej
strany určenú v súlade s ustanoveniami týchto Všeobecných obchodných podmienok, písomnosť sa
v tomto prípade považuje za doručenú 2 dni po jej odoslaní. Písomnosť zasielaná prostredníctvom
faxu alebo elektronickou poštou sa považuje za doručenú za podmienky, že odosielateľ disponuje
výpisom technického prostriedku o tom, že komunikačný prístroj adresáta písomnosť prijal, a to
v čase uvedenom vo výpise technického prostriedku. Ak dôjde k zmene sídla, miesta podnikania či
bydliska zmluvnej strany alebo telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy, doručuje sa na poslednú
známu adresu až do oznámenia zmeny druhej strane.
2. Zmeny týchto Všeobecných obchodných podmienok sú pre zmluvné strany záväzné iba vtedy, ak
sa na nich zmluvné strany dohodli písomne. V takom prípade majú odchylné dojednania prednosť
pred znením týchto Všeobecných obchodných podmienok.
3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú v súlade s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Zmluvné strany podpisom rámcovej zmluvy a/alebo kúpnej
zmluvy a/alebo potvrdením písomnej objednávky, ktorými súčasťou sú tieto Všeobecné obchodné
podmienky, potvrdzujú súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.
4. V zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok sa zmluva (ďalej aj ako „zmluva“)
považuje za uzavretú (i) dňom podpisu písomného vyhotovenia Rámcovej zmluvy oboma
zmluvnými stranami (ii) dňom podpisu písomného vyhotovenia Kúpnej zmluvy oboma zmluvnými
stranami alebo (iii) dňom doručenia potvrdenia predávajúceho v písomnej forme e-mailom
azvaro@azvaro.sk podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, ktorým predávajúci
akceptuje podmienky navrhnuté kupujúcim v objednávke a v týchto Všeobecných obchodných
podmienkach.

II. Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je :
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záväzok predávajúceho dodávať na základe jednotlivých predávajúcim potvrdených písomných
objednávok kupujúceho počas doby trvania zmluvy kupujúcemu tovar a záväzok predávajúceho
prevádzať na kupujúceho vlastnícke právo k dodanému tovaru v súlade s bodom 2 článku VII
týchto Všeobecných obchodných podmienok a za podmienok dohodnutých v zmluve a týchto
Všeobecných obchodných podmienkach a záväzok kupujúceho dodaný tovar zo strany
predávajúceho podľa zmluvy a týchto Všeobecných obchodných podmienkach prevziať a zaplatiť
predávajúcemu kúpnu cenu za dodaný tovar, vo výške a spôsobom dohodnutým v zmluve a týchto
Všeobecných obchodných podmienkach.
2. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká na základe rámcovej zmluvy a/alebo
kúpnej zmluvy podpísanej oboma zmluvnými stranami a/alebo potvrdením písomnej objednávky
predávajúcim e-mailom za podmienok dohodnutých v týchto Všeobecných obchodných
podmienkach.

III. Objednávka
1. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci bude kupujúcemu dodávať tovar na základe písomných
objednávok kupujúceho za podmienok uvedených v zmluve a/alebo týchto Všeobecných obchodných
podmienkach.
2. Každá zo strany predávajúceho písomne potvrdená objednávka kupujúceho sa považuje za
samostatnú kúpnu zmluvu, pričom práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia ustanoveniami zmluvy
a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci bude doručovať predávajúcemu písomné objednávky
prostredníctvom pošty, faxového zariadenia, elektronickej pošty (e-mailom), prepravnej služby
(kuriérom)
alebo osobne podľa podmienok uvedených v týchto Všeobecných obchodných
podmienkach a/alebo v zmluve.
4. Každá objednávka odoslaná poverenou osobou zo strany kupujúceho je návrhom na uzatvorenie
konkrétnej kúpnej zmluvy, ktorý sa písomným potvrdením zo strany predávajúceho stáva riadne
uzatvorenou kúpnou zmluvou, predmetom ktorej je na jednej strane záväzok predávajúceho dodať
kupujúcemu tovar uvedený v písomne potvrdenej objednávke zo strany predávajúceho a záväzok
predávajúceho previesť na kupujúceho vlastnícke právo k tovaru v súlade s bodom 2 článku VII týchto
Všeobecných obchodných podmienok a na druhej strane záväzok kupujúceho tovar prevziať a zaplatiť
predávajúcemu za tovar kúpnu cenu.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že písomné objednávky budú obsahovať nasledovné údaje:
a) označenie objednávky jej poradovým číslom a dátumom jej vyhotovenia,
b) identifikácia objednávateľa – obchodné meno, sídlo, IČO, registrácia, štatutárny orgán,
poštová adresa, e-mailová adresa , telefonický kontakt
c) označenie osoby oprávnenej kupujúcim v zmysle ustanovenia § 15 Obchodného
zákonníka na objednávanie tovaru,
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d) označenie osoby oprávnenej kupujúcim v zmysle ustanovenia § 15 Obchodného
zákonníka na prevzatie dodávaného tovaru, alebo označenie prepravcu, ak si kupujúci
zabezpečí prepravu tovaru inou osobou
e) označenie osoby oprávnenej konať za kupujúceho v zmysle ustanovenia § 15
Obchodného zákonníka pri dojednávaní ostatných zmluvných a/alebo technických
a/alebo realizačných vecí pri plnení zmluvy,
f) presnú špecifikáciu tovaru – kód a názov tovaru zo sortimentu predávajúceho,
g) určenie množstva objednávaného tovaru,
h) požadované miesto a čas dodania tovaru v súlade s podmienkami dodania
uvedenými v týchto Všeobecných obchodných alebo v zmluve,
i) iné dodacie podmienky podľa okolností,
j) pečiatka a podpis kupujúceho resp. ním poverenej osoby podľa podmienok v zmluve
a/alebo týchto Všeobecných obchodných podmienkach, ak nie je doručovaná
prostredníctvom elektronickej pošty.

IV. Potvrdenie objednávky
1.
Po tom, ako bola objednávka obsahujúca všetky náležitosti uvedené v týchto Všeobecných
obchodných podmienkach doručená predávajúcemu, predávajúci vybaví objednávku kupujúceho
niektorým z nasledujúcich spôsobov:
a) V prípade, ak sa tovar objednaný kupujúcim nachádza na sklade predávajúceho, a to v takom
množstve, v akom kupujúci požaduje tovar dodať, a ak je možné objednaný tovar dodať
kupujúcemu na požadované miesto dodania v požadovanom čase, predávajúci bez zbytočného
odkladu, najneskôr do 4 pracovných dní písomne (najmä prostredníctvom e-mailovej správy)
potvrdí objednávku kupujúceho v celom rozsahu.
b) V prípade, ak sa tovar objednaný kupujúcim nachádza na sklade predávajúceho, ale v menšom
množstve, než je množstvo, v akom kupujúci požaduje tovar dodať v zmysle objednávky,
predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 4 pracovných dní písomne (najmä
prostredníctvom e-mailovej správy) potvrdí objednávku kupujúceho v čiastočnom rozsahu
a zároveň oznámi termín dodania zvyšného objednaného tovaru.
c) V prípade, ak sa tovar objednaný kupujúcim v okamihu vybavovania objednávky na sklade
predávajúceho nenachádza vôbec alebo tovar nie je možné dodať na miesto určenia požadované
kupujúcim v čase požadovanom kupujúcim, predávajúci o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu
najneskôr do 4 pracovných dní po tom, ako sa o tejto skutočnosti dozvie, písomne (najmä
prostredníctvom e-mailovej správy) alebo telefonicky informuje kupujúceho a navrhne mu iný čas
a/alebo miesto dodania, kedy bude možné objednaný tovar dodať.
V takomto prípade dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy až okamihom, kedy zmluvné strany dospejú ku
konsenzu v otázke času dodania tovaru alebo miesta dodania tovaru. V prípade, ak kupujúci
predávajúcemu nedoručí písomný súhlas s novým predávajúcim navrhnutým časom alebo miestom
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dodania tovaru zo strany predávajúceho, k uzavretiu kúpnej zmluvy v takomto prípade nedôjde
a doručená objednávka sa považuje za zrušenú.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že potvrdzovanie objednávok predávajúcim podľa predchádzajúceho
bodu sa bude uskutočňovať v písomnej forme, najmä vo forme e-mailových správ podľa podmienok
uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach a/alebo zmluve. Objednávku sú
oprávnené v mene kupujúceho vystaviť iba osoby na to poverené, o ktorých bude predávajúci
písomnou formou informovaný podľa podmienok uvedených v týchto Všeobecných obchodných
podmienkach a/alebo v zmluve alebo o ktorých predávajúci vie, že sa jedná o poverené osoby
z vlastnej činnosti. V prípade zmien v osobách oprávnených konať v mene kupujúceho podľa
predchádzajúcej vety, sa kupujúci zaväzuje túto zmenu bezodkladne písomne oznámiť
predávajúcemu.

V. Dodanie a prevzatie tovaru
1. Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v čo možno najskoršej lehote od uzatvorenia
zmluvy alebo v inej obidvoma zmluvnými stranami dohodnutej lehote v závislosti od požiadaviek
kupujúceho uvedených v objednávke, alebo možností plnenia predávajúcim, ak nebude dohodnuté
inak. Kupujúci je povinný prevziať tovar aj pred dohodnutým termínom plnenia na základe výzvy
predávajúceho.
2. Kupujúci si zabezpečuje vlastnú prepravu dodávaného tovaru, ak nie je dohodnuté inak.
3. Predávajúci je povinný ihneď písomne oboznámiť kupujúceho o vzniku akejkoľvek udalosti,
ktorá bráni alebo sťažuje dodanie tovaru s dôsledkom možného omeškania predávajúceho so
splnením jeho záväzku v dohodnutej lehote. Ak predávajúcemu bránila v splnení povinnosti podľa
tohto bodu taká prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle predávajúceho, alebo predávajúci
nemohol vznik prekážky v čase uzatvorenia zmluvy predpokladať alebo predávajúci nemohol
takúto prekážku alebo jej následky odvrátiť alebo prekonať, nedostáva sa s plnením svojej
povinnosti do omeškania a termín dodania tovaru dohodnutý zmluvnými stranami sa primerane
predĺži o čas, o ktorý bolo predávajúcemu bránené v splnení jeho povinnosti.
4. Kupujúci sa zaväzuje prevziať predávajúcim riadne dodávaný tovar. Kupujúci alebo osoba
poverená kupujúcim alebo prepravca, ktorý bol označený kupujúcim v objednávke podľa písm. d)
bodu 5 článku III týchto Všeobecných obchodných podmienok je povinná potvrdiť prevzatie tovaru
predávajúcemu na dodacom liste alebo preberacom protokole alebo na inom doklade
potvrdzujúcom prevzatie tovaru svojim podpisom. V pochybnostiach sa má za to, že osoba, ktorá
tovar za kupujúceho prevzala a dodací list alebo preberací protokol alebo iný doklad potvrdzujúci
prevzatie tovaru, podpísala osoba, ktorá bola na tento úkon kupujúcim splnomocnená alebo
poverená. Dodací list alebo preberací protokol alebo iný doklad potvrdzujúci prevzatie tovaru musí
obsahovať množstvo a druh tovaru, dátum dodania a podpis predávajúceho. Predávajúci je povinný
vydať kupujúcemu kópiu dodacieho listu. V prípade, ak kupujúci alebo osoba poverená kupujúcim
bezdôvodne odmietne prevziať tovar a/alebo podpísať dodací list alebo preberací protokol alebo iný
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doklad potvrdzujúci prevzatie tovaru, predávajúci si vyhradzuje právo tovar kupujúcemu
neodovzdať, čím nie je dotknutý nárok predávajúceho na zmluvnú pokutu a/alebo právo
predávajúceho na vystavenie faktúry s vyčíslenou kúpnou cenou za tovar a/alebo vyčíslenými
nákladmi vynaloženými na ďalšie uskladnenie tovaru až do okamihu jeho riadneho prevzatia
kupujúcim alebo osobou poverenou kupujúcim. V takomto prípade nie je dodací list alebo
preberací protokol alebo iný doklad potvrdzujúci prevzatie tovaru obligatórnou náležitosťou
faktúry alebo prílohou faktúry.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak kupujúci neprevezme od predávajúceho tovar
v dohodnutej lehote na dohodnutom mieste a/alebo odmietne podpísať dodací list alebo preberací
protokol alebo iný doklad potvrdzujúci prevzatie tovaru, vzniká predávajúcemu nárok na úhradu
nákladov spojených so skladovaním tovaru alebo prepravou tovaru alebo iných výdavkov, ktoré
predávajúcemu vzniknú v súvislosti s neprevzatím tovaru zo strany kupujúceho alebo ním
poverenej osoby, čím nie je dotknutý nárok predávajúceho na zaplatenie zmluvnej pokuty alebo
iných sankcií v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok a/alebo zmluvy. Kupujúci sa
zaväzuje zaplatiť takto vzniknuté náklady vyčíslené vo faktúre vystavenej predávajúcim v lehote jej
splatnosti.

VI. Cena, mena a platobné podmienky
1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za dodanie tovaru kúpnu cenu vo výške stanovenej
podľa aktuálneho cenníka tovaru predávajúceho platného v deň uzatvorenia zmluvy, ak nebude
dohodnuté inak. Ceny uvedené v cenníku sú bez dane z pridanej hodnoty, ktorá bude pripočítaná vo
výške v zmysle platných právnych predpisov SR.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený počas platnosti rámcovej zmluvy alebo
kúpnej zmluvy, predmetom ktorej nie je jednorazové plnenie, cenník jednostranne meniť. Kupujúci
s právom predávajúceho jednostranne meniť cenník v priebehu platnosti zmluvy výslovne súhlasí.
3. Pokiaľ nie je zmluvnými stranami písomne dohodnuté inak, nie sú náklady predávajúceho na
balenie tovaru, jeho prípadnú prepravu do miesta dodania ako aj ostatné náklady spojené s
dodávkou tovaru zahrnuté v cene tovaru.
4. Predávajúci je oprávnený po písomnom potvrdení objednávky zo strany predávajúceho vystaviť
zálohovú faktúru. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu vyčíslenú v zálohovej faktúre
predávajúcim podľa aktuálneho cenníka platného a účinného v čase potvrdenia písomnej
objednávky bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho alebo v hotovosti
k rukám predávajúceho, ak nebude dohodnuté inak.
5. Lehota splatnosti faktúr (zálohových, čiastkových, konečných) faktúr je 14 dní odo dňa ich
vystavenia predávajúcim, alebo podľa určenia predávajúceho.
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6. V prípade, ak kupujúci neuhradí kúpnu cenu v lehote splatnosti zálohovej faktúry, je predávajúci
oprávnený od zmluvy odstúpiť.
7. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň pripísania celej fakturovanej
v prospech účtu predávajúceho.

sumy

8. Predávajúci je povinný vystaviť vyúčtovaciu faktúru po uhradení celej kúpnej ceny podľa
zálohovej faktúry najskôr v deň dodania tovaru kupujúcemu.
9. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov.
10. Ku každej faktúre musí byť priložený dodací list alebo preberací protokol alebo iný doklad
potvrdzujúci prevzatie tovaru kupujúcim, ak tieto Všeobecné obchodné podmienky alebo zmluva
neurčujú inak.
11. Ak nebude faktúra obsahovať ustanovené náležitosti alebo v nej nebudú správne uvedené údaje,
je kupujúci oprávnený vrátiť ju v lehote troch (3) pracovných dní od jej doručenia predávajúcemu
s uvedením chýbajúcich náležitostí alebo nesprávnych údajov, inak sa má za to, že je vystavená
správne. V takomto prípade sa preruší priebeh lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne
plynúť vystavením opravenej faktúry predávajúcim. V prípade, že kupujúci faktúru vráti
bezdôvodne, napriek tomu, že faktúra je správna a predpísané náležitosti obsahuje, lehota sa
neprerušuje a pokiaľ kupujúci nezaplatí v pôvodnom termíne splatnosti, dostáva sa do omeškania.
12. Faktúry budú vystavené v mene platnej v SR, ak nebude dohodnuté inak.
14.Kupujúci súhlasí, že predávajúci je oprávnený použiť platby kupujúceho na akékoľvek splatné
pohľadávky voči kupujúcemu, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim na základe iných
právnych vzťahov. Platby kupujúceho voči predávajúcemu sa započítavajú v tomto poradí: 1. DPH
fakturovanej sumy 2. zmluvné pokuty, 3. úroky z omeškania, 4. náklady na vymáhanie pohľadávok,
5. Fakturovaná suma bez DPH.

VII. Prechod nebezpečenstva škody a vlastníckeho práva na
kupujúceho
1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom dodania a prevzatia tovaru,
t.j. podpísaním dodacieho listu alebo preberacieho protokolu alebo iného dokladu potvrdzujúceho
prevzatie tovaru kupujúcim alebo osoby poverenej kupujúcim.
2. Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho, až po kumulatívnom splnení
nasledovných podmienok: prevzatím tovaru a potvrdením dodacieho listu alebo preberacieho
protokolu alebo iného dokladu preukazujúceho prevzatie tovaru kupujúcim a uhradením celej
kúpnej ceny za tovar vrátane DPH a uhradením všetkých splatných pohľadávok predávajúceho voči
kupujúcemu. Do tejto doby je výlučným vlastníkom tovaru predávajúci.
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3. Zmluvné strany sa dohodli, že až do nadobudnutia vlastníckeho práva k tovaru kupujúcim podľa
bodu 2 článku VII. tejto zmluvy, kupujúci:
a) nie je oprávnený s tovarom akýmkoľvek spôsobom disponovať najmä scudziť, zriadiť alebo
umožniť akékoľvek zabezpečenie (napr. záložné právo, zádržné právo, zabezpečovací prevod práva,
prevod alebo postúpenie so spätným prevodom alebo postúpením, a pod. , ako aj akýkoľvek iný
právny úkon alebo dojednanie, ktoré má podobný účel alebo účinok) alebo iné práva tretej osoby
k tovaru.
4. Predávajúci je oprávnený na žiadosť kupujúceho vystaviť potvrdenie o nadobudnutí vlastníckeho
práva k tovaru kupujúcim.
5. V prípade, že je kupujúci v omeškaní s plnením akýchkoľvek svojich záväzkov voči
predávajúcemu, nesmie kupujúci s tovarom disponovať (tovar predať, previesť na tretiu osobu,
zaťažiť apod.) alebo týmto tovarom poskytnúť akékoľvek ručenie alebo zabezpečenie pohľadávok.
6. V prípade, že kupujúci má voči predávajúcemu finančné záväzky z predchádzajúcich zmluvných
vzťahov, je podmienkou prechodu vlastníckeho práva k tovaru a/alebo dodania ďalšieho tovaru
riadne splnenie všetkých týchto záväzkov.

VIII. Vady tovaru a nároky z vád tovaru
1. Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení, ktoré určuje zmluva, ak sa
zmluvné strany nedohodli inak.
2. Predávajúci zodpovedá za také vady tovaru, ktoré má tovar v okamihu prechodu nebezpečenstva
škody na tovare z predávajúceho na kupujúceho.
3. Kupujúci je povinný zabezpečiť prehliadku tovaru bezodkladne po prechode nebezpečenstva
škody na tovare. V prípade, ak kupujúci pri prevzatí tovaru zistí na mieste dodania vady tovaru,
kupujúci je povinný o tejto skutočnosti upovedomiť predávajúceho alebo osobu, ktorá mu tovar
dodala a zároveň vyznačiť v dodacom liste alebo preberacom protokole alebo inom doklade
preukazujúcom prevzatie tovaru všetky zistené vady.
4. Pokiaľ kupujúci tovar neprehliadne, alebo nezabezpečí, aby bol prehliadnutý v čase prechodu
nebezpečenstva škody na tovar, má právo uplatniť si u predávajúceho nároky z vád dodaného
tovaru zistiteľných pri tejto prehliadke iba pokiaľ kupujúci dostatočne preukáže, že tieto vady mal
tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.
5. Predávajúci poskytuje na tovar záručnú lehotu 24 mesiacov odo dňa prechodu nebezpečenstva
škody na tovare na kupujúceho, ak nie je dohodnuté inak. Zárukou za akosť tovaru preberá
predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po stanovenú dobu spôsobilý na použitie na dohodnutý
alebo obvyklý účel a že si zachová dohodnuté alebo obvyklé vlastnosti.
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6. Predávajúci neposkytuje záruku na prirodzené opotrebenie tovaru alebo nesprávne
zaobchádzanie s dodaným tovarom, nepovolenou manipuláciou, nesprávnou alebo nedostatočnou
údržbou, použitím násilia alebo ak tovar poškodí kupujúci, alebo tretie osoby alebo na vady
vzniknuté preťažením alebo mechanickým, chemickým alebo tepelným poškodením (najmä
škrabance, stopy po úderoch, poškodenie ostrými predmetmi alebo vysokou teplotou, poškodenie
vzniknuté pádom, stykom s farbami a chemikáliami, ionizujúcim žiarením a podobne vzniknuté
závady), na vady vzniknuté umiestnením v nevyhovujúcom, najmä vlhkom alebo korozívnom
prostredí, na vady vzniknuté z dôvodu poškodenia tovaru v dôsledku vonkajších vplyvov ako je
požiar s následným hasením, úder blesku, explózia, implózia, voda a vlhkosť, slnečné žiarenie,
nečistota a prach, za vady vzniknuté pri živelných pohromách, za vady vzniknuté zanedbaním,
alebo nedodržaním bezpečnostných predpisov kupujúcim alebo tretími osobami. Neodbornou alebo
nesprávnou montážou, ktorá nie je v súlade s návodom na použitie pre konkrétny tovar, záruka
zaniká.
7. V prípade vyskytnutia vád v záručnej lehote je kupujúci povinný vady bez meškania, a to
najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa, keď vadu zistil, predávajúcemu písomne oznámiť, inak
toto právo zaniká.
8. V prípade uznania dodania tovaru s vadami je predávajúci oprávnený:
a) odstrániť vady dodaním náhradného tovaru za vadný tovar alebo
b) dodať chýbajúcu časť tovaru alebo
c) odstrániť vady opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné alebo
d) poskytnúť primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo
e) poskytnúť inú náhradu za vadný tovar.
9. Predávajúci odstráni opodstatnené a uznané vady tovaru podľa vlastnej voľby z vyššie
uvedených možností v primeranej lehote, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uznania vady
tovaru, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Kupujúci nie je oprávnený znížiť kúpnu cenu
o náhradu vzniknutej škody alebo o akúkoľvek zľavu alebo započítať akúkoľvek zľavu alebo
náhradu škody s pohľadávkou predávajúceho voči kupujúcemu alebo dať odstrániť vady na tovare
treťou osobou na náklady predávajúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak.
10.Predávajúci je oprávnený neuznať práva kupujúceho z vád tovarov aj v prípade, ak kupujúci
písomne neinformuje predávajúceho bez zbytočného odkladu o vadách tovarov po tom, čo:
a/ kupujúci vady zistil,
b/ kupujúci pri vynaložení odbornej starostlivosti mal vady zistiť pri prehliadke, ktorú je povinný
uskutočniť v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok,
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c/ sa vady mohli zistiť až neskôr pri vynaložení odbornej
záručnej dobe.

starostlivosti, najneskôr však v

11. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba plynie aj počas vybavovania reklamácie.
12. Pokiaľ pre niektoré druhy tovarov platia špecifické záručné podmienky, sú uvedené v záručnom
liste priloženom k tovaru, pričom rozsah a podmienky záruk sa pre jednotlivé skupiny tovarov
môžu líšiť. Záručné podmienky podľa príslušného záručného listu majú prednostnú platnosť pred
ustanoveniami týchto Všeobecných obchodných podmienok.

IX. Zmluvné sankcie
1. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
výške 0,05 % z celkovej kúpnej ceny tovaru vrátane DPH, ktorý je predmetom jednotlivej zmluvy
za každý deň omeškania v prípade, ak sa kupujúci dostane do omeškania so svojím záväzkom
riadne prevziať dodaný tovar v čase a mieste dodania dohodnutého zmluvnými stranami a/alebo
podpísať dodací list alebo preberací protokol alebo iný doklad potvrdzujúci prevzatie tovaru podľa
týchto Všeobecných obchodných podmienok až do doby, kým si kupujúci tovar neprevezme na
mieste určenom v písomnom oznámení predávajúcim. Uhradením zmluvnej pokuty podľa
predchádzajúcej vety nie je dotknutý nárok predávajúceho na úhradu nákladov spojených so
skladovaním tovaru alebo prepravou tovaru alebo iných výdavkov, ktoré predávajúcemu vzniknú
v súvislosti s riadnym a včasným neprevzatím tovaru kupujúcim.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
výške 0,05 % z celkovej dlžnej sumy vrátane DPH, ak sa kupujúci dostane do omeškania so
splnením akéhokoľvek peňažného záväzku podľa uzatvorenej zmluvy.
3. Zmluvné pokuty sú splatné do 14 kalendárnych dní odo dňa vystavenia faktúry na zaplatenie
zmluvnej pokuty kupujúcemu. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že najmä zmluvné pokuty
stanovené na základe tejto zmluvy sú primerané, ich výška bola stanovená na základe vzájomnej
dohody zmluvných strán v súlade s dobrými mravmi ako aj poctivým obchodným stykom.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na úroky
z omeškania a/alebo náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, pre prípad porušenia ktorej
bola dohodnutá.

X. Osobitné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa ich
týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie oznámenia, najmä všetky zmeny týkajúce sa uzavretej
zmluvy, zmenu, či zánik ich právnej subjektivity, adresu ich sídla, bydliska alebo miesta
podnikania, telefonického kontaktu, poštovej adresy, e-mailovej adresy, bankového spojenia, vstup
do konkurzného konania, reštrukturalizácie alebo likvidácie ktorejkoľvek zmluvnej strany. Ak
niektorá zmluvná strana nesplní túto povinnosť, nebude oprávnená namietať, že neobdržala
akúkoľvek písomnosť, a zároveň zodpovedá za akúkoľvek takto spôsobenú škodu.
Azvaro s.r.o.
IČO: 45 289 891
Vajanského 1, 909 01 Skalica
Tel.: +421 902 454 775
E-mail: azvaro@azvaro.sk
Web: www.azvaro.sk

DIČ: 2022945397 IČ DPH: SK2022945397
Zapísaná v Obchodnom registri,
Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl. č. 24789/T
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu: 253893513/0900 SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK60 0900 0000 0002 5389 3513

2. Zmluvné strany sa dohodli, že pri plnení zmluvy prijmú všetky primerané kroky na ochranu
životného prostredia v zmysle platných právnych predpisov SR a EÚ a budú dodržiavať
a rešpektovať platné bezpečnostné, hygienické a protipožiarne platné právne predpisy SR a EÚ.
3. Kupujúci dáva v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
predávajúcemu súhlas na spracovanie, sprístupňovanie a poskytovanie svojich osobných údajov.
V prípade, ak je kupujúcim právnická osoba, dáva súhlas na spracovanie, sprístupňovanie a
poskytovanie svojich osobných údajov osoba alebo osoby konajúce alebo zastupujúce právnickú
osobu. Tento súhlas dáva na neobmedzenú dobu, bez možnosti jeho odvolania.

XI. Započítanie pohľadávok a premlčanie
1. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci má právo započítať akékoľvek pohľadávky voči
kupujúcemu vyplývajúce z akýchkoľvek záväzkov s kupujúcim bez ohľadu na ich splatnosť alebo
premlčanie. Zmluvné strany prehlasujú, že práva z tohto zmluvného vzťahu medzi predávajúcim
a kupujúcim sa premlčujú po 10 rokoch od začiatku plynutia premlčacej lehoty.
2. Kupujúci nie je oprávnený postúpiť svoje práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy a týchto
Všeobecných obchodných podmienok na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu
predávajúceho.

XII. Mlčanlivosť
1. Zmluvné strany sa dohodli, že budú mať pri plnení tejto zmluvy prístup k informáciám týkajúcim
sa druhej zmluvnej strany (ďalej len „dotknutá zmluvná strana“) a jej podnikania, najmä
k akýmkoľvek informáciám obchodnej, výrobnej, prevádzkovej, marketingovej, finančnej,
majetkovej, organizačnej, personálnej, hospodárskej a/alebo technickej povahy. Tieto informácie
alebo akékoľvek informácie, ktoré nie sú verejne prístupné a súvisia s činnosťou dotknutej
zmluvnej strany, ktoré druhá zmluvná strana získa ústne, písomne alebo v akejkoľvek inej forme pri
plnení tejto zmluvy alebo v jej súvislosti, sú predmetom obchodného tajomstva dotknutej zmluvnej
strany, alebo ich dotknutá zmluvná strana týmto označuje ako dôverné v zmysle ustanovenia § 271
Obchodného zákonníka (ďalej len „dôverné informácie“).
2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že počas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej skončení:
budú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, najmä sa zaväzujú s dôvernými
informáciami zaobchádzať ako s prísne tajnými, tieto dôverné informácie bez výslovného
predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej zmluvnej strany priamo alebo nepriamo tretej
osobe neoznámiť, nesprístupniť, nezverejniť alebo pre seba alebo iného nevyužiť,
písomne oznámia dotknutej zmluvnej strane akékoľvek okolnosti, ktoré by mohli viesť k vzniku
konfliktu záujmov s dotknutou zmluvou stranou,
použijú dôverné informácie iba v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy a na dosiahnutie účelu
podľa tejto zmluvy,
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obmedzia zverenie dôverných informácií iba tým svojim zamestnancom, ktorí sú určení na plnenie
predmetu tejto zmluvy a u ktorých zabezpečujú dodržiavanie dôvernosti týchto informácií
a povinností s tým súvisiacich,
o každom sprístupnení dôverných informácií tretej strane v prípadoch stanovených všeobecne
záväznými právnymi predpismi budú informovať dotknutú zmluvnú stranu,
pričom sa uvedené povinnosti zaväzujú vykonávať so všetkou potrebnou odbornou starostlivosťou.

XIII. Trvanie zmluvy
1. Právny vzťah založený zmluvou zanikne:
a) uplynutím doby dohodnutej zmluvnými stranami,
b) na základe písomnej dohody zmluvných strán o zrušení zmluvy,
c) odstúpením od zmluvy,
d) výpoveďou zo strany predávajúceho z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu
s výpovednou lehotou 1 mesiac, ktorá začína plynúť odo dňa doučenia písomnej výpovede
kupujúcemu.
2. Predávajúci je okrem zákonných dôvodov oprávnený odstúpiť od zmluvy najmä z nasledovných
dôvodov:
a) v prípade, že je na majetok kupujúceho vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia alebo ak je
návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo ak kupujúci vstúpil
do likvidácie. Kupujúci je povinný oznámiť tieto skutočnosti bezodkladne predávajúcemu
b) v prípade omeškania kupujúceho so zaplatením vystavenej faktúry o viac ako 14
kalendárnych dní od jej splatnosti,
c) v prípade omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru o viac ako 20 kalendárnych dní, ak nie
je dohodnuté inak.
3.
Kupujúci sa zaväzuje bezodkladne, najneskôr však do 5 kalendárnych dní odo dňa účinnosti
odstúpenia od zmluvy alebo iného predčasného ukončenia tejto zmluvy, vrátiť predávajúcemu na
adresu sídla predávajúceho tovar v stave, v akom ho prevzal od predávajúceho s prihliadnutím na
obvyklé opotrebenie. V opačnom prípade je predávajúci oprávnený odobrať kupujúcemu tovar na
náklady kupujúceho sám alebo prostredníctvom tretej osoby, a to aj bez predchádzajúceho
oznámenia. Kupujúci akceptovaním týchto Všeobecných obchodných podmienok potvrdzuje, že
dáva súhlas na vstup na pozemok alebo do priestorov, v ktorých sa nachádza tovar. Kupujúci sa
zaväzuje uhradiť predávajúcemu náklady vzniknuté v súvislosti s odobratím tovaru podľa tohto
bodu, a to vo výške vyčíslenej predávajúcim do 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy na ich
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zaplatenie zo strany predávajúceho. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania kupujúceho
so zaplatením peňažnej sumy podľa predchádzajúcej vety, vzniká predávajúcemu nárok na zmluvnú
pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

XIV. Záverečné ustanovenia
1. V prípade, že akékoľvek ustanovenie zmluvy a/alebo týchto Všeobecných obchodných
podmienok sa stane v akomkoľvek ohľade neplatným, nezákonným alebo nevymáhateľným, nebude
tým žiadnym spôsobom dotknutá, alebo porušená platnosť, zákonnosť alebo vymáhateľnosť
ostatných ustanovení zmluvy a zmluvné strany sa zaväzujú ho nahradiť ustanovením, ktoré najviac
zodpovedá pôvodnej vôli strán a účelu podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok a/alebo
zmluvy.
2. Zmluvy ako aj práva a povinnosti z nich vyplývajúce, vrátane posudzovania ich platnosti ako aj
následkov ich prípadnej neplatnosti, sa riadia a budú vykladané na základe a v súlade s právnym
poriadkom platným v Slovenskej republike.
3. Právne vzťahy, ktoré nie sú v zmluve bližšie upravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zákonníka.
4. Kupujúci zaslaním objednávky a/alebo uzatvorením kúpnej zmluvy a/alebo rámcovej zmluvy
predávajúcemu potvrdzuje, že sa s obsahom týchto Všeobecných obchodných podmienok
oboznámil v celom rozsahu, že si ich celý obsah prečítal a súhlasí s ním.
5. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 16.11.2017 a vzťahujú sa na
všetky zmluvy, ktoré budú uzatvorené po dni účinnosti týchto Všeobecných obchodných
podmienok.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou
budú riešené vzájomnou dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, budú spory s konečnou
platnosťou rozhodnuté príslušným súdom v Slovenskej republike, príslušným podľa procesných
predpisov platných v Slovenskej republike. Zmluvné strany týmto zároveň vylučujú aplikáciu
akýchkoľvek a všetkých kolíznych noriem upravených v dvojstranných a/alebo viacstranných
medzinárodných zmluvách a/alebo dohodách, ktoré sú súčasťou právneho poriadku Slovenskej
republiky.
7. V prípade, že kupujúci má sídlo v zahraničí a zmluvné strany sa nedohodli v zmluve na
komunikačnom jazyku stáva sa komunikačným jazykom jazyk slovenský.
8. Predávajúci svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými
podmienkami a akceptuje podmienky v nich stanovené v celom rozsahu.
V Skalici, dňa 16.11.2017
Azvaro s.r.o.
Róbert Vanek – konateľ
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