I. ÚVODNÉ USTANOVENIA
Všetky obchodné vzťahy medzi spoločnosťou TRANSMEDIC
SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Lazovná 68, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
360 20 982 ako predávajúcim a jeho obchodnými partnermi ako
kupujúcimi, sa riadia týmito Všeobecnými obchodnými
podmienkami (ďalej VOP). VOP sú súčasťou každého obchodného
vzťahu, ktorý vznikne na základe kúpnej zmluvy (ďalej len KZ) alebo
potvrdenej objednávky (ďalej len PO) vo vzťahu medzi spoločnosťou
TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. ako predávajúcim a jeho obchodnými
partnermi ako kupujúcimi.
Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že okamihom
potvrdenia objednávky uskutočnenej voči spoločnosti TRANSMEDIC
SLOVAKIA, s.r.o. ako predávajúcemu, sa tieto VOP stávajú pre
zmluvné strany záväzné, ak písomne uzavretá KZ na dodanie
produktu neupraví vzťahy zmluvných strán odlišne od týchto VOP.

II. PREDMET PLNENIA
Predávajúci dodá kupujúcemu produkt v špecifikácii druhov,
množstva a vyhotovenia a v termínoch uvedených v KZ, PO
a prevedie na kupujúceho vlastnícke právo k tomuto produktu.
Predajom produktu sa predávajúci nezaväzuje k jeho inštalácii,
montáži alebo poskytnutiu iných obdobných služieb, ak nebolo
zmluvne dohodnuté inak.

III. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu uvedenú
v KZ, PO v termíne uvedenom v KZ, PO, prípadne vo vystavenej
faktúre. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu spôsobom
uvedeným v KZ, PO, prípadne vo faktúre.

neuhradí predávajúcemu všetky splatné faktúry, je povinný obratom
zabezpečiť na svoje náklady vrátenie dodaného produktu resp.
uvedený produkt je povinný predávajúcemu v uvedenom termíne,
t. j. 10 kalendárnych dní dobrovoľne vydať (vrátiť).
Kupujúci nie je oprávnený zadržovať žiadnu platbu alebo jej časť
alebo reklamovaný produkt z dôvodu svojich nárokov voči
predávajúcemu alebo uskutočniť voči týmto platbám zápočet
svojich nárokov z reklamácií, ktoré neboli predávajúcim písomne
uznané alebo ktoré dosiaľ neboli vyriešené.

IV. DÁTUM A MIESTO PLNENIA
Produkt bude kupujúcemu dodaný do termínu uvedenom v KZ, PO.
Produkt bude dodaný kupujúcemu na adresu a spôsobom
uvedeným v KZ, PO. Ak nie je v zmluve uvedený spôsob dopravy,
zvolí spôsob dopravy predávajúci, ak nie je dohodnuté miesto
určenia produktu, bude produkt odoslaný na adresu uvedenú
v záväznej objednávke odberateľa. Predávajúci splní svoj záväzok
dodať produkt jeho odovzdaním prvému prepravcovi. Za dopravcu
sa považujú i osoby poskytujúce poštové služby. Predávajúci má
právo plniť svoj záväzok dodať a fakturovať produkt aj uskutočnením
v niekoľkých čiastkových plneniach, ak nebolo dohodnuté inak.
Ak kupujúci neprevezme produkt v dodacom termíne, je napriek
tomu povinný zaplatiť časť ceny dodávky splatnej pri dodávke tak,
ako keby sa dodávka uskutočnila. Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť
uskladnenie predmetu dodávky na náklady a nebezpečenstvo
kupujúceho. Skladné je dohodnuté vo výške 150,- € denne. Po dobu
omeškania kupujúceho s prevzatím produktu prechádza na
kupujúceho nebezpečenstvo škody na produkte. Ak kupujúci
produkt neprevezme ani v dodatočne poskytnutej lehote zo strany
predávajúceho, môže predávajúci písomne úplne alebo čiastočne od
zmluvy odstúpiť. Predávajúci má potom nárok na náhradu škody,
ktorá mu vznikla omeškaním kupujúceho.

Kúpna cena produktu zahŕňa dopravné, colné a balné náklady,
pokiaľ nie je v KZ, PO uvedené inak.
Uzatvorením kúpnej zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že
predávajúci môže fakturovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za
každý deň omeškania z dlžnej sumy, t. j. z kúpnej ceny, jej časti
alebo inej platby, ktorú je kupujúci na základe KZ, PO, faktúry
povinný uskutočniť, len v tom prípade, ak nebolo dohodnuté inak.
Kupujúci je povinný takto fakturované sumy uhradiť v termínoch
splatnosti.
Bez ohľadu na použitý platobný prostriedok sa platba považuje za
uskutočnenú až vtedy, keď je celá účtovaná čiastka neodvolateľne
pripísaná v prospech účtu predávajúceho.
V prípade omeškania s platením môže predávajúci voči kupujúcemu
pozastaviť plnenie svojich vlastných záväzkov, a to až do úplného
zaplatenia splatných záväzkov kupujúceho, vrátane príslušenstva.
Ak je kupujúci viac než 30 dní v omeškaní s platením splatných
záväzkov, môže predávajúci písomným upovedomením zaslaným na
adresu objednávateľa odstúpiť od zmluvy a žiadať od objednávateľa
náhradu vzniknutej škody.
Odstúpenie od KZ musí byť písomné a je účinné dňom doručenia
kupujúcemu. Predávajúci je zároveň oprávnený odstúpiť aj od
ostatných kúpnych zmlúv uzatvorených medzi ním a kupujúcim.
Odstúpením od KZ, resp. od iných kúpnych zmlúv, podľa
predchádzajúcej vety sa stávajú splatnými všetky pohľadávky
predávajúceho.
V prípade, že kupujúci v termíne najneskôr do 10 kalendárnych dní
odo dňa doručenia odstúpenia od uzavretej obchodnej zmluvy

V. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA
Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k produktu úplným
zaplatením dohodnutej ceny podľa KZ a PO vrátane príslušenstva. Ak
je kúpna cena zaplatená pred dodaním produktu, nadobúda
kupujúci vlastnícke právo k produktu jeho prevzatím a v prípade
zasielania dopravcom odovzdaním produktu prvému dopravcovi.
Na požiadanie predávajúceho je kupujúci povinný poskytnúť
predávajúcemu všetku pomoc potrebnú na ochranu vlastníckeho
práva predávajúceho k predmetu dodávky.
Výhrada vlastníckeho práva sa nedotýka ustanovení o prechode
nebezpečenstva.

VI. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA
Predávajúci poskytne kupujúcemu záruku na akosť produktu v trvaní
12 mesiacov od dátumu dodania uvedenom vo faktúre ako deň
uskutočnenia zdaniteľného plnenia, maximálne však 18 mesiacov po
dodávke, ak objednávateľ preukáže, že od uvedenia do prevádzky
neuplynulo viac ako 12 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na vady,
ktoré boli spôsobené kupujúcemu treťou osobou, zásahom vyššej
moci alebo inou náhodnou udalosťou. Za vady spôsobené kupujúcim
budú považované najmä vady spôsobené porušením odporúčaní
a návodov výrobcu upravujúcich postup pri inštalácii, montáži alebo
zabudovaní produktu, pri manipulácii s produktom, pri skladovaní
produktu alebo jeho používaní. Kupujúci sa zaväzuje postupovať pri

prevádzkovaní dodaného produktu s odbornou starostlivosťou,
dodržiavaním návodu na obsluhu a údržbu a technických podmienok
vypracovaných predávajúcim. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné
právne a technické normy. Pre nebezpečenstvo vzniku škôd na
produkte platia ustanovenia Obchodného zákonníka podľa § 455
a 457 a zodpovednosť za vady produktu bude riešená podľa § 422
Obchodného zákonníka. Predávajúcemu prináleží právo voľby
spôsobu uspokojenia práv z vád. Kupujúci je povinný pod sankciou
straty týchto práv z vád oznámiť: Vady produktu zistené pri prevzatí
produktu – kvantitatívne ihneď, kvalitatívne do 3 dní od prevzatia
produktu; Vady produktu zistené pri rozbalení produktu – do dvoch
týždňov od prevzatia produktu kupujúcim; Skryté vady produktu,
ktorých zistenie si vyžaduje vypracovanie odborného posudku –
počas záručnej doby. Popis vád je kupujúci povinný urobiť písomne,
pričom je povinný uviesť číslo zmluvy, na základe ktorej mu bol
produkt dodaný a popísať predmetné vady. K oznámeniu vád je
kupujúci povinný priložiť kópiu dodacieho listu.

Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že kupujúci alebo
iná osoba ktorá nadobudne akékoľvek pohľadávky, ktoré vzniknú
z právneho vzťahu medzi spoločnosťou TRANSMEDIC SLOVAKIA,
s.r.o. ako predávajúcim a obchodným partnerom ako kupujúcim na
základe uzavretej KZ alebo PO, nesmie tieto pohľadávky
jednostranne započítať.
Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci má právo bez obmedzenia
a zároveň bez súhlasu kupujúceho najmä previesť pohľadávky na
tretie osoby alebo k pohľadávkam zriadiť akékoľvek práva tretích
osôb.
Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 15. 12. 2017. Nadobudnutím
účinnosti týchto VOP sa v celom rozsahu rušia a nahrádzajú
Všeobecné obchodné podmienky predávajúceho, ktoré nadobudli
účinnosť dňom 1. 11. 2011.

Ak kupujúci reklamoval vadu u predávajúceho, avšak vada, za ktorú
by zodpovedal predávajúci nebola preukázaná, je kupujúci povinný
nahradiť predávajúcemu škodu, ktorá predávajúcemu touto
reklamáciou vznikla.
Predávajúci nezodpovedá za škody na veciach, ktoré boli spôsobené
predmetom dodávky po uskutočnení dodávky, ak sa predmet
dodávky nachádzal už vo vlastníctve kupujúceho. Predávajúci ďalej
nenesie zodpovednosť za škody na výrobkoch a produktoch
dodávaných kupujúcim tretím osobám alebo zhotovených
kupujúcim alebo na produkte obsahujúcom výrobok dodávaný
kupujúcim tretím osobám alebo zhotovený kupujúcim.

...................................................
podpis predávajúceho

...................................................

VII. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

podpis kupujúceho

Ostatné vzťahy, založené KZ, PO, popísané v týchto Všeobecných
obchodných podmienkach, sa riadia ustanoveniami Obchodného
zákonníka a právneho poriadku platného v SR.
Ustanovenia v zmluve majú prednosť pred znením Všeobecných
obchodných podmienok (VOP).
Zmluvné strany sa dohodli, že práva spoločnosti TRANSMEDIC
SLOVAKIA, s.r.o. k akýmkoľvek pohľadávkam, ktoré vzniknú
z právneho vzťahu s kupujúcim na základe KZ alebo PO, nie sú ničím
obmedzené. Zmluvné strany zároveň berú na vedomie a súhlasia
s tým, že práva spoločnosti TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o.
k pohľadávkam voči kupujúcemu môžu byť obmedzené len
v osobitnej písomnej dohode, ktorá bude obsahovať presnú
špecifikáciu obmedzenia práv spoločnosti TRANSMEDIC SLOVAKIA,
s.r.o. k jednotlivým pohľadávkam, pričom na iné obmedzenia práv
sa nebude prihliadať. Osobitne sa vylučuje záväznosť akýchkoľvek
obmedzení práv spoločnosti TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o.
k pohľadávkam voči kupujúcim produktu na základe KZ alebo PO,
ktoré budú uvedené na písomnej objednávke kupujúceho s tým, že
prevzatím objednaného produktu zo strany kupujúceho, sa budú
považovať akékoľvek obmedzenia práv spoločnosti TRANSMEDIC
SLOVAKIA, s.r.o. k pohľadávkam voči kupujúcim za neúčinné.
Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že kupujúci je
oprávnený pohľadávky, ktoré mu vzniknú z právneho vzťahu so
spoločnosťou TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. založeného príslušnou
KZ alebo PO, postúpiť na tretie osoby len s predchádzajúcim
písomným súhlasom predávajúceho.
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