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Všeobecné obchodné podmienky dodávok tovaru a služieb spoločnosti 
easytherm.sk s.r.o.

1. Úvodné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky (dalej len "VOP") upravujú podmienky dodavok tovaru a sluzieb (dalej len "tovar")
realizovanych medzi predavajúcim a kupujúcimi, ak nie je medzi nimi pisomne dohodnuté inak. 

Pravne vztahy neupravené v tychto VOP sa riadia prislušnymi ustanoveniami zakona č. 513/1991 Zb. Obchodny 
zakonnik a dalšimi všeobecne zaväznymi pravnymi predpismi SR. 

2. Kupna zmluva a objednavky

a) Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi predavajúcim a kupujúcim (pravnicka osoba alebo fyzicka osoba 
podnikateľ), ktorej predmetom je kúpa tovaru alebo dodavka sluzieb (servis, nastavenie pristrojov, atd.). Navrhom 
na uzavretie kúpnej zmluvy je kupujúcim odoslana objednavka tovaru a samotna kúpna zmluva je uzatvorena 
momentom doručenia potvrdenia objednavky kupujúcemu zo strany predavajúceho. 

b) Objednavku môze kupujúci zaslat predavajúcemu prostrednictvom faxu, e-mailu, pošty, pripadne osobne u 
predavajúceho. Objednavka musi obsahovat presné určenie tovaru, počet kusov, cenu, miesto a termin dodania. 
Objednavka je zaväznea az po jej potvrdeni predavajúcim. Ten isty postup sa uplatni aj v prípade dodávky služieb. 

c) Zmeny alebo zrušenie potvrdenej objednavky je mozné urobit len po dohode s predavajúcim, a to vyhradne v 
pisomnej forme. V prípade zrušenia objednávky, kedy je objednaný tovar vyrábaný na zákazku, sa zaväzuje 
kupujúci uhradiť storno poplatok stanovený výrobcom, vrátane ďalších vzniknutých nákladov (príprava výroby, 
dokumentacia, doprava, atď).

Odoslanim objednavky kupujúci potvrdzuje, ze sa oboznamil s tymito VOP a v celom rozsahu s nimi súhlasi.

3. Cena

Cena tovaru a sluzieb je uvedena v cenniku predavajúceho alebo je stanovena dohodou na zaklade cenového 
dopytu kupujúceho a predlozenej cenovej ponuky predavajúceho. Cenové ponuky sú platné maximalne 30 dni ak v 
nich nie je uvedené inak. V pripade, ze sa podstatnym spôsobom zmenia podmienky, za ktorych bola cena 
kalkulovana, vyhradzuje si predavajúci pravo na zmenu ceny. Zmenu je predavajúci povinny neodkladne oznamit 
kupujúcemu, ktory sa k zmene môze do 3 pracovnych dni vyjadrit, či ju akceptuje. K jednotkovym cenam bez DPH 
predavajúci účtuje prislušnú sadzbu DPH v zmysle platnych predpisov v čase vystavenia faktúry. 

4. Platobné podmienky 

a) Uhrada za dodavky tovaru a sluzieb je mozna nasledovnymi spôsobmi: 

- úhrada zálohovej faktúry v lehote jej splatnosti (u nových zákazníkov)

- bezhotovostne na účet predavajúceho  v lehote spltnosti uvedenej na faktúre predavajúceho

- na dobierku pri dodani tovaru kuriérom alebo poštou. 

b) Kupujúci nadobúda vlastnicke pravo k dodanému tovaru az úplnym uhradenim kúpnej ceny, dovtedy je tovar 
majetkom predavajúceho. V prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti je predávajúci oprávnený požadovať 
zaplatenie úroku z omeškania vo výške 10 % ročne z dlžnej sumy.

c) Ak je kupujúci v omeškani so splnenim peňazného zaväzku alebo jeho časti, predavajúci je opravneny nevydat 
dalšie dodavky az do úplného zaplatenia splatnych zaväzkov a na vyzvu predavajúceho je kupujúci povinny 
poskytnút predavajúcemu na dalšie dodavky platbu vopred. V pripade, ze kupujúci neposkytne predavajúcemu 
platbu vopred, je predavajúci opravneny odstúpit od zmluvy.
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5. Balenie 

Tovar je kupujúcemu dodavany v štandardnom baleni. Obaly a naklady na balenie sú zahrnuté do ceny tovaru. 

6. Termin dodania 

Termin dodania je predmetom dohody oboch zmluvnych stran. Tovar skladom sa obvykle doručuje do 5 pracovnych
dni od potvrdenia objednavky, v ostatnych pripadoch podľa jeho dostupnosti u dodavateľov predavajúceho. O 
dostupnosti a predpokladanom termine dodania objednaného tovaru predavajúci informuje kupujúceho.

Ak je dohodnuté odoslanie tovaru kupujúcemu, predavajúci splni svoj zaväzok dodat tovar odovzdanim prvému 
dopravcovi na prepravu pre kupujúceho najneskôr v posledny deň dohodnutej lehoty plnenia.

Zodpovednosť za škody na dodávanom tovare prechádza na kupujcúeho jeho prevzatím kupujúcim, alebo jeho 
odovzdaním prepravovi alebo pošte. 

7. Doprava a dodacie podmienky 

Dopravu tovaru zabezpečuje predavajúci. Spôsob dopravy zodpoveda veľkosti dodavky, miestu a terminu dodania 
(pošta, špedična alebo kuriérska sluzba, vozidlo predavajúceho). Kupujúci môze objednany tovar prevziat i osobne 
v prevadzke predavajúceho, ak o tom predavajúceho včas informuje, najneskôr pri objednavani tovaru. Dopravné 
podmienky je mozné dohodnút individualne. 

Naklady spojené s dopravou nie sú zahrnuté v cene tovaru. Ak dopravné zaplati predavajúci dopravcovi, dopravné 
naklady budú vyúčtované kupujúcemu bud samostatnou faktúrou alebo fakturou spolu s dodávaným tovarom.  

8. Zaručné podmienky a reklamacie 

Predavajúci zaväzuje dodavat tovar v kvalite stanovenej normami, aby bola zaručena jeho pouziteľnost na 
stanoveny účel. Kupujúci ma pravo dodany tovar reklamovat, ak zisti akékoľvek vady na prijatom tovare a to ihned 
po ich zisteni. Poškodenie obalu je kupujúci povinny zaznamenat  pri prevzati tovaru a reklamáciu uplatniť u 
dopravcu. Zjavné vady je kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho ihneď po dodaní tovaru písomnou formou. 
Výrobné vady je kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho písomnou formou v záručnej dobe. Záručná doba je 
individuálna a je stanovená výrobcom. 

9. Zaverečné ustanovenia 

Tieto VOP platia v pripade, ze medzi predavajúcim a kupujúcim nedošlo k inej dohode. Vztahy medzi predavajúcim 
a kupujúcim neupravené v tychto VOP sa riadia pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Predavajúci si vyhradzuje
pravo menit a aktualizovat VOP. Povinnost pisomného informovania o VOP a jeho zmenach je splnena 
umiestnenim aktualneho znenia VOP na internetovej stranke predavajúceho : www.easytherm.sk. 

Tieto VOP nadobúdajú platnost a účinnost dňa 1.1.2015 a zostavajú v platnosti az do vydania novych alebo 
aktualizovanych VOP. 

Stará Turá 30.12.2014 
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