Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti OCELEX, spol. s r. o. Trenčín
1. Rozsah platnosti

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú predaj tovaru,
ktorý je majetkom spoločnosti OCELEX, spol. s r. o. Trenčín
a sú súčasťou kúpnych zmlúv dohodnutých medzi kupujúcim
a predávajúcim.
1.2 Akékoľvek odchýlky od týchto podmienok, alebo ich dodatky
sú platné iba vtedy, ak sú odsúhlasené písomnou formou oboma
zmluvnými stranami.
1.3 Odchylné ujednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred
znením týchto podmienok.

2. Vznik zmluvy

2.1 Kúpna zmluva sa uzatvára vždy v písomnej forme, a to v dvoch
vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jedno.
2.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom, kedy predávajúci obdrží jej
písomné potvrdenie zo strany kupujúceho. Za písomnú formu
záväzného potvrdenia kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
voči predávajúcemu sa považuje tiež jeho zaslanie faxom alebo
ďalekopisom, a to predovšetkým pre prípady krátkych dodacích
termínov.
2.3 Predávajúci považuje návrh zmluvy za bezpredmetný, pokiaľ
sa kupujúci nevyjadrí do 5 dní od obdržania návrhu. V prípade
oneskoreného vyjadrenia kupujúceho, zmluva vznikne za
predpokladu, že predávajúci oneskorený návrh kupujúceho
písomne neodmietne s tým, že sa posúva termín dodávky
o vzniknuté oneskorenie.
2.4 Za podstatné pre vznik kúpnej zmluvy sa považuje, ak dôjde
k dohode o:
• Predmete dodávky
• Cene, prípadne spôsobe stanovenia ceny
• Termíne plnenia
• Mieste a spôsobe plnenia
2.5 Kúpna zmluva musí obsahovať nasledujúce údaje:
• Identifikačné číslo kupujúceho – obchodné meno, právnu
formu, IČO, DIČ, bankové spojenie, meno a podpis
oprávnenej osoby, telefónne a faxové číslo.
• Špecifikáciu predmetu zmluvy – druh materiálu, akosť,
rozmer, dĺžku a množstvo MJ.
• Termín plnenia
• Miesto plnenia
2.6 Dodatky a zmeny kúpnej zmluvy sú platné len v písomnej forme
a za predpokladu odsúhlasenia oboch zmluvných strán.

3. Dodacie podmienky

3.1 Spôsob dodania a miesto určenia dodávky je určené v kúpnej
zmluve.
3.2 Pri zjednávaní dodania tovaru prostredníctvom dopravcu je
splnenie uskutočnené jeho odovzdaním prvému dopravcovi
k preprave pre kupujúceho.
3.3 Pri zjednaní splnenia vlastným odvozom sa dodanie uskutoční
určenému dopravcovi na sklade v sídle predávajúceho. Osoba,
ktorej má byť tovar odovzdaný je povinná preukázať, že tak
koná v mene kupujúceho a je oprávnená tovar prevziať, inak jej
nebude tovar vydaný. V prípade, že kupujúci neodoberie tovar
v dohodnutom termíne, bude záväzok predávajúceho dodať
tovar považovaný za riadne splnený, a to uplynutím posledného
dňa na odobratie tovaru.
3.4 Predávajúci je povinný dodať všetky doklady a písomnosti
potrebné k zásielke tovaru špecifikovanej kúpnou zmluvou.

4. Cena a platobné podmienky

4.1 Cena tovaru je uvedená v kúpnej zmluve. Cenou sa rozumie cena
za MJ bez DPH. V tejto cene nie sú zahrnuté náklady na dopravu
a náklady vzniknuté zo zabezpečením tovaru na prepravu,
pokiaľ nie je v kúpnej zmluve dohodnuté inak.
4.2 Právo účtovať kúpnu cenu vzniká dňom, kedy bol tovar
odovzdaný prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho,
v prípade vlastného odberu kupujúcim dňom uskutočneného
odberu, alebo po uplynutím odberného termínu stanoveného
kúpnou zmluvou.
4.3 Forma úhrady musí byť spresnená v kúpnej zmluve, inak platí,
že kúpna cena sa účtuje faktúrou. Splatnosť faktúry za dodaný
tovar, resp. za vykonanie úkonov je stanovená v kúpnej zmluve.

4.4 Kupujúci nie je oprávnený zadržiavať platby z dôvodu
protipohľadávok z chybného tovaru, alebo také nároky
jednostranne započítať.
4.5 Oprávnené námietky k platobnému dokladu je povinný kupujúci
oznámiť predávajúcemu písomne s uvedením dôvodu a to pred
uplynutím jeho splatnosti.
4.6 Tovar zostáva vo vlastníctve predávajúceho až do úplného
zaplatenia všetkých oprávnených pohľadávok kupujúcim bez
ohľadu na to, z akého právneho titulu.
4.7 V prípade oneskorenia zaplatenia kúpnej ceny je kupujúci
povinný zaplatiť predávajúcemu úrok vo výške 0,1% za každý
deň omeškania z nezaplatenej čiastky. Pokiaľ je kupujúci
v oneskorení s platením predchádzajúcich dodávok, má
predávajúci právo kupujúcemu zadržať dosiaľ nesplnené
dodávky zo všetkých kúpnych zmlúv bez toho, aby to znamenalo
porušenie kúpnych zmlúv zo strany predávajúceho.
4.8 V prípade, že dôjde k zvýšeniu cien základných surovín, energie
alebo dopravy, má predávajúci právo po dohode s kupujúcim
primerane zvýšiť cenu.

5. Záruka za akosť a zodpovednosť za chyby

5.1 Predávajúci prijíma záruku za akosť po dobu určenú v kúpnej
zmluve, ateste, záručnom liste a pod. podľa par. 429 a 430
Obchodného zákonníka.
5.2 Vadnosť tovaru, ktorá sa dá zistiť v rámci preberania (vizuálna
kontrola, zmeranie základných rozmerov a tolerancií, hmotnosť,
množstvo) musí kupujúci oznámiť predávajúcemu do 10 dní od
dátumu prevzatia. Tieto parametre musia byť skontrolované
pred delením a spracovaním tovaru. Ostatné chyby tovaru sa
musia reklamovať okamžite po zistení, najneskôr do konca
záručnej doby.
5.3 Oznámenie vady musí byť uskutočnené písomnou formou
a musí byť doložené dokladmi osvedčujúcimi opodstatnenosť
reklamácie.
5.4 Reklamovaný tovar musí byť skladovaný oddelene až do
vybavenia reklamácie a akékoľvek disponovanie s týmto
tovarom, ktoré by mohlo sťažiť alebo znemožniť preverenie
reklamovaných požiadaviek, je bez predchádzajúceho súhlasu
predávajúceho neprípustné.
5.5 Pri reklamácii tovaru má predávajúci právo kontroly stavu
reklamovaného tovaru priamo na mieste zistenia. Ak sa zistí,
že reklamácia je oprávnená, predávajúci odstráni zistené vady
v primeranej lehote, alebo dodá náhradný tovar, prípadne
poskytne zľavu z ceny.
5.6 Pri preukázanej reklamácii chýbajúceho tovaru – pokiaľ je to
možné a účelné, predávajúci dodá chýbajúce množstvo, alebo
zašle kupujúcemu dobropis.

6. Odstúpenie od zmluvy

6.1 Odstúpenie od zmluvy sa riadi ustanovením par. 344 a 351
Obchodného zákonníka.
6.2 Pokiaľ je kupujúci v oneskorení s platením dodávok
v dohodnutej lehote, môže predávajúci odstúpiť od kúpnej
zmluvy a kupujúci je povinný mu nahradiť preukázateľne
vzniknuté náklady a ušlý zisk vyplývajúci z rozpracovanosti
dodávky na túto kúpnu zmluvu.

7. Záverečné ustanovenia

7.1 Kupujúci zaväzuje seba aj svojich prípadných právnych
nástupcov k tomu, že do 15 dní predávajúcemu písomne oznámi
akékoľvek organizačné zmeny, pri ktorých práva a záväzky
z tejto zmluvy prejdú na iný právny subjekt, a že oznámi správne
označenie tohto nového subjektu.
7.2 Uzatvorením kúpnej zmluvy strácajú všetky predchádzajúce
dohody a korešpondencie právnu dôležitosť, pokiaľ sa vzťahujú
k obsahu kúpnej zmluvy.
7.3 Predávajúci je oprávnený dodávať a vyfakturovať tovar
v čiastočných dodávkach.
7.4 Všetky dodávky medzi zmluvnými stranami sa uskutočňujú
výhradne na základe týchto podmienok.
7.5 Kupujúci je oprávnený predať tovar, na ktorý sa vzťahuje
výhrada vlastníckeho práva, len so súhlasom predávajúceho.
7.6 Tieto obchodné podmienky platia do doby uzatvorenia nových
všeobecných podmienok.

