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Všeobecné obchodné podmienky (VOP)
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim pri
predaji a kúpe produktov spoločnosti CIMCOOL INDUSTRIAL PRODUCTS B.V., ktorých výhradným
predajcom na území SR je CIMCOOL EUROPE B.V., Slovak Branch, organizačná zložka. Predávajúcim pre
účely týchto VOP sa rozumie vždy CIMCOOL EUROPE B.V., Slovak Branch, organizačná zložka. Kupujúcim
je podnikajúca fyzická osoba alebo právnická osoba. Tieto VOP platia na celom území SR.
Ponuky a uzatvorenie zmluvy
Všetky zmluvy a dohody uzatvorené medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito VOP, s ktorými
kupujúci vyjadruje svoj súhlas zaslaním písomnej objednávky alebo prijatím tovaru. Akékoľvek
podmienky kupujúceho, ktoré nie sú písomne uznané predávajúcim, sú pre predávajúceho nezáväzné.
Písomná ponuka predávajúceho je platná 30 dní od jej vystavenia, ak v nej nie je uvedená kratšia doba
platnosti. Písomnou ponukou je ponuka doručená e-mailom, faxom alebo poštou. Ústne vyhlásenia sú
platné iba v prípade, že sú následne potvrdené písomnou formou.
Každá písomná ponuka obsahuje:
a) názov a adresa zákazníka
b) číslo ponuky a dátum jej vystavenia
c) označenie tovaru
d) špecifikácia a vlastnosti tovaru
e) balenie tovaru a cena
f) dodacie podmienky
g) platobné podmienky
h) ďalšie podmienky, ak boli ponúknuté
Objednávanie tovaru
Objednávky tovaru sú zasielané predávajúcemu písomne. Za písomnú objednávku sa považuje
objednávka zaslaná e-mailom, faxom alebo poštou na niektorý z kontaktných údajov uvedených v záhlaví
týchto VOP. Ústna objednávka kupujúceho musí byť doložená písomne pred odoslaním tovaru. Každá
objednávka musí obsahovať minimálne tieto údaje:
a) číslo objednávky a dátum vystavenia
b) názov kupujúceho
c) fakturačná adresa kupujúceho a adresa pre doručenie tovaru (ak sa odlišuje od fakturačnej adresy)
d) IČO, DRČ a IČ DPH
e) jednoznačné označenie tovaru
f) množstvo tovaru, prípadne balenie
g) cena za jednotku a cena spolu
h) požadovaný termín dodania tovaru
i) dátum a číslo ponuky predávajúceho pri prvej objednávke tovaru
Predávajúci písomne potvrdí objednávku kupujúceho iba v prípade, že kupujúci v objednávke takéto
potvrdenie požaduje. V prípade, že termín dodania tovaru uvedený na objednávke nemôže byť splnený,
predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o predpokladanom termíne dodania tovaru. Každá
zmena objednávky zo strany kupujúceho sa považuje za novú objednávku. Kupujúci má právo stornovať
svoju objednávku až do momentu odoslania tovaru. Storno objednávky musí byť predávajúcemu
doručené písomne.

Dodacie podmienky
Dodacia lehota je štandardne 2 pracovné dni od prijatia písomnej objednávky v prípade, že sa jedná
o tovar, ktorý sa nachádza v sklade predávajúceho. V prípade, že sa jedná o tovar, ktorý predávajúci
nedrží na sklade, je dodacia lehota maximálne 18 dní. Ak nie je medzi predávajúcim a kupujúcim
v písomnej zmluve dohodnuté inak, miesto dodania tovaru je vždy sklad predávajúceho v Martine.
Dodanie tovaru sa uskutočňuje
a) odovzdaním tovaru dopravcovi, ktorého zabezpečí predávajúci. Predávajúci umožní kupujúcemu
uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi. Obchodná doložka podľa Incoterms 2000: CPT
b) odovzdaním tovaru dopravcovi, ktorého určí kupujúci. Obchodná doložka podľa Incoterms 2000: FCA
c) odovzdaním tovaru kupujúcemu. Obchodná doložka podľa Incoterms 2000: EXW
Cena tovaru
Cena tovaru zahrňuje prepravu tovaru do prevádzky kupujúceho v rámci SR, ak v ponuke alebo písomnej
dohode medzi predávajúcim a kupujúcim nie je dohodnuté inak. Cena nezahrňuje DPH v sadzbe podľa
platných právnych predpisov. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru pred
potvrdením objednávky, resp. pred dodaním tovaru. Po potvrdení objednávky, resp. po dodaní tovaru,
môže byť cena upravená iba o novo zavedené dane alebo povinné poplatky štátu.
Platobné podmienky
Splatnosť faktúr je 14 dní, ak v ponuke alebo písomnej dohode medzi predávajúcim a kupujúcim nie je
dohodnuté inak. Ak nie je medzi predávajúcim a kupujúcim písomne dohodnuté inak, platba je splatná
na bankový účet uvedený na faktúre. Pri bankových prevodoch sa za deň úhrady považuje deň pripísania
platby na účet predávajúceho. Predávajúci je oprávnený na základe posúdenia rizika kedykoľvek
požadovať platbu vopred, a to najmä pred prvou dodávkou tovaru kupujúcemu.
Postúpenie pohľadávky
Predávajúci je oprávnený kedykoľvek, na základe posúdenia rizika, postúpiť svoju pohľadávku voči
kupujúcemu tretej strane.
Započítanie pohľadávok a záväzkov
Započítanie akýchkoľvek nárokov kupujúceho voči pohľadávke predávajúceho je vylúčené.
Záručná doba tovaru
Záručná doba tovaru je štandardne 12 mesiacov. Táto záručná doba sa vzťahuje na väčšinu tovaru.
Predávajúci informuje kupujúceho o kratšej záručnej dobe u jednotlivých druhov tovaru pred jeho
dodaním.
Záverečné ustanovenia
Spoločnosť CIMCOOL EUROPE B.V., Slovak Branch, organizačná zložka, si vyhradzuje právo kedykoľvek
meniť a dopĺňať tieto VOP. Vzťahy zmluvných strán neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka SR.

V Martine, dňa 11. apríla 2011

