Blažej Cinege – AUTO-KOVO-LAK
Terchovská 206, 900 28 Zálesie,
prevádzka: Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji,
IČO: 11 835 397, vedený v živnostenskom registri OÚ v Senci pod č. 1520/2000
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho - spoločnosti Blažej
Cinege – AUTO – KOVO – LAK (ďalej len AUTO-KOVO-LAK) a kupujúceho pri výrobe a
dodávkach tovaru a služieb AUTO-KOVO-LAKU objednaných na základe riadnej objednávky zo
strany kupujúceho.
1.2. Pre obe strany sú záväzné všeobecné obchodné podmienky, katalóg a cenník v čase doručenia
objednávky zo strany kupujúceho.
1.3. Obchodný vzťah medzi spoločnosťou AUTO-KOVO-LAK a zákazníkom sa uskutočňuje na základe
dobrovoľnosti a slobodnej voľby zmluvných strán, realizáciou obchodu zákazník súhlasí s ďalej
uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami.

2.

VYMEDZENIE POJMOV
2.1. Predávajúcim, resp. dodávateľom sa pre účely týchto všeobecných zmluvných podmienok rozumie
spoločnosť AUTO-KOVO-LAK.
2.2. Kupujúcim, resp. odberateľom sa pre účely týchto všeobecných zmluvných podmienok rozumie
fyzická alebo právnická osoba zadávajúca objednávku spoločnosti AUTO-KOVO-LAK.
2.3. Tovarom sa pre účely týchto všeobecných zmluvných podmienok rozumejú akékoľvek produkty
poskytované predávajúcim kupujúcemu.
2.4. Službou sa pre účely týchto všeobecných zmluvných podmienok rozumie akákoľvek služba poskytnutá
predávajúcim kupujúcemu.
2.5. Objednávkou sa pre účely týchto všeobecných zmluvných podmienok rozumie záväzný písomný
prejav kupujúceho, pričom sa pod záväzným písomným prejavom rozumie objednávka poslaná emailom na e-mailovú adresu info@autokovolak.sk, poštou na adresu spoločnosti alebo faxom, alebo
osobne na prevádzke spoločnosti, kde kupujúci skontroluje objednávku vyhotovenú pracovníkom
firmy AUTO-KOVO-LAK na základe ústneho zadania kupujúceho a svojím podpisom potvrdí jej
správnosť.
2.6. Cenovou ponukou sa pre účely týchto všeobecných zmluvných podmienok rozumie záväzný písomný
prejav predávajúceho – e-mailom, faxom, poštou, obsahujúci určenie ceny a podmienok dodania
tovaru alebo služby na základe špecifikácii a požiadaviek kupujúceho.
2.7. Kúpnou cenou sa pre účely týchto všeobecných zmluvných podmienok rozumie cena za tovar alebo
službu určenú v cenníku predávajúceho, v jeho cenovej ponuke alebo uzavretej zmluve.
2.8. Reklamáciou sa pre účely týchto všeobecných zmluvných podmienok rozumie písomný právny úkon
zákazníka smerujúci k uplatneniu práv zo zodpovednosti za vady alebo zo záruky za akosť
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Tovarov/Služieb, vykonaný v súlade s reklamačnými podmienkami špecifikovanými v Reklamačnom
poriadku.
3.

SPÔSOB OBJEDNÁVANIA TOVARU
3.1. Kupujúci kupuje od Predávajúceho Tovar/Službu na základe Objednávky.
3.2. Objednávka musí byť písomná, poslaná e-mailom na e-mailovú adresu info@autokovolak.sk, poštou na
adresu spoločnosti alebo faxom, alebo osobne na prevádzke spoločnosti, kde kupujúci skontroluje
objednávku vyhotovenú pracovníkom firmy AUTO-KOVO-LAK na základe ústneho zadania
kupujúceho a svojím podpisom potvrdí jej správnosť.
3.3. Objednávka musí obsahovať:
a. V prípade právnickej osoby – názov spoločnosti, v prípade fyzickej osoby – meno a priezvisko
b. V prípade právnickej osoby – sídlo spoločnosti, v prípade fyzickej osoby – trvalé bydlisko
c. V prípade právnickej osoby – IČO a IČ DPH (v prípade platcu DPH)
d. Presnú špecifikáciu druhu, množstva a prevedenia objednávaného tovaru, resp. presne
špecifikovanú objednávanú službu
e. Požadovaný termín dodania
f. Kontaktné údaje osoby, ktorá Objednávku vybavuje, t.j. meno a priezvisko, telefónny kontakt,
mailový kontakt
3.4. Objednávka sa pre kupujúceho stáva záväznou jej zaslaním, pre predávajúceho jej potvrdením.
3.5. Kupujúci sa odoslaním Objednávky zaväzuje uhradiť predávajúcemu Kúpnu cenu za objednaný
tovar/službu, pri existencii Cenovej ponuky sa vychádza z Cenovej ponuky, v prípade neexistencie
Cenovej ponuky sa pod pojmom Kúpna cena vychádza z platného Cenníka v čase odoslania
Objednávky.
3.6. Pri potvrdení Objednávky môže Predávajúci od Kupujúceho požadovať zálohu vo výške až 75 %
(sedemdesiatpäť percent) z ceny objednaného tovaru.

4.

KÚPNE CENY TOVARU A SLUŽIEB, CENNÍKY A ICH PLATNOSŤ
4.1. Kúpna cena je určená dohodou Predávajúceho a Kupujúceho na podklade Cenovej ponuky alebo
Objednávky, v prípade ak nie je určená na základe Cenovej ponuky, sa cena riadi cenníkom
Predávajúceho platným v deň doručenia Objednávky Kupujúceho.
4.2. Kúpne ceny uvádzané v cenníku sú uvádzané bez DPH, pokiaľ nie je v cenníku ustanovené inak. Ku
kúpnej cene bude pripočítaná DPH aktuálna v deň vystavenia faktúry. Za jej vyčíslenie zodpovedá
Predávajúci.
4.3. V prípade zmeny dodaného množstva Tovaru sa cena určí ako násobok dohodnutej jednotkovej ceny
a skutočne dodaného tovaru.
4.4. Odovzdanie tovaru môže Predávajúci podmieniť uhradením ceny v plnej výške.
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4.5. V prípade, že Kupujúci nezaplatí za tovar či službu riadne a včas, môže Predávajúci od zmluvy o jeho
dodaní odstúpiť.
4.6. Podkladom pre úhradu Kúpnej ceny je faktúra, resp. predfaktúra vystavená Predávajúcim.
4.7. V prípade, že bude Kupujúci v omeškaní s úhradou akejkoľvek splatnej pohľadávky Predávajúceho, je
Predávajúci oprávnený požadovať od Kupujúceho platbu v hotovosti oproti odovzdaniu
Produktov/Služieb na všetky ďalšie Objednávky.
4.8. V prípade, že si Kupujúci príde pre ešte nevydaný Tovar a Predávajúci eviduje u Kupujúceho
akúkoľvek neuhradenú pohľadávku po splatnosti, má právo mu tento Tovar zadržať do doby pokiaľ
Kupujúci svoj záväzok voči Predávajúcemu nesplní. Toto neplatí v prípade, že tento Tovar je predom
uhradený.
5.

DODACIE PODMIENKY
5.1. Predávajúci dodá Tovar Kupujúcemu na mieste prevádzky firmy AUTO-KOVO-LAK na Nádražnej 34,
900 28 Ivanka pri Dunaji.
5.2. V prípade, že je objednaný tovar nachystaný k odberu skôr, ako bolo dohodnuté, Predávajúci oznámi
Kupujúcemu vyhotovenie jeho objednávky prostredníctvom e-mailu alebo SMS.
5.3. Kupujúci je povinný si po jeho oznámení, resp. po termíne dodania uvedeného v objednávke, Tovar bez
zbytočného odkladu vyzdvihnúť, najneskôr vak do uplytnutia termínu dodania.
5.4. V prípade tovaru nepresahujúceho na výšku aj šírku 2700 mm, môže Predávajúci na požiadavku
Kupujúceho zabezpečiť dopravu Tovaru spoločnosťou UPS SCS (Slovakia) s.r.o. so sídlom Pri
Šajbách, 831 06 Bratislava alebo spoločnosťou TOPTRANS EU, a.s., so sídlom Na Priehon 50, 949 01
Nitra. Náklady na dopravu a riziko škody nesie Kupujúci.
5.5. Predávajúci vystaví pri prevzatí Tovaru Kupujúcemu dodací list, ktorý Kupujúci svojim podpisom
potvrdí.
5.6. Predávajúci si vyhradzuje právo pre omeškanie s dodávkou Tovaru v prípade vyskytnutia sa
nečakaných interných prekážok.

6.

PLATOBNÉ PODMIENKY
6.1. Kupujúci je povinný uhradiť cenu za dodaný tovar alebo služby spôsobom platby, ktorým sa dohodli
s Predávajúcim v objednávke, a to buď v hotovosti pri prevzatí tovaru, bezhotovoste platobnou kartou
alebo pri vystavení faktúry bezhotovostne na účet spoločnosti AUTO-KOVO-LAK.
6.2. Faktúry sú splatné dňom splatnosti uvedenej na faktúre, t.j. 10 dní od vystavenia faktúry, ak nie je
uvedené inak.
6.3. V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou splatnej pohľadávky Predávajúceho vyúčtovanej
Kupujúcemu, bude Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu zmluvný úrok z omeškania vo výške
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0,1% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Zároveň bude Predávajúcim zrušené rabatové
zatriedenie Kupujúceho pre ďalšie objednávky až do úplného uhradenia dlžnej čiastky.
6.4. Faktúra vystavená Predávajúcim je platobný a daňový doklad, ktorý obsahuje všetky náležitosti
stanovené pre takýto doklad príslušnými právnymi predpismi.
6.5. Firma AUTO-KOVO-LAK si vyhradzuje vlastnícke právo k predanému tovaru až do úplného
zaplatenia kúpnej ceny uvedenej na daňovom doklade. Za deň prevodu vlastníctva tovaru alebo služby
na kupujúceho sa považuje deň, keď je fakturovaná kúpna cena pripísaná na účet AUTO-KOVO-LAK,
ktorý je uvedený na daňovom doklade, alebo je kúpna cena za predaný tovar uhradená v hotovosti.
7.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKA ZA AKOSŤ
7.1. Zodpovednosť za vady Tovaru a záruka za akosť tovaru a práva a povinnosti z nich vyplývajúce sa
riadia právnymi predpismi.
7.2. Tovary, u ktorých Predávajúci poskytuje záruku a záručné doby sú uvedené v katalógu.
7.3. V prípade, ak právne predpisy stanovujú iné podmienky záruky, od ktorých sa nemožno odchýliť, platia
podmienky stanovené právnymi predpismi.
7.4. Predajca nezodpovedá za vady na Tovare, ktoré vznikli v dôsledku porušenia povinností Kupujúceho,
napr. mechanické poškodenie, nedodržanie návodu na použitie alebo pokynov uvedených v katalógu
Predajcu.
7.5. Predajca nezodpovedá za vady Tovaru, ktoré na ňom vzniknú v dôsledku prepravy, vonkjších zásahov
a vplyvov alebo zásahov tretích osôb, za ktorých Predajca nezodpovedá.
7.6. Pri vybavovaní reklamácie je Kupujúci povinný Predávajúcemu a osobám ním povereným prístup
k tovaru a poskytnúť súčinnosť, aby mohli byť vady na Tovare odstránené.
7.7. Kupujúci oznámi vady Tovaru písomne bez zbytočného odkladu po ich zistení v rámci plynutia
záručnej doby, maximálne však do 14 dní od prevzatia tovaru.
7.8. V oznámení vád Tovaru Kupujúci uvedie o aké vady sa jedná a ako sa prejavujú, na základe ktorých sa
posúdia možnosti nároku z vád Tovaru.
7.9. Vadami zjavnými pri prevzatí sa rozumejú vady v množstve Produktov/Služieb, ktorou je rozpor medzi
množstvom ks alebo množstvom balíkov uvedeným na Dodacom doklade a množstvom skutočne
prevzatým, vrátane zámien položiek, alebo vada kvality Tovarov/Služieb, ktorú Kupujúci zistil alebo
pri vynaložení zodpovedajúcej starostlivosti mohol zistiť bezprostredne pri prevzatí Tovarov/Služieb.
7.10. Vadami skrytými sú vady iné než vady zjavné, teda vady, ktoré v okamihu prevzatia Tovarov/Služieb
nesporne existovali, avšak Kupujúci ich nemohol zistiť pri prevzatí ani pri vynaložení všetkého úsilia.
7.11. Zákazník je povinný pri prevzatí Produktov/Služieb vykonať prehliadku Tovarov/Služieb vedúcu k
odhaleniu jeho zjavných vád. Pokiaľ je Kupujúcemu dodané také množstvo Tovarov/Služieb, že je
preňho neúmerne náročné vykonať kontrolu celého plnenia, je povinný vykonať štatistickú kontrolu
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dodaných Tovarov/Služieb. Štatistickou kontrolou sa rozumie previerka 10 % prevzatých
Tovarov/Služieb (štatistická vzorka). Vykonaním štatistickej kontroly je vykonaná kontrola celého
množstva dodaných Tovarov /Služieb. Ak štatistická vzorka obsahuje viac než 50 % Tovarov /Služieb
so zjavnými vadami, je Kupujúci oprávnený s dodávkou naložiť tak, akoby bola vadná v celom
rozsahu. V opačnom prípade sa neskoršia reklamácia presahujúca 50 % množstva dodaných
Tovarov/Služieb neuznáva. Rovnako sa neuznáva reklamácia Tovarov /Služieb v množstve nad 10 %
dodaného objemu Tovarov /Služieb, pokiaľ Zákazník pri prevzatí a vykonaní štatistického prevzatia
neuviedol vady Produktov/Služieb v množstve presahujúcom túto hodnotu.
7.12. Reklamáciu, ktorú Predajca uzná za oprávnenú, vybaví v najbližšom možnom termíne, najneskôr do 30
pracovných dní od riadneho uplatnenia reklamácie. Uznaním reklamácie zo strany Predajcu je tiež
poskytnutie nového plnenia. Predajca neuzná reklamáciu, ktorá nebola Zákazníkom uplatnená včas.
8.

VZORKY
8.1. Vzorky Tovaru sú vlastníctvom firmy AUTO-KOVO-LAK.
8.2. Poskytnuté vzorky je Kupujúci povinný vrátiť Predávajúcemu bez zbytočného odkladu potom, čo
Predajca o ne požiada.

9.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
9.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky rušia predchádzajúce znenia všeobecných obchodných
podmienok.
9.2. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok je splnená ich
umiestnením na internetovej stránke www.autokovolak.sk.
9.3. Písomnou dohodou medzi AUTO-KOVO-LAK a kupujúcim môže byť použitie týchto všeobecných
obchodných podmienok alebo ich častí vylúčené.
9.4. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 17.2. 2014.
9.5. AUTO-KOVO-LAK si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek upraviť.
9.6. Právne vzťahy medzi spoločnosťou AUTO-KOVO-LAK a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom
Slovenskej Republiky.

Ivanka pri Dunaji, 14.2.2014

