
 

Všeobecné obchodné podmienky 
 

Článok I 
Objednávka, uzatvorenie kúpnej zmluvy 

 
1. Kúpne zmluvy na jednotlivé dodávky tovaru sú medzi predávajúcim 

a kupujúcim uzatvárané na základe písomných objednávok kupujúceho 
doručených predávajúcemu. 

2. Objednávka musí obsahovať obchodné meno a adresu sídla kupujúceho,  
meno osoby oprávnenej v mene kupujúceho konať, vrátane   telefonického 
spojenia, prípadne e-mailovej adresy, dodacia (vrátane PSČ) a fakturačná 
adresa, ak sú odlišné od sídla kupujúceho, IČO, IČ DPH, spôsob platby, 
bankové spojenie kupujúceho, kód a názov tovaru podľa platného cenníka 
predávajúceho, množstvo a požadovaný termín dodania. Objednávky 
musia byť datované, opečiatkované a podpísané kupujúcim. 

3. Kúpna zmluva je uzatvorená a nadobúda účinnosť okamihom doručenia 
potvrdenia objednávky alebo zálohovej faktúry. Predávajúci si vyhradzuje 
právo potvrdiť objednávky kupujúceho (telefonicky, faxom alebo e-mailom) 
v lehote do 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej objednávky 
kupujúceho.  

4. Predávajúci nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté v dôsledku 
chybných údajov uvedených kupujúcim v objednávke. Náklady vzniknuté 
v súvislosti s takýmito chybami bude znášať kupujúci. 
 

Článok II 
Predmet dodávok, kvalita 

 
1. Sortiment tovaru je obsiahnutý v aktuálnom cenníku predávajúceho. 
2. Predávajúci dodáva tovar na nevratných drevených paletách alebo                    

v prípade doplnkov v krabiciach alebo voľne. 
3. Predávajúci nezodpovedá za tovar, ktorý bol poškodený kupujúcim pri jeho 

preprave a vykládke. 
4. Za likvidáciu obalov zodpovedá kupujúci, a to na jeho vlastné náklady. 
5. Objednaný tovar bude vyrobený a dodaný v kvalite zodpovedajúcej 

platným technickým normám pre jednotlivé výrobky vydaných výrobcom. 
 

Článok III 
Ceny a platobné podmienky 

 
1. Predávajúci dodáva tovar kupujúcemu v cenách vypočítaných podľa vždy 

platných cenníkov. Pre registrovaných obchodných partnerov budú 
poskytované zľavy dohodnuté v liste obchodných podmienok.   

2. Faktúry sú splatné v lehote dohodnutej medzi predávajúcim a kupujúcim 
(list obchodných podmienok) a sú uhradené dňom pripísania fakturovanej 
ceny na účet predávajúceho. 

3. V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny tovaru má 
predávajúci právo vyúčtovať kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 
0,05% z dlžnej čiastky za každý aj začatý deň omeškania.   

4. Výskyt akejkoľvek vady tovaru alebo uplatnenie akéhokoľvek práva 
kupujúceho zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru nezbavujú 
kupujúceho záväzku zaplatiť celú kúpnu cenu tovaru v stanovenej lehote 
splatnosti ako je uvedené v príslušnej faktúre, vystavenej na základe 
sprievodných právoplatných dokladov (objednávka, dodací list a ďalšie). 

5. V prípade, že kupujúci nezaplatí faktúru v dohodnutej lehote splatnosti má 
predávajúci právo pozastaviť ďalšie dodávky do doby úhrady. 
 

Článok IV 
Dodacie a prepravné podmienky 

 
1. Predávajúci splní svoju povinnosť dodať tovar kupujúcemu v okamihu, keď: 

a) je tovar dodaný kupujúcemu, na ním určené miesto, alebo 
b) odovzdaním a naložením tovaru v prípade vlastného odvozu 

zabezpečeného kupujúcim. 
2. V prípade zabezpečenia prepravy predávajúcim, kupujúci je povinný 

vzniknuté náklady spojené s dodávkou tovaru predajcovi uhradiť, a to na 
základe týchto taríf: 

 
Hmotnosť 

zásielky v kg 
PSČ 

81-85 90-92, 
94,95 

01-03, 05, 
93, 96-99 

04, 06-09 

do 50 12 € 14 € 15 € 16 € 
do 100 15 € 17 € 25 € 27 € 
do 150 17 € 20 € 29 € 31 € 
do 200 19 € 22 € 32 € 36 € 
do 250 20 € 23 € 34 € 40 € 
do 300 21 € 25 € 38 € 44 € 
do 400 24 € 30 € 46 € 54 € 
do 500 27 € 33 € 53 € 62 € 
nad 500 Prosíme kontaktovať zákaznícky servis BWK 

 
 
3. Nakládku tovaru zabezpečuje na svoje náklady predávajúci, vykládku 

tovaru zabezpečuje na svoje náklady kupujúci. 
4. Vo všeobecnosti, objednaný tovar je dodávaný na dopravných 

prostriedkoch bez hydraulickej ruky alebo žeriavu. 

5. Pri použití vlastných dopravných prostriedkov, kupujúci je povinný avizovať 
deň a čas nakládky minimálne jeden pracovný deň vopred. 

6. Pracovná doba na nakládku je v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hod. 
7. Dodacia lehota výrobkov uvedených v cenníku závisí od ich dostupnosti. 

Výrobky sú kategorizované do nasledovných skupín dostupnosti:  
 
Výrobky skupiny A - ihneď k dispozícii, expedícia do 3 pracovných dní od 
potvrdenia objednávky 
Výrobky skupiny B – expedícia do 10 pracovných dní od potvrdenia 
objednávky 
Výrobky skupiny C – expedícia do 20 pracovných dní od potvrdenia 
objednávky 
V prípade objednávky, ktoré obsahuje kombináciu výrobkov zo všetkých 
skupín, expedícia bude realizovaná podľa podmienky skupiny C. 

 
Článok V 

Nadobudnutie vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva                         
škody na tovare 

 
1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením 

kúpnej ceny tovaru a všetkých nákladov súvisiacich s dodávkou tovaru.  
2. Prechod nebezpečenstva škody na tovare prechádza na kupujúceho 

v okamihu dodania tovaru kupujúcemu podľa čl. IV, odsek 1. 
3. Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode jej nebezpečenstva na 

kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu v plnej 
výške, riadne a včas. 

 
Článok VI 

Zodpovednosť za vady, záruka, reklamácia 
 

1. Predávajúci zodpovedá za vady na tovare, pokiaľ kvalita tovaru 
nezodpovedá technickým normám uvedeným v čl II, odsek 4. 

2. Predávajúci poskytuje na predávané výrobky záruku vyplývajúcu zo 
zákona, t.j. 2 roky, ak nie je uvedené inak v záručnom liste. 

3. Kupujúci je povinný všetky vady na tovare oznámiť predávajúcemu 
písomne najneskôr do 2 dní odo dňa zistenia vady. Kupujúci je povinný 
v oznámení o vadách tovaru uviesť názov a typ, počet kusov vadného 
tovaru, popis vady alebo popis, akým sa vada prejavuje a 
fotodokumentáciu. Kupujúci je povinný k oznámeniu o vade tovaru priložiť 
kópiu faktúry a dodacieho listu. V prípade, že oznámenie o vade tovaru 
nebude mať všetky náležitosti uvedené vyššie v tomto ustanovení platí, že 
kupujúci predávajúcemu vady neoznámil. 

4. Predávajúci si vyhradzuje právo pred rozhodnutím o spôsobe vybavenia 
reklamácie prehliadnuť vadný tovar reklamovaný kupujúcim. 

5. Nároky kupujúceho vyplývajúce z akýchkoľvek vád tovaru, za ktoré 
predávajúci zodpovedá, budú vždy s vylúčením iných práv zodpovednosti 
za vady podľa Obch.Z vysporiadané tak, že predávajúci podľa svojho 
uváženia  dodá kupujúcemu náhradný tovar za tovar vadný alebo chýbajúci 
tovar alebo poskytne kupujúcemu zľavu z kúpnej ceny, pokiaľ nebude 
medzi predávajúcim a kupujúcim písomne dohodnuté inak. 

6. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktorý bol bez jeho 
predchádzajúceho písomného súhlasu prerobený alebo inak upravený. 

 
Článok VII 

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť 
 

1. Predávajúci nenesie zodpovednosť za čiastočné či úplné neplnenie 
povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, pokiaľ neplnenie povinností bolo 
zapríčinené v dôsledku udalosti pri všetkej starostlivosti nepredvídateľnej 
a zároveň pri všetkom možnom úsilí neodvrátiteľnej (vyššia moc).  

2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť dodacie podmienky, ak nastanú 
nepredvídateľné udalosti. Pod týmito udalosťami rozumieme: oheň, štrajk, 
nepokoje, vojnové aktivity, extrémne poveternostné a katastrofické 
podmienky, oficiálne smernice/rozkazy zabraňujúce včasné doručenie, 
ďalej poruchy vo výrobe, poruchy v dodávkach energie, vody, paliva, ktoré 
zabraňujú vyrábať tovar za 3 po sebe nasledujúce dni. Keď sa takéto 
udalosti vyskytnú, predávajúci bude kupujúceho ihneď informovať a stanoví 
nový dodací termín. Ak predávajúci nie je schopný splniť potvrdenú 
objednávku z dôvodu týchto udalostí, kupujúci bude o tom informovaný nie 
neskoršie ako do 2 dní. 

 
Článok VIII 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vyplývajúce z kúpnej 
zmluvy sa riadia ustanoveniami obchodných podmienok, pokiaľ nie je 
medzi predávajúcim a kupujúcim písomne dohodnuté inak. Na vzťahy 
a otázky obchodnými podmienkami neupravené sa použijú ustanoveniami 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v platnom znení 
a prípadne ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy na vec vzťahujúce. 

 
 
Platnosť: od 20.01.2011 
 


