
Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Autos Slovakia s.r.o. 

 

Čl. I. Predávajúci 

Obchodné meno:                  Autos Slovakia, s.r.o. 

Sídlo:                                     Hlavná 4410 

                                               059 51  Poprad - Matejovce  

IČO:                                       44 984 723 

DIČ:                                       2022942130 

Podľa výpisu z OR:             Spis OR OS Prešov, Sro 22402/P 

 

Čl. II. Všeobecné ustanovenia 

1. Predmetom týchto všeobecných obchodných podmienok AUTOS 
SLOVAKIA, s. r. o. (ďalej len „VOP“) vydaných predávajúcim v súlade s 
ust. §273 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, 
je úprava podmienok, za ktorých bude predávajúci dodávať kupujúcemu 
tovar alebo službu, ako aj určenie práv a povinností zmluvných strán pri 
vzájomnom obchodovaní. 

2. VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť Rámcovej kúpnej zmluvy (ďalej len 
„RKZ“) uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. 

3. VOP tvoria takisto neoddeliteľnú súčasť každej individuálnej Kúpnej 
zmluvy (ďalej len „KZ“), ktorá môže byť uzatvorená na dodávku tovaru 
kupujúcemu, ktorá má pre predávajúceho neštandardný charakter 
dodania alebo položky vyššej finančnej hodnoty alebo u ktorého je pre 
zákazníka dôležité dodržať termín dodania. Zároveň podľa týchto VOP 
prebieha aj nákup na hotovosť nezmluvným zákazníkom. 

4. VOP určujú záväzným spôsobom práva a povinnosti zmluvných strán, 
pokiaľ ich výslovne neupravuje RKZ, ktorá má vždy prednosť. 

5. V prípade, že kupujúcim je osoba s prideleným daňovým 
identifikačným číslom, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán 
neupravené v týchto VOP a ani RKZ právnou úpravou o kúpnej zmluve 
podľa § 409 a nasledujúceho zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v platnom  znení. 

6. V prípade, že kupujúcim je fyzická osoba - občan (nie podnikateľ), 
riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán v súlade so zákonom č. 
40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

 

Čl. III. Dodacie podmienky – prechod nebezpečenstva škody na 
tovare 

1. Dodávky tovaru a služieb sú predávajúcim realizované na základe 
písomných objednávok kupujúceho, na základe ústnej objednávky pri 
osobnom nákupe kupujúceho, e-mailom, faxom prípadne telefonicky. 
Za uzatvorenie KZ je považované aj písomné potvrdenie objednávky 
predávajúcim, písomné potvrdenie objednávky kupujúcim, prevzatie 
zakúpeného tovaru kupujúcim pri osobnom nákupe alebo odoslanie 
tovaru externou prepravnou službou alebo rozvozom predávajúceho. 

2. Písomná forma objednávky je pritom zachovaná, ak je právny úkon 
urobený prostredníctvom faxu alebo elektronickou poštou. 

3. Predávajúci sa zaväzuje objednaný tovar/službu kupujúcemu dodať a 
previesť na neho vlastnícke právo. Kupujúci sa zaväzuje od 
predávajúceho objednaný tovar a prípadné služby spojené s dodávkami 
tovaru odobrať a v lehote stanovenej KZ alebo objednávkou za ne 
zaplatiť dohodnutú cenu. 

4. Objednávka by mala obsahovať hlavne dátum, termín a miesto 
požadovaného dodania, druh a množstvo, prípadne jednotkovú predajnú 
cenu pre kupujúceho. Do doby potvrdenia objednávky predávajúcim ako 
aj kupujúcim nie je táto objednávka pre predávajúceho záväzná. Dodanie 
tovaru alebo služby mimo sklady kupujúceho vyžaduje písomnú 
objednávku s určením spôsobu zaistenia dopravy. 

5. Tovar bude kupujúcemu dodaný v termínoch dohodnutých buď 
jednotlivou písomnou KZ alebo v termínoch požadovaných kupujúcim v 
jeho objednávke a potvrdených predávajúcim.Predávajúci môže 
kupujúcemu objednaný tovar dodať nie iba pred dohodnutým termínom 
dodania ale aj v dielčich dodávkach, pokiaľ nie je písomne dohodnuté 
inak. Zdaniteľné plnenie bude v týchto prípadoch rovnané s dátumom 
dielčej expedície. 

6. Miesto dodania tovaru špecifikuje kupujúci svojou objednávkou. Okrem 
osobného odberu nakupovaného tovaru kupujúcim dodáva predávajúci 
tovar nakúpený kupujúcim do jeho sídla alebo prevádzky: 

• externou prepravnou službou,  

• rozvozom v rámci svojej vlastnej dopravy,  

• za expresný príplatok. 

Podmienky prepravy a termín dodania zakúpeného tovaru dojednáva 
predajca s kupujúcim pri každom obchodnom prípade alebo sú 
stanovené vopred na základe vzájomnej dohody. 

7. Ak prevezme kupujúci na svoje náklady na základe jednorazovej 
dohody s predávajúcim tovar priamo u zmluvného partnera 
predávajúceho, je miestom plnenia sklad zmluvného partnera 
predávajúceho. Tovar bude kupujúcemu vydaný na základe plnej moci 
vystavenej predávajúcim s uvedením predmetu dodávky, firmy a mena 
preberajúceho. Nebezpečenstvo škody na tovare k takto dodanému 
tovaru prechádza na kupujúceho v okamžiku jeho prevzatia v sklade 
zmluvného partnera predávajúceho. 

8. V prípade, že na základe dohody zmluvných strán bude povinnosť 
predávajúceho odoslať tovar do miesta určeného kupujúcim, je dodanie 
tovaru uskutočnené jeho predaním prvému dopravcovi k preprave. Týmto 
predaním tovaru prvému prepravcovi prechádza na kupujúceho 
nebezpečenstvo škody na tovare. 

9. V prípade, že na základe dohody zmluvných strán bude povinnosť 
predávajúceho dodať tovar do miesta určeného kupujúcim 
prostredníctvom vlastných dopravných prostriedkov, prechádza 
nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho v okamžiku jeho 
prevzatia od personálu prepravného prostriedku predávajúceho alebo pri 
nočnom rozvoze uložením dodávaného tovaru dohodnutým spôsobom na 
dohodnutom mieste. Predávajúci nezodpovedá za škodu na tovare pri 
vykládke z dopravného prostriedku v prípade, že vykládku bude 
vykonávať kupujúci. 

10. Pri predaní tovaru v predajnom mieste predávajúceho prechádza 
nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho prevzatím tovaru. 
Prevzatie tovaru kupujúci potvrdí svojím podpisom na daňovom doklade, 
prípadne podpísaním dokladu o prevzatí (objednávky). 

11. V rámci regiónu daného predajného miesta dodáva predávajúci 
kupujúcemu zakúpený tovar svojom pravidelným rozvozom zadarmo, 
pokiaľ je tovar objednaný deň vopred. Mimo dobu stanovenú pre 
pravidelný rozvoz je možné dodať zakúpený tovar kupujúcemu na 
základe individuálnej dohody. 

12. Za tovar dodávaný kupujúcemu prostredníctvom externých 
prepravcov je kupujúcemu preúčtovaná sadzba podľa aktuálneho 
cenníka prepravcu, ktorý je k dispozícii na každom jeho predajnom 
mieste. 

13. V prípade objednávky tovaru, ktorý nie je bežne skladom a kusovo sa 
objednáva u dodávateľa na základe výslovnej požiadavky Kupujúceho, 
pokiaľ je v možnostiach Predávajúceho zaistiť ho pre Kupujúceho 
(neobvyklý tovar), si Predávajúci vyhradzuje právo požadovať zálohu na 
cenu tovaru a to až do výšky 100% jeho ceny. 

14. Pokiaľ odmietne Kupujúci prevziať riadne objednanú dodávku, je 
povinný uhradiť Predávajúcemu náklady na dopravu do dojednaného 
miesta dodania a vrátenia Tovaru späť Predávajúcemu. Náklady na 
dopravné sa riadia cenami prepravného uvedenými v cenníku 
Predávajúceho. Táto sankcia sa nevzťahuje na prípad, keď Predávajúci 
dodá Tovar, ktorý nezodpovedá Zmluve alebo vadný Tovar. Vady 
predaného Tovaru uplatní Kupujúci u Predávajúceho bez 
zbytočného odkladu. 

 

Čl. IV. Kúpna cena za tovar, daňové doklady, platba 

1. Predávajúci ponúka kupujúcemu tovar za predajné ceny platné ku dňu 
uskutočnenia dodávky tovaru, pokiaľ nie je stanovené inak. Predávajúci 
môže kupujúcemu poskytnúť individuálne zľavy z predajných cien.  
Kúpna cena je vždy uvádzaná  bez príslušnej hodnoty DPH. 

2. Predávajúci si týmto vyhradzuje právo priebežnej úpravy ceny na 
tovare v nadväznosti na úpravy cien od svojich dodávateľov. Ceny za 
objednaný a predaný objednávkou potvrdený tovar alebo ceny tovaru 
dohodnuté jednotlivou Kúpnou zmluvou zostávajú týmito úpravami 
nedotknuté. 

3. V prípade nákupu bežne skladovaného tovaru osobným nákupom na 
ktoromkoľvek predajnom mieste predávajúceho s okamžitým odberom 
takto nakúpeného tovaru, sú pre kupujúceho záväzné kúpne ceny platné 
v danej dobe. 

4. V prípade nákupu tovaru prostredníctvom telefonickej, faxovej, e-
mailovej objednávky, sú pre kupujúceho záväzné kúpne ceny platné ku 



dňu potvrdenia objednávky predávajúcim, ak nebude u niektorého tovaru 
dodatočne dohodnuté inak. 

5. Za dodávku tovaru podľa požiadaviek kupujúceho zaplatí kupujúci 
predávajúcemu kúpnu cenu, ktorú je možno uhradiť: 

• vopred na základe zálohovej faktúry,  

• v hotovosti / na dobierku / platobnou kartou,  

• prevodným príkazom, avšak len u registrovaných zákazníkov. 
Výška neuhradených záväzkov kupujúceho nesmie pritom 
prevyšovať dohodnutý limit a kupujúci nesmie mať žiadne 
záväzky po splatnosti. Záväzok je zaplatený včas, ak bude 
najneskôr v deň splatnosti pripísaná príslušná čiastka na účet 
predávajúceho. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou 
jeho záväzku dohodujú zmluvné strany úrok z omeškania vo 
výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania 
kupujúceho. Podkladom pre platbu úroku z omeškania je 
penalizačná faktúra vystavená predávajúcim.  

7. Podkladom pre platby za odobratý tovar je daňový doklad s 
náležitosťami podľa §71, odst. 2 zákona č. 222/2004 Zb. Zákona o dani z 
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Dátum zdaniteľného 
plnenia daňového dokladu je totožný s dátumom expedície dodávaného 
tovaru, čím môže byť i dátum predania tovaru prvému prepravcovi. 
Splatnosť daňového dokladu je stanovená na 14 dní odo dňa jeho 
vystavenia, pokiaľ to RKZ alebo KZ neupravuje inak. 

8. Kupujúci je u predávajúceho oprávnený k odberu tovaru na faktúru do 
výšky rozdielu medzi stanoveným limitom a výškou všetkých svojich 
nesplnených finančných záväzkov voči predávajúcemu. Limit sa dá 
čerpať ďalej len v tom prípade, pokiaľ kupujúci nie je v omeškaní so 
splatnosťou akejkoľvek vystavenej faktúry za odobratý tovar, vystavený v 
rámci takto stanoveného limitu.  

9. Pokiaľ nebude kupujúci svoje finančné záväzky voči predávajúcemu 
plniť v dohodnutej dobe splatnosti, vyhradzuje si predávajúci právo 
dodávať kupujúcemu ďalší tovar iba proti jeho platbe v hotovosti. Táto 
skutočnosť bude kupujúcemu vždy oznámená písomne a to hneď, pokiaľ 
nastane v platení jeho záväzkov omeškanie dlhšie ako 5 kalendárnych 
dní. Návrat ku všetkým zmluvne dohodnutým fakturačným režimom je 
potom viazaný na preukázateľné doloženie vyrovnania všetkých 
finančných záväzkov kupujúceho. 

10. Pokiaľ bude kupujúci na základe verejne prístupných registrov 
vykazovať zhoršenú finančnú situáciu, vyhradzuje si predávajúci právo 
dodávať ďalší tovar kupujúcemu len proti jeho platbe v hotovosti. Táto 
skutočnosť bude kupujúcemu vždy oznámená písomne, a to hneď po 
zistení predávajúcim. Návrat ku všetkým zmluvne dohodnutým 
fakturačným režimom je potom viazaný na preukázateľné zlepšenie 
finančnej situácie kupujúceho. Výhrada podľa bodu 9. a 10. sa vzťahuje 
na všetky fakturačné dodávky kupujúcemu, teda aj na potvrdené dodávky 
tovaru jednotlivými písomnými Kúpnymi zmluvami. V takom prípade 
ostáva v platnosti  bod 11 článku IV. týchto VOP. 

11. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru v termíne 
špecifikovanom jednotlivou písomnou Kúpnou zmluvou, je predávajúci 
povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny 
(bez DPH) nedodaného tovaru za každý začatý deň omeškania dodávky. 
Podkladom pre tieto platby je penalizačná faktúra vystavená kupujúcim. 

 

Čl. V. Záručné a reklamačné podmienky 

1. V prípade, že kupujúcim je osoba s prideleným daňovým 
identifikačným číslom, poskytne predávajúci kupujúcemu záruku na akosť 
svojho tovaru v dĺžke 12-tich mesiacov od dátumu jeho predaja. 
Výnimkou je záručná doba na opravené diely na vozidlá tuzemských 
značiek, ktoré poskytuje predávajúci v dĺžke 6 mesiacov od dátumu jeho 
predaja. V prípade, že výrobca príslušného tovaru poskytuje dlhšiu 
záručnú dobu, poskytne ju i predávajúci kupujúcemu. Túto predĺženú 
záručnú dobu deklaruje predávajúci kupujúcemu písomne, na základe 
požiadavky kupujúceho. 

2. V prípade, že kupujúcim je fyzická osoba – občan (nie podnikateľ), 
poskytne predávajúci kupujúcemu záruku v súlade zo zákonom č. 
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. 

3.Pre uplatnenie zodpovednosti za vady sú pre Zmluvné strany záväzné 
ustanovenia § 422 a nasl. ObZ. Kupujúci je povinný bez zbytočného 
odkladu písomne oznámiť Predávajúcemu všetky vady Tovaru. O 
reklamácii sa spíše reklamačný protokol, ktorý podpíše Predávajúci a 
Kupujúci. Zjavné vady musia byť Kupujúcim písomne oznámené 
najneskôr do 2 pracovných dní a skryté vady najneskôr do šiestich 
mesiacov od doručenia Tovaru. Vady Tovaru, ktoré môžu spôsobiť 
škodu, je Kupujúci povinný oznámiť Predávajúcemu okamžite, 
ako sa o nich dozvie resp. sa pri vynaložení odbornej starostlivosti 
dozvedieť mohol. Písomné oznámenie vady Tovaru musí obsahovať 
popis vady, prípadne ako sa vada prejavuje. Reklamácia pritom nemá 

odkladný účinok na splatnosť faktúry, ktorou je reklamovaný Tovar 
fakturovaný. Kupujúci nesie riziko škôd vzniknutých v dôsledku porušenia 
jeho povinností podľa tohto článku. 
 
4. Reklamáciu je možné uplatniť a riešiť v sídle alebo pobočkách 
Predávajúceho. Predávajúci zaháji bez zbytočného odkladu reklamačné 
konanie a toto vybaví v primeranej lehote so zohľadnením povahy 
reklamovanej vady. Kupujúci je povinný na požiadanie poskytnúť 
Predávajúcemu súčinnosť pri reklamovaní vady, a to najmä vždy v tých 
prípadoch, kedy je reklamovaný Tovar zasielaný na posúdenie výrobcovi. 
Poskytnutie súčinnosti spočíva v poskytnutí akýchkoľvek súvisiacich 
resp. relevantných informácii potrebných k posúdeniu reklamovanej 
vady, o ktoré Predávajúci resp. výrobca reklamovaného Tovaru 
Kupujúceho požiada (i opakovane). Po dobu omeškania Kupujúceho 
s poskytnutím súčinnosti nie je Predávajúci v omeškaní s vybavením 
reklamácie. 
 
5. Predávajúci je povinný uznané vady odstrániť náhradným plnením 
(pokiaľ je identický Tovar k dispozícii na sklade Predávajúceho v okamihu 
vybavenia reklamácie), zľavou z ceny, dobropisom, alebo iným 
dohodnutým spôsobom. Vadné časti Tovaru, ktoré boli vymenené, 
zostávajú vo vlastníctve Predávajúceho. Ďalšie nároky, hlavne nároky na 
náhradu nepriamych a následných škôd, sú zo zodpovednosti za vady 
vylúčené. 
 
6. Rozdiely v množstve zistené Kupujúcim mimo priestorov sídla alebo 
pobočky Predávajúceho, musia byť pre uznanie doložené svedectvom 
tretej nezávislej osoby. 
 
7. V prípade, že Kupujúci oznámi Predávajúcemu vady Tovaru a na 
Tovare nie sú zistené žiadne vady, za ktoré by bol Predávajúci 
zodpovedný, nahradí Kupujúci Predávajúcemu náklady, ktoré vznikli so 
zistením neoprávnenosti reklamácie. 
 
8. Pri uplatnení záruky má Kupujúci: 
a) ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné 
odstránenie vady, právo na výmenu vadného Tovaru alebo vadnej 
súčasti; keď je to vzhľadom k povahe vady neúmerné a keď taký postup 
nie je možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo 
odstúpiť od kúpnej Zmluvy; 
 
b) ak ide o vadu neodstrániteľnú, brániacu riadnemu používaniu Tovaru, 
právo na výmenu vadného Tovaru alebo právo odstúpiť od Zmluvy; 
 
c) ak ide o vady odstrániteľné, vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo 
opakovane a brániace riadnemu užívaniu Tovaru, právo na výmenu 
vadného Tovaru alebo právo odstúpiť od Zmluvy; 
 
d) ak ide o vady neodstrániteľné a ak Kupujúci nepožaduje výmenu veci, 
právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo odstúpiť od Zmluvy. 
 
9. Záruka sa nevzťahuje na vady Tovaru spôsobené používaním na iný 
účel, než je pre daný Tovar obvyklé, neodborným zásahom Kupujúceho 
alebo tretej osoby a vadný Tovar, pri ktorom nie je možné dokázať, že 
vady vznikli použitím vadného materiálu, hlavne vady Tovaru vzniknuté 
vadným používaním, použitím nevhodných chemických prostriedkov, 
nakladaním, montážou a všetkými ďalšími príčinami bez zavinenia 
Predávajúceho. V súvislosti so zodpovednosťou za vady a 
zodpovednosťou zo záruky nie je Predávajúci povinný odstraňovať 
bezplatne vady Tovaru na inom mieste, než v mieste sídla a pobočiek 
Predávajúceho alebo v mieste dohodnutom pre dodaný Tovar. 
 
10. Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka 
za akosť, nevzniká v nasledujúcich prípadoch: 
• ak dôjde k strate dokladu o nadobudnutí reklamovaného tovaru; 
• ak dôjde k porušeniu ochranných pečatí a nálepiek, alebo ich 
prelepeniu; 
• ak dôjde k odstráneniu výrobného čísla, alebo je výrobné číslo 
nečitateľné; 
• ak dôjde k mechanickému poškodeniu tovaru; 
• ak dôjde k elektrickému poškodeniu (viditeľne zhorené súčiastky alebo 
plošné spoje); 
• ak dôjde k poškodeniu tovaru pri preprave (tieto škody je nutné riešiť 
priamo s prepravnou spoločnosťou); 
• ak dôjde k neodbornej inštalácii, manipulácii a obsluhe; 
• ak bol tovar poškodený živlami (voda, oheň, blesk...) alebo ak bol tovar 
poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore 
s podmienkami uvedenými v sprievodnej dokumentácii alebo poškodený 
iným vonkajším vplyvom ( napr. nestabilita elektrickej siete). 
 
11. Kupujúci je povinný do 30 dní od doručenia rozhodnutia o reklamácii 
vyzdvihnúť reklamovaný tovar v sídle Predávajúceho alebo v mieste 
určenom v rozhodnutí. Predávajúci je po uplynutí lehoty na prevzatie 
reklamovaného tovaru taktiež oprávnený reklamovaný tovar odovzdať aj 
v sídle/mieste podnikania Kupujúceho alebo v mieste prevádzkarne 
Kupujúceho alebo aj pri návšteve Kupujúceho v sídle alebo pobočke 



Predávajúceho. Ak Kupujúci odmietne prevziať reklamovaný tovar 
odovzdávaný týmto spôsobom platí, že tovar bol prevzatý Kupujúcim 
dňom, kedy ho Kupujúci odmietol prevziať. 
Predávajúci má právo zvoliť spôsob, ktorý využije po uplynutí lehoty na 
vyzdvihnutie reklamovaného tovaru. Po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie 
reklamovaného tovaru Kupujúcim alebo odmietnutí reklamovaný tovar 
prevziať je nebezpečenstvo škody na tovare na strane Kupujúceho. 
Porušením povinností Kupujúceho nie je právo na náhradu škody 
Predávajúceho dotknuté. 
 
12. Predávajúci nezodpovedá za vhodnosť Tovaru k inému účelu, než je 
pre daný Tovar obvyklé. 
 
13. V prípade, ak Kupujúcemu vznikne v súvislosti s oprávnene 
reklamovaným vadným Tovarom preukázateľná škoda (skutočná škoda 
a/alebo ušlý zisk), má Kupujúci nárok na jej náhradu (bez ohľadu na jej 
výšku) najviac do výšky predajnej ceny reklamovaného Tovaru bez DPH. 
 
VII. Vrátenie tovaru 
1. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu vrátiť bežne predávaný 
nepoužitý Tovar v pôvodnom, nepoškodenom obale do 14 dní odo dňa 
jeho prevzatia. 
Dňom prevzatia je dátum zdaniteľného plnenia na daňovom doklade. 
2. V prípade, že chce Kupujúci vrátiť Tovar, ktorý bol objednávaný 
špeciálne pre neho a nie je predpoklad jeho ďalšieho predaja (neobvyklý 
Tovar), má Predávajúci právo vrátenie odmietnuť, resp. ponížiť 
dobropisovanú sumu o hodnotu pokrývajúcu náklady na vrátenie tovaru 
dodávateľovi. 
3. V prípade, že Kupujúci zakúpi diel so zálohou za starý kus, je tento 
povinný vrátiť do 2 mesiacov odo dňa kúpy. 
 
VIII. Doručovanie 
1. Pri doručovaní (zasielaní písomností), správ a akýchkoľvek materiálov druhej 
Zmluvnej strane, doručuje sa na poslednú známu adresu druhej Zmluvnej 
strany. V pochybnostiach sa má za to, že sa jedná o poslednú adresu, oficiálne 
oznámenú druhej Zmluvnej strane, z ktorej je bežne prijímaná korešpondencia 
resp. adresa uvedená v Zmluve. 
2. Zmluvné strany sú povinné oznamovať si každú zmenu svojho sídla alebo 
trvalého bydliska. Písomnosť sa považuje za doručenú v posledný deň úložnej 
lehoty, i keď sa adresát (Kupujúci alebo Predávajúci) o uložení písomnosti 
nedozvedel, ak je písomnosť zaslaná na poslednú známu adresu adresáta 
(Kupujúceho alebo Predávajúceho) a adresát (Kupujúci alebo Predávajúci) si 
ju v úložnej dobe nevyzdvihne. Rovnako sa písomnosť považuje za doručenú, 
pokiaľ ju adresát (Kupujúci alebo Predávajúci) odmietne prijať. Dňom doručenia 
je deň odmietnutia písomnosti. 
3. E-maily sa považujú za doručené, pokiaľ je doručenie potvrdené druhou 
Zmluvnou stranou ale nie iba prostredníctvom automatického potvrdzovania 
odpovedí, ale výslovným potvrdením doručení e-mailovej správy samostatným 
e-mailom, v ktorom bude druhou Zmluvnou stranou zopakované označenie 
veci a potvrdený dátum prijatia e-mailu. Fax sa považuje za doručený, ak je 
vysielacím prístrojom vydaná potvrdenka o jeho úspešnom prenose. Všetky 
správy a komunikácie, na ktoré druhá Zmluvná strana reaguje, sa považujú za 
doručené. 
4. Pre účely Zmluvy sa dňom doručenia považuje: 
a) najneskoršie tretí deň uloženia zásielky na príslušnom poštovom úrade v 
prípade doručovania prostredníctvom držiteľa poštovej licencie, a to i v prípade, 
že sa adresát o uložení nedozvedel, 
b) pri osobnom doručovaní tieto účinky nastávajú prevzatím či odmietnutím tejto 
písomnosti. 
5. Obidve Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú druhú Zmluvnú stranu 
bezodkladne písomne informovať o prípadných zmenách v osobe svojho 
zodpovedného pracovníka a akýchkoľvek iných údajov podstatných pre vzájomné 
poskytovanie si informácií. 

 

Čl. VI. Vrátne obaly 

1. Vratné obaly, ktoré bude predávajúci fakturovať spoločne s dodávkou 
tovaru, vráti kupujúci taktiež v stave odpovedajúcemu ich obvyklému 
opotrebeniu a predávajúci ich bude kupujúcemu dobropisovať s rovnakou 
cenou až po obdržaní dobropisu od dodávateľa.   

Po uplynutí dohodnutej lehoty na vrátenie obalov platí, že sa vratné obaly 
stávajú vlastníctvom kupujúceho a čiastka fakturovaná ako hodnota 
obalov je považovaná za ich dohodnutú kúpnu cenu. 

 

Ochrana osobných údajov 
1. Kupujúci výslovne súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov podľa 
ustanovení zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, v platnom 
znení (ďalej len „Zákon") pre potreby Predávajúceho. Predávajúci koná v súlade 
so Zákonom a informácie poskytnuté Kupujúcim budú použité iba k vybaveniu 
Zmluvy. Uzavretím Zmluvy Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov. 
Tento súhlas je poskytnutý na dobu neurčitú. Všetky údaje získané od Kupujúceho 
užíva Predávajúci výhradne pre vnútornú potrebu Predávajúceho a neposkytuje 
ich tretím osobám. 
2. Výnimku predstavujú externé prepravné spoločnosti, ktorým sú osobné údaje 
Kupujúceho odovzdávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nevyhnutný na 
bezproblémové 
doručenie Tovaru. 
3. Predávajúci si vyhradzuje právo využiť získané osobné údaje pre ďalšiu ponuku 

Tovaru a služieb Kupujúcemu. Kupujúci má právo písomne vyjadriť nesúhlas s 
evidenciou svojich osobných údajov. V takom prípade Predávajúci tieto údaje 
odstráni zo svojej databázy v nevyhnutne nutnom rozsahu. 
4. Predávajúci získané osobné údaje nepredá žiadnej tretej osobe, ktorá nemá 
bezprostredný vzťah k zdarnému vybaveniu Zmluvy. 
5. Osobné údaje je možno na žiadosť Kupujúceho vymazať z databázy 
Predávajúceho. Kupujúci môže o výmaz požiadať písomne, e-mailom alebo 
telefonicky. 

 

Čl. VII. Ďalšie dohodnuté podmienky 

1. Všetky dodávky tovaru realizované jednotlivou Kúpnou zmluvou, 
uzatvorené na presne špecifikovaný tovar a jeho cenu, sa budú riadiť 
platnou RKZ. 

2. Jednotlivé písomné KZ budú podpisovať osoby k tomu za každú stranu 
oprávnené, podľa vzájomného písomného oznámenia.  

3. Akékoľvek dodatky RKZ musia byť vykonané písomne a schválené 
podpisom obidvoch strán a stávajú sa ich neoddeliteľnou súčasťou. 

4. Kupujúci prehlasuje, že je bez obmedzenia schopný plniť svoje splatné 
záväzky, hlavne že jeho majetok nie je v situácii, pre ktorú osobitný zákon 
ustanoví povinnosť podať návrh na prehlásenie insolvenčného konania, 
nie je dlžníkom v insolvenčnom konaní, nebol zamietnutý insolventný 
návrh pre nedostatok majetku dlžníka a rovnako, že na jeho majetok nie 
je vedená exekúcia alebo nie je inak postihnutý alebo obmedzený 
výkonom rozhodnutia.  

5. Kupujúci prehlasuje, že je spôsobilý k právnym úkonom a ďalej, že 
osoby konajúce za neho v jeho zastúpení pri jednotlivých obchodných 
prípadoch sú k tomu oprávnené. 

6. Kupujúci nesmie bez predchádzajúceho písomného oznámenia 
predávajúcemu prenechať, previesť či postúpiť na žiadnu tretiu osobu 
akúkoľvek svoju povinnosť alebo právo vyplývajúce zo zmluvy či jej časti. 

7. Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorú by spôsobila prípadná 
nepravdivosť či nepresnosť prehlásenia vykonaných v tomto článku alebo 
porušenie tu uvedených či akýchkoľvek iných povinností zo zmluvy.  

8. Všetky zmluvné vzťahy, ktoré medzi predávajúcim a kupujúcim už 
vznikli a stále trvajú alebo v budúcnosti vzniknú, sa riadia týmito 
Všeobecnými obchodnými podmienkami. 

Čl. VIII. Platnosť všeobecných obchodných podmienok AUTOS 
SLOVAKIA, s.r.o. 

Tieto VOP sú platné od 01.01.2015 do vydania nových VOP. 

V Poprade 01.01.2018 

 


