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1.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

b)

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj „VOP“)
sa vzťahujú na obchodné záväzkové vzťahy podľa zákona
č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi
spoločnosťou JUCON s.r.o., so sídlom Myslavská 644,
040 16 Košice, doručovacia adresa: Myslavská 644, 040
16 Košice, IČO: 46 833 315, zapísanej v Obchodnom
registri vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel: Sro,
vložka 32517/V a/alebo spoločnosťou JUHAPHARM
s.r.o., so sídlom Myslavská 644, 040 16 Košice,
doručovacia adresa: Myslavská 644, 040 16 Košice, IČO:
316 98 441, zapísanej v Obchodnom registri vedenom
Okresným súdom Košice I, oddiel: Sro, vložka 5369/V
ako predávajúcim obchodná značka AURORA Solutions
(ďalej len „Predávajúci“) a kupujúcimi, ktorí sú fyzickými
osobami- podnikateľmi alebo právnickými osobami. Ak
nie je v týchto Všeobecných obchodných podmienkach
alebo iných ustanoveniach kúpnych zmlúv uzavretých
medzi predávajúcim a kupujúcim uvedené inak, zmluvné
vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia
slovenským Obchodným zákonníkom, rozhodné právo si
tak zmluvné strany dohodli právny poriadok Slovenskej
republiky, a dohodli si aj právomoc slovenských súdov
v prípade sporu, kde miestne príslušným súdom bude
Okresný súd Košice II.
1.2. Kupujúci neodvolateľne prehlasuje, že je podnikateľom
a je si vedomý, že v prípade, ak by nebol podnikateľom
predávajúci by nepristúpil na rokovania o kúpnej zmluve
s iným subjektom, ako je napr. spotrebiteľ a pod..
1.3. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a
povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy
uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej
predmetom je kúpa a predaj tovaru od predávajúceho.
Tieto všeobecné obchodné podmienky sú uverejnené na
webstránke www.aurorasol.eu/VOPsk vždy v aktuálnom
znení.
1.4. Tieto
všeobecné
obchodné
podmienky
sú
neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi
predávajúcim a kupujúcim.
1.5. Kupujúci odoslaním (poštou a/alebo emailom)
objednávky, alebo zálohovej platby na základe
vystavenej zálohovej faktúry, alebo uzavretím písomnej
kúpnej zmluvy predávajúcemu potvrdzuje svoj súhlas s
tým, že tieto obchodné podmienky sa budú vzťahovať na
každú kúpnu zmluvu uzavretú s predávajúcim, na
základe ktorej predávajúci dodá tovar podľa určenia
v objednávke/ faktúre/ kúpnej zmluve kupujúcemu
(ďalej len "kúpna zmluva") ako aj na všetky vzťahy, ktoré
vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim pri uzatváraní
kúpnej zmluvy.
2.

SPÔSOB
UZATVÁRANIA
(OBJEDNÁVKA)

KÚPNEJ

c)

d)
e)

3.

zaslaním kupujúcim vyplneného formulára na
objednanie
tovaru
a spätným
potvrdením
o akceptovaní objednávky predávajúcim,
telefonickou
objednávkou
kupujúceho
predávajúcemu
a
spätným
potvrdením
o akceptovaní objednávky predávajúcim,
uhradením zálohovej faktúry kupujúcim, v ktorej je
uvedené produktové označenie predmetu kúpy,
uzavretím písomnej kúpnej zmluvy medzi
kupujúcim a predávajúcim

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

3.1. Kupujúci má právo na dodanie tovaru podľa doložky
Incoterms EXW. Akékoľvek odchýlky od tejto doložky
nemajú za následok odlišný prechod zodpovednosti
a/alebo prevod vlastníctva a/alebo spôsob dodania, ale
sú len dodatočným bezplatným plnením predávajúceho
nad rámec uzavretej kúpnej zmluvy.
3.2. Kupujúci je povinný:
a) prevziať objednaný alebo zakúpený tovar riadne
a včas na dohodnutom mieste,
b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v
dohodnutej lehote splatnosti,
c) nepoškodzovať
dobré
obchodné
meno
predávajúceho.
d) dodržiavať mlčanlivosť o obsahu kúpnej zmluvy
uzavretej
s predávajúcim
a o skutočnostiach,
o ktorých sa pri uzatváraní kúpnej zmluvy dozvedel
e) potvrdiť v preberacom protokole prevzatie tovaru
svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej
osoby.
3.3. Kúpna cena alebo iná platba podľa tejto zmluvy sa
považuje za zaplatenú až momentom pripísania
príslušnej peňažnej sumy na bankový účet
predávajúceho,
alebo
momentom
písomného
potvrdenia prijatia peňažnej hotovosti predávajúcim
alebo osobou ním na to písomne poverenou.
4.

PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

4.1. Predávajúci má právo na včasné a riadne zaplatenie
kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
4.2. Predávajúci je povinný vykonať objednávku u výrobcov
predmetu kúpy v deň pripísania prvej splátky kúpnej
ceny alebo celkovej kúpnej ceny (ak splátky neboli
dohodnuté) na bankový účet predávajúceho.
4.3. V prípade ak výrobca po objednaní predmetu kúpy
predávajúcim upozorní, že daný tovar sa aktuálne
nevyrába, resp. je jeho dlhodobý výpadok, je
predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy
s kupujúcim. Predávajúci je tak povinný vrátiť
kupujúcemu zaplatenú časť kúpnej ceny.

ZMLUVY

2.1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním
návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúcim najmä v
jednej z nasledovných foriem:
a) zaslaním e-mailovej objednávky kupujúcim
predávajúcemu
a spätným
potvrdením
o akceptovaní objednávky predávajúcim,

5.
5.1.

DODACIE PODMIENKY

Tovar je predávaný podľa názvu alebo aj
podľa špecifikácie, ktorá je uvedená v objednávke alebo
v zálohovej faktúre alebo v kúpnej zmluve.
5.2. Dodacia lehota tovaru je spravidla do troch mesiacov
odo dňa pripísania prvej splátky kúpnej ceny alebo
celkovej kúpnej ceny (ak splátky neboli dohodnuté) na
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.
5.8.

5.9.

6.

bankový účet predávajúceho, ak sa zmluvné strany
nedohodnú inak.
Kupujúci je povinný do 7 dní od zaslania výzvy na email
alebo poštovú adresu kupujúceho prevziať tovar na
dohodnutom mieste, ktoré je uvedené v potvrdení
objednávky kupujúceho predávajúcim alebo v kúpnej
zmluve inak v na ul. Myslavská 644/190/A, 040 16
Košice, Slovenská republika. V prípade, ak kupujúci
neprevezme objednaný tovar v dohodnutej lehote, je
predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a
predať tovar tretej osobe, čím nie je dotknutý jeho
nárok na náhradu škody.
Ak
predávajúci
nedodá
predmet
kúpy
v
dohodnutej lehote, je kupujúci po dodatočnej
primeranej lehote aspoň troch mesiacov oprávnený od
zmluvy odstúpiť. Predávajúci je povinný kupujúcemu
vrátiť prvú splátku Kúpnej ceny.
Rozmery, dizajn, váha a ostatné údaje, technické
parametre o tovare obsiahnuté v katalógoch,
obrázkoch,
popisoch
a
iných
písomnostiach
predávajúceho umiestnené na internetovej stránke
alebo v propagačných materiáloch sú ilustračného
charakteru a môžu byť aj rozdielne a závislé od výrobcu
– sú orientačnými údajmi.
Kupujúci je povinný skontrolovať neporušiteľnosť obalu
zásielky hneď po doručení. Ak je obal tovaru
mechanicky poškodený, kupujúci je povinný túto
skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti
skontrolovať stav tovaru pod obalom. V prípade zistenia
poškodenia tovaru spíše sa táto skutočnosť do
Preberacieho protokolu, v prípade ak vznikla vada
v dôsledku prepravy je kupujúci oprávnený uplatniť si
túto škodu priamo u dopravcu, kupujúci nie je
oprávnený uplatniť si túto škodu u predávajúceho.
Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú
súčinnosť pri odovzdaní predmetu kúpy.
Ak to bolo dohodnuté v kúpnej zmluve, alebo v
potvrdenej objednávke, predávajúci pri dodaní alebo
ním poverená osoba zaučí osoby určené kupujúcim
(maximálne v počte tri) na obsluhu dodaných prístrojov.
Po vyškolení predávajúci vystaví kupujúcemu
CERTIFÍKÁT o zaškolení na vykonávanie úkonov
s dodaným predmetom kúpnej zmluvy. Kupujúci berie
na vedomie, že uvedené zaučenie/ zaškolenie nemá
charakter akreditovaného vzdelávania, ale slúži len na
základnú technickú obsluhu prístroja v rozsahu manuálu
prístroja. Predávajúci nezaškoľuje a ani nenesie
zodpovednosť za prípadne nesprávne použitie prístroja
s čím kupujúci bezvýhradne súhlasí.
Ceny za dodanie a ceny predávaného tovaru sú uvedené
v
aktuálnom
cenníku
uverejnenom
na
internetovej stránke elektronického obchodu
www.aurorasol.eu/VOPsk, pričom ceny za
dodanie uvedené v aktuálnom cenníku platia len
pre doručenie v rámci SR, pre iné štáty sa ceny
stanovia po vzájomnom odsúhlasení s kupujúcim.
KÚPNA CENA

6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru
dohodnutú v potvrdení objednávky alebo cenu uvedenú
v cenovej ponuke, na základe ktorej bola uhradená
zálohová faktúra, alebo cenu uvedenú v kúpnej zmluve

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

7.

vrátane DPH a nákladov na dodanie tovaru (ďalej len
"kúpna cena") bezhotovostným prevodom na účet
predávajúceho.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v
prípade zmeny právnych predpisov, alebo zmeny cien
od dodávateľov alebo výrobcov tovaru.
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu
za dohodnutý tovar v lehote uvedenej v potvrdení
objednávky, alebo v kúpnej zmluve, alebo uvedenej na
faktúre, alebo na zálohovej faktúre vystavených
predávajúcim, najneskôr však pri prevzatí tovaru ak
nebolo medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnuté
zaplatenie kúpnej ceny v splátkach.
Ak bolo dohodnuté zaplatenie kúpnej ceny v splátkach
kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu prvé dve
splátky kúpnej ceny za dohodnutý tovar v lehote
uvedenej v potvrdení objednávky alebo v kúpnej zmluve
najneskôr však pri prevzatí tovaru. Kupujúci vyhlasuje,
že si je vedomý, že v prípade, ak neuhradí ktorúkoľvek
splátku riadne a v termíne splatnosti, stráca výhodu
zaplatenia kúpnej ceny v splátkach a súčasne sa
momentom omeškania stane splatnou celková kúpna
cena, pričom je kupujúci povinný zaplatiť zmluvnú
pokutu vo výške 0,05 % denne za každý aj začatý deň
omeškania vypočítaných z celkovej kúpnej ceny
a obdobia, ktoré uplynulo odo dňa splatnosti celkovej
kúpnej ceny do dňa jej zaplatenia.
Kúpna cena a/alebo celková kúpna cena a/alebo splátka
kúpnej ceny a iné platby spojené s kúpnou zmluvou sa
považujú za zaplatené až momentom pripísania
príslušnej peňažnej sumy na účet predávajúceho.
Všetky uvádzané ceny pri tovare sú, pokiaľ nie je
uvedené inak, uvádzané bez dane z pridanej hodnoty vo
výške platnej v čase odoslania/ odovzdania akéhokoľvek
dokumentu medzi zmluvnými stranami.
NADOBUDNUTIE
VLASTNÍCTVA
A
ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY NA TOVARE

PRECHOD

7.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným
zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
7.2. Nebezpečenstvo škody na predmete kúpy prechádza na
kupujúceho momentom dodania predmetu kúpy na
sklad predávajúceho najneskôr však prechádza na
kupujúceho v momente, keď prevezme tovar od
predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, potom v
čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a
kupujúci tovar neprevezme.
8. MOŽNÉ NEŽIADÚCE ÚČINKY TOVARU
8.0. Kupujúci berie na vedomie nasledovné riziká
a nežiadúce účinky niektorých tovarov predávaný
predávajúcich. Kupujúci prehlasuje, že dané a všetky
produkty bude používať len v súlade s manuálom
a pokynom k aplikácií. Kupujúci prehlasuje, že si je
vedomí, že tovar od kupujúceho môžu používať len
osoby na to oprávnené v zmysle platných právnych
predpisov, a že kupujúci nenesie žiadnu zodpovednosť
za prípadnú neodbornú alebo nekvalifikovanú aplikáciu
tovaru na tretej osobe.
8.1. Reakcie, ktoré sú bežné pri injekčných aplikáciách
produktov Pluryal zahŕňajú začervenanie, opuchnutie,
svrbenie, modriny, citlivosť v ošetrovanej oblasti. Tieto
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reakcie sú všeobecne mierne a prechodné, zmiznú v
doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.), prípadne
priebehu pár dní od injekčnej aplikácie do pokožky,
inom registračnom formulári najmä na účely
a v prípade aplikácie výplňového materiálu do pier za
vyhotovenia faktúr, vytvárania databázy zákazníkov pre
týždeň. Zriedkavo môžu nastať nižšie uvedené vedľajšie
účely zasielania tovaru, pre marketingové účely, vrátane
efekty :
zasielania ponúk tovaru a služieb elektronickou formou.
Súhlas možno odvolať písomným oznámením, zaslaným
 stvrdnutie alebo vytvorenie hrčky v
mieste
listom, alebo elektronickou formou na adresu sídla
vpichu
predávajúceho
alebo
na
e-mailovú
 strata pigmentu v mieste vpichu
adresu
info@aurorasol.eu.
 slabý efekt alebo slabý efekt vyplnenia, ak je Pluryal
9.2. Kupujúci zaslaním objednávky alebo objednávkového
vpichnutý do pokožky nesprávne
formulára, alebo podpisom kúpnej zmluvy zároveň
Prípady glaberálnej nekrózy, abscesu, granulómov a
prehlasuje, že bol oboznámený so svojimi právami ako
precitlivenosti môžu nastať v dôsledku vstreknutia
dotknutej osoby podľa § 28 a nasledujúcich zákona
kyseliny hyalurónovej.
č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
8.2. Reakcie, ktoré sú bežné pri injekčných aplikáciách
doplnení niektorých zákon v znení neskorších
produktov Pluryal Meso zahŕňajú začervenanie,
predpisov.
opuchnutie, svrbenie, modriny, citlivosť v ošetrovanej
9.3.
Osobné údaje spracúvané predávajúcim môžu byť
oblasti, pocit napnutia pokožky. Tieto reakcie sú
poskytnuté tretej osobe, ktorú poverí predávajúci na
všeobecne mierne a prechodné, zmiznú v priebehu pár
vymáhanie plnení v súvislosti s porušením zákonných
dní od injekčnej aplikácie do pokožky. Zriedkavo môžu
a/alebo zmluvných povinností kupujúcim ale osôb ním
nastať nižšie uvedené vedľajšie efekty :
poverených.
 stvrdnutie alebo vytvorenie hrčky v mieste vpichu
 strata pigmentu v mieste vpichu
10. ZRUŠENIE/STORNO OBJEDNÁVKY
 slabý efekt alebo slabý efekt vyplnenia, ak je Pluryal
Meso vpichnutý do pokožky nesprávne.
10.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez
8.3. Nežiaduce účinky procedúry Prime lifting sú obvykle
udania dôvodu, a to v lehote 1 mesiaca od uzavretia
spojené so zvýšenou individuálnou citlivosťou
kúpnej zmluvy, potvrdenia objednávky alebo zaplatenia
organizmu a môžu sa prejaviť ako pri zavedení
zálohy za predmet kúpy.
materiálu, tak i po uplynutí nejakej doby. O vzniku
10.2. Kupujúci nie je oprávnený stornovať, zrušiť alebo inak
akýchkoľvek nežiadúcich reakcií musíte vždy informovať
bezdôvodne odstúpiť od objednávky alebo kúpnej
svojho lekára. K možným reakciám patria hlavne:
zmluvy.
 mierne začervenanie a bolestivosť v mieste
aplikácie (v dôsledku traumatizácie tkaniva)
11. ZÁRUČNÉ PODMIENKY
 lokálny opuch alebo modriny v dôsledku
traumatizácie ciev, ktoré odoznejú v priebehu 11.1. Záruka sa vzťahuje na poruchy Predmetu Kúpy spôsobené
týždňa
výrobnými chybami alebo vadami. Nárok z vád tovaru,
 ojedinele môže vznikať dlhodobé začervenanie
bez ohľadu na to či bola zmluva porušená podstatným
alebo vyrážka pripomínajúca akné (v prípade
spôsobom, je prednostne odstránenie vád. Záručná
nedodržania režimových opatrení po prevedení
oprava musí byť vykonaná predávajúcim vymenením
procedúry)
náhradných dielov a údržby v rámci opráv bezplatne v
Kontraindikácie pre prevedenie procedúry Prime lifting :
období 12 mesiacov od dňa dodania Predmetu Kúpy
Predávajúcemu potvrdeného na preberacom protokole,
 autoimunitné ochorenie a zápalové ochorenia
iné nároky zo záruky môže poskytnúť výhradne
spojiva,
predávajúci.
 prítomnosť zápalového ložiska na koži alebo
permanentných injekčných implantátov v mieste 11.2. Uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady (ďalej aj
„reklamácia“) musí byť Predávajúcemu oznámené
predpokladaného ošetrenia,
 sklon k tvorbe keloidných jaziev či dyschromie,
písomne alebo emailom na adrese info@aurorasol.eu.
 dekompenzované endokrinné poruchy či ťažké 11.3. Predmet kúpy musí byť doručený priamo do servisu
kardiovaskulárne ochorenia.
predávajúceho, ktorého adresa je Myslavská
 tehotenstvo a kojenie.
644/190/A, 040 16 Košice. Všetky záručné opravy budú
vykonané u výrobcom autorizovaného servisu, alebo
priamo u výrobcu. Kupujúci musí za týmto účelom na
vlastné náklady zabezpečiť, aby bol predmet kúpy, na
9. UDELENIE SÚHLASU SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH
ktorom sa vyskytla vada v priebehu záručnej doby
ÚDAJOV A ICH OCHRANA
riadne v balení prepravný a špedičné jednotky. Všetky
náklady súvisiace s prepravou zariadení hradí kupujúci.
9.1. Kupujúci zaslaním objednávky alebo vyplnením
Servisné oddelenie predávajúceho pošle opravený
objednávkového formulára alebo podpisom kúpnej
predmet kúpy kupujúcemu na náklady kupujúceho.
zmluvy udeľuje predávajúcemu do odvolania súhlas na
Vady zistené počas záručnej doby budú odstránené
spracovanie svojich osobných údajov uvedených
spravidla do 44 pracovných dní od dátumu prijatia
v objednávke alebo v objednávkovom formulári, alebo
reklamovaného tovaru do opravy.
v kúpnej
zmluve
(najmä:
titul,
meno, 11.5. Sériové číslo uvedené v záručnom liste a v protokole musí
priezvisko/obchodné meno, bydlisko/sídlo, adresa na
byť zhodné so sériovým číslom umiestneným na
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predmete Kúpy.
13.2.
11.6 Záruka sa nevzťahuje najmä na:

nehody spôsobené počas prepravy a manipulácie a
tým spôsobené poškodenie,

hlavice prístrojov ktoré sa držia počas aplikácie
prístroja v ruke obsluhujúceho personálu,

dotykové obrazovky a ovládacie panely vrátane
tlačidiel na obsluhu,

poruchy alebo poškodenie spôsobené nesprávnym
13.3.
používaním, nedbanlivosťou kupujúceho,

mechanické poškodenie výrobku a vyvolaním ich
chýb,

žiarovky, žiarivky, sklenené časti a súčiastky
podliehajúce bežnému opotrebovaniu (káble,
elektródy, poistky, tesnenia, atď.),

výrobky, u ktorých boli vykonané zmeny, alebo
opravy, alebo zariadenie bolo prevádzkované s
náhradnými dielmi alebo doplnkami inými ako bolo
uvedené výrobcom pre daný model.

produkty v ktorom sériové čísla boli zmenené,
rozmazané a zmenené
11.7. Doba od uplatnenia zodpovednosti za vady voči
predávajúcemu až do doby, keď kupujúci po skončení
opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby
počíta.
11.8. Po uplynutí záruky na zariadenie je služba servisu
predávajúceho k dispozícií kupujúcemu. V tomto
prípade náklady na prepravu a opravu, platí kupujúci
ktorý si objednáva službu servisu predávajúceho.
13.4.
12. DORUČOVANIE
12.1.

Adresa na doručovanie je adresa, ktorú každá zo
zmluvných strán uviedla v kúpnej zmluve, objednávke,
objednávkovom formulári alebo vo faktúre..
12.2. V prípade zmeny sídla, miesta podnikania alebo bydliska
je adresou na doručovanie posledná známa adresa,
ktorú zmluvná strana preukázateľne oznámila druhej
zmluvnej strane ako adresu na doručovanie. V spore
preukazuje oznámenie zmeny adresy na doručovanie tá
strana, ktorej sa zmena týka. V pochybnostiach platí, že
zmena adresy na doručovanie nebola druhej strane 13.5.
riadne oznámená.
12.3. Písomnosť sa považuje za doručenú dňom jej prevzatia
adresátom. Za doručenú sa písomnosť považuje aj v
tom prípade, ak písomnosť, odoslaná na doručovaciu
adresu, bola vrátená odosielateľovi ako nedoručená,
bez ohľadu na dôvod nedoručenia, a to aj vtedy, ak sa
adresát o tejto písomnosti nedozvie. Dňom doručenia je 13.6.
v takom prípade deň vrátenia zásielky.
12.4. Výhradne predávajúci je oprávnený aj na elektronické
doručenie prostredníctvom e-mailu. V takomto prípade
je písomnosť doručená dňom obdržania elektronického 13.7.
potvrdenia druhej strany, o tom, že mu bola písomnosť
doručená.
13. OSOBITNÉ DOJEDNANIA V PRÍPADE ZAPLATENIA
KÚPNEJ CENY VO VIAC AKO DVOCH SPLÁTKACH
13.1.

V prípade ak sa dohodlo zaplatenie kúpnej ceny vo viac
ako dvoch splátkach vzťahujú sa na daný
obchodnoprávny vzťah aj nasledujúce ustanovenia.

Predávajúci pri odovzdaní predmetu kúpy označí
predmet kúpy nálepkou/ nálepkami s informáciou
označujúcou jeho výlučné vlastníctvo k danej veci.
Kupujúci je povinný zachovať nálepku/ nálepky na
predmete kúpy do nadobudnutia danej veci do svojho
výlučného vlastníctva v zmysle tejto zmluvy.
Umiestnenie nálepky/ nálepiek sa zaznamená
v preberacom protokole pri odovzdaní predmetu kúpy
kupujúcemu.
Kupujúci sa zaväzuje aj bez výzvy predávajúceho
tomuto umožniť kontrolu predmetu kúpy. Kupujúci
dáva súhlas na prístup ako aj na primerané prekonanie
eventuálnych
prekážok
takéhoto
prístupu
predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na
miesto, na ktorom sa predmet kúpy nachádza, aj keď
má sám k takému pozemku, stavbe či inému miestu
vlastnícke alebo iné právo, a to za účelom kontroly
stavu, umiestnenia a spôsobu užívania predmetu kúpy.
Toto dojednané právo prístupu trvá do úplného
vysporiadania všetkých záväzkov zo zmluvy a je
výslovne dojednané pre prípad odobratia alebo vrátenia
predmetu kúpy. Ak je právo prístupu realizované za
účelom odobratia predmetu kúpy, zaväzuje sa kupujúci
poskytnúť potrebnú súčinnosť pri prevzatí predmetu
kúpy a vydať ho. Postup predávajúceho v rámci tohto
dojednania je oprávnený a predávajúci preto
nezodpovedá za eventuálne riziká spojené s výkonom
tohto oprávnenia a/alebo škodu tým spôsobenú
kupujúcemu.
Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad vzniku škody
na predmete kúpy z akéhokoľvek dôvodu aj bez
zavinenia kupujúceho, a to aj pre prípad odcudzenia,
zničenie, predčasného opotrebovania alebo straty
predmetu kúpy, je kupujúci povinný nahradiť
predávajúcemu škodu tým spôsobenú bez ohľadu na
okolnosti vylučujúce jeho zodpovednosť. Nahrádza sa
skutočná škoda a ušlý zisk. Zmluvné strany sa dohodli,
že sa pre prípad vzniku škody a jej následnej náhrady
podľa tohto odseku nepoužije §373, §374, §375, §379 a
§385 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov.
V prípade, ak predmet kúpy nebude spôsobilý
vykonávať riadne činnosť, na ktorú je určený,
v dôsledku vzniku škody podľa predchádzajúceho
odseku, kupujúci sa zaväzuje nahradiť škodu
v peniazoch minimálne vo výške rozdielu menšenca t.j.
sumy celkovej kúpnej ceny s DPH a menšiteľa t.j. sumy
riadne zaplatených splátok kúpnej ceny .
Kupujúci je povinný nahradiť škodu bezodkladne potom
čo škoda vznikla, alebo bezodkladne potom čo ho na to
predávajúci vyzval bez ohľadu na to, či sa o vzniknutej
škode kupujúci dozvedel.
Kupujúci je povinný poistiť predmet kúpy najmä pre
prípad vzniku škody, a/alebo odcudzenia, a/alebo
zničenia, a/alebo živelnej pohromy na predmete kúpy,
a to najneskôr do 5 pracovných dní od dodania
predmetu kúpy. Kupujúci sa zaväzuje uzavrieť poistnú
zmluvu, tak aby bolo prípadné poistné plnenie z nej
vinkulované v prospech predávajúceho. Kupujúci je
povinný zabezpečiť, aby táto poistná zmluva bola platná
a účinná do momentu zaplatenia celkovej kúpnej ceny.
Kupujúci vyhlasuje, že v prípade, ak nepoistí predmet
kúpy v lehote a počas lehoty v zmysle tohto odseku,
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potom stráca výhodu zaplatenia kúpnej ceny
v splátkach a súčasne sa momentom omeškania s touto
zmluvnou povinnosťou stane splatnou celková kúpna
cena.
13.8. Podstatným porušením zmluvy sa rozumie tiež, ak sa
preukáže niektoré vyhlásenie kupujúceho v zmluve ako
nepravdivé, alebo neúplné.
13.9. Kupujúci je v prípade odstúpenia od zmluvy povinný bez
zbytočného odkladu odovzdať predávajúcemu predmet
kúpy bez ohľadu na počet zaplatených splátok kúpnej
ceny. V prípade, ak kupujúci v lehote jedného dňa od
účinného
odstúpenia
od
zmluvy
nevydal
predávajúcemu predmet kúpy, potom je predávajúci
oprávnený predmet kúpy od kupujúceho odobrať.
13.10. V prípade, ak kupujúci poruší akúkoľvek povinnosť
stanovenú v bode 6, bodoch 12.2, 12.3, 12.9, 12,10
týchto všeobecných obchodných podmienok, kupujúci
sa zaväzuje predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo
výške 25 % z celkovej kúpnej ceny s DPH.

14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto
všeobecné obchodné podmienky a reklamačné
podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia
kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných
podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi
celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných
obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente
odoslania objednávky kupujúcim.
Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a
reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné
ustanovenia Obchodného zákonníka.
Odoslaním dopytu po cene cez elektronický systém
predávajúceho, alebo zaslaním objednávky, alebo
zaplatením platby podľa zálohovej faktúry, alebo
podpisom kúpnej zmluvy kupujúci zároveň potvrdzuje,
že si prečítal tieto všeobecné obchodné podmienky
porozumel ich obsahu a súhlasí s ich znením.
Predávajúci zodpovedá za škodu skutočnú, nie za ušlý
zisk a ďalšie následné škody. Skutočnou škodou sa
rozumie to, o čo sa zmenšil majetok kupujúceho v
dôsledku škodovej udalosti pre akékoľvek porušenie
povinnosti kupujúceho. Zodpovednosť predávajúceho
za škodu vzniknutú pre akékoľvek porušenie svojej
povinnosti, na základe dohody oboch strán, je
obmedzená maximálnou čiastkou vo výške 500,- EUR.
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú
platnosť a účinnosť dňa 01.01.2014.

V Košiciach, dňa 01.01.2015

