
Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj „VOP“) 

spoločnosti IMEX Pumpy s. r. o. 
 

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť IMEX 

Pumpy, s.r.o., so sídlom Nitrianska 54, 920 01 Hlohovec, IČO: 36 242 811, zap. v OR OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 

12688/T ako predávajúci a/alebo poskytovateľ služby a/alebo licenčných oprávnení (ďalej len „predávajúci“ alebo 

„IMEX“) a na strane druhej je kupujúci a/alebo objednávateľ, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“). 

Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené na webovej stránke www.imex-pumpy.sk. 

 

Kupujúcim môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ. 

 

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej 

obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. 

 

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami 

zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi. 

 

Podnikateľom sa rozumie: 

a) subjekt zapísaný v obchodnom registri, 

b) subjekt, ktorý podniká na základe živnostenského oprávnenia, 

c) subjekt, ktorý podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, 

d) subjekt, ktorý vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. 

 

Podnikateľom sa pre účely týchto VOP rozumie i ten, kto koná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej 

podnikateľskej činnosti. Ak Kupujúci uvedie v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), berie na vedomie, že pre neho 

platia pravidlá uvedené v týchto VOP pre podnikateľov. 

 

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi 

predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi znením týchto VOP a 

individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy. 

 

Kupujúci podpisom individuálnej zmluvy, resp. realizáciou objednávky potvrdzuje, že sa riadne a v plnom rozsahu 

zoznámil s týmito VOP a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente podpisu 

individuálnej zmluvy. Odkaz na znenie týchto VOP je obsahovou súčasťou každej individuálnej zmluvy. Uzavretím 

individuálnej zmluvy sa tieto VOP stávajú pre predávajúceho a kupujúceho záväznými. 

 

Kupujúci berie na vedomie, že mu uzavretím individuálnej zmluvy nevznikajú žiadne práva duševného, resp. 

priemyselného vlastníctva, najmä práva na používanie ochranných známok, obchodných mien, firemných log, patentov 

predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak. 

 

2. OBJEDNÁVKY 

 

2.1 Realizácia objednávky 

Kupujúci realizuje u predávajúceho objednávky písomne (postačuje forma e-mailu), ak sa zmluvné strany nedohodnú 

inak. Objednávka sa považuje za záväznú výlučne jej schválením predávajúcim, a to v písomnej forme (postačuje forma e-

mailu), ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 

Kupujúci bude o približnom čase doručenia objednaného tovaru informovaný prostredníctvom e-mailu. 

 

 

 

 

 

http://www.imex-pumpy.sk/


2.2 Zrušenie objednávky 

Kupujúci je oprávnený zrušiť svoju predávajúcim neschválenú objednávku bez akýchkoľvek platieb, a predávajúcim 

schválenú objednávku môže zrušiť výlučne do 24 hodín od jej doručenia predávajúcemu, inak je zrušenie objednávky 

spoplatnené nasledovne: 

a) 50% z ceny objednaného tovaru alebo služby (ďalej len „tovar“) vrátane DPH v prípade zrušenia objednávky do 7 

kalendárnych dní od jej doručenia predávajúcemu, 

b) 75% z ceny objednaného tovaru vrátane DPH v prípade zrušenia objednávky medzi 8. a 14. kalendárnym dňom po 

jej doručení predávajúcemu, 

c) 100% z ceny objednaného tovaru vrátane DPH v prípade zrušenia objednávky medzi 15. a 30. kalendárnym dňom 

po jej doručení predávajúcemu, 

 

3. CENOVÉ PONUKY A DOKUMENTY 

 

Cenové ponuky zverejnené predávajúcim, resp. jeho zamestnancami, sa považujú za orientačné, a to až do okamihu ich 

záväzného potvrdenia predávajúcim. Do uvedeného okamihu sa ceny obsiahnuté v akomkoľvek katalógu, brožúre, na 

webstránke predávajúceho a všetkej poskytnutej technickej literatúre považujú za orientačné a nezáväzné. 

 

3.1 CENY 

 

Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, všetky ceny za tovar sú založené na aktuálnej cenníkovej cene (cene aktuálnej 

v deň odoslania cenovej ponuky ) v čistom, t. j. bez DPH a bez iných prípadných poplatkov, nebalené, pre miesto plnenia v 

sídle IMEX (ak nie je v cenovej ponuke výslovne uvedené inak). Dátum doručenia uvedený v cenovej ponuke sa považuje 

za orientačný. 

 

3.2 PODMIENKY DODANIA 

 

Dodacie podmienky začínajú platiť od potvrdenia objednávky predávajúcim. Kupujúci v plnom rozsahu akceptuje, že 

omeškanie predávajúceho s dodaním tovaru nie dlhšie ako 21 kalendárnych dní neoprávňuje kupujúceho zrušiť 

objednávku tovaru, resp. odstúpiť od individuálnej zmluvy. 

 

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu - podnikateľovi v mieste plnenia - závod predávajúceho, čiže sídlo IMEX a umožní 

kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi. 

 

Predávajúci odovzdá kupujúcemu – spotrebiteľovi tovar okamihom odovzdania tovaru dopravcom. 

 

Spolu s tovarom predávajúci kupujúcemu odovzdá i doklady vzťahujúce sa k veci, najmä návody a pod., ktorými 

predávajúci disponuje. Kupujúci - podnikateľ týmto vyslovuje súhlas s tým, že mu k zakúpenému tovaru nemusí byť 

dodaný návod na jeho používanie v slovenčine. 

 

Ak nie je dohodnuté, ako ma byť tovar zabalený, predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom 

spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej primeranú ochranu. 

 

S ohľadom na minimalizáciu vzniku škôd a zaistenie bezproblémového zásobovania si predávajúci vyhradzuje právo 

dodať tovar kupujúcemu, ktorému bola vystavená zálohová faktúra až po úplnej úhrade celkovej kúpnej ceny na základe 

zálohovej faktúry. Po tom, čo kupujúci uhradí celkovú kúpnu cenu tovaru, predávajúci vykoná expedíciu tovaru v zmysle 

zmluvy medzi zmluvnými stranami a týchto VOP. 

 

Predávajúci nie je povinný doručiť tovar, keď zo správania kupujúceho alebo z iných okolností vyplýva ešte pred časom 

určeným na plnenie zmluvnej povinnosti, že táto povinnosť bude porušená podstatným spôsobom a kupujúci neposkytne 

po vyzvaní predávajúcim bez zbytočného odkladu dostatočnú zábezpeku, najmä, avšak nielen, ak kupujúci nezaplatí cenu 

za tovar, ak je kupujúci v predlžení, prebieha jeho likvidácia, spĺňa podmienky pre začatie reštrukturalizačného a/alebo 

konkurzného konania a pod. 

 

 

 

 



Kupujúci - podnikateľ je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, sa tento postup odporúča), bezprostredne po 

prevzatí tovaru prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, 

poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Akékoľvek poškodenia zásielky je nevyhnutné podrobne 

popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. 

 

4. PLATBY 

 

Cena za tovar, resp. jej časť, je kupujúcim vždy uhrádzaná na základe predávajúcim vyhotovenej faktúry alebo zálohovej 

faktúry. Lehota splatnosti faktúry predstavuje 30 (tridsať) kalendárnych dní od jej vystavenia, ak zmluva alebo faktúra 

neurčuje inak. 

 

V prípade, že faktúra neobsahuje všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle platnej legislatívy, je kupujúci oprávnený 

faktúru najneskôr do piatich kalendárnych dní od jej doručenia vrátiť (doručiť) predávajúcemu, spolu s označením jej 

nedostatkov. Vrátenie faktúry nezbavuje kupujúceho povinnosti zaplatiť fakturovanú cenu za tovar. Nevrátenie faktúry 

v zmysle vyššie uvedeného sa zároveň považuje za schválenie faktúry. 

 

V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením faktúry je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo 

výške 0,05% z dlžnej ceny (sumy) denne, a to za každý, čo i len začatý deň omeškania.  

 

5. VÝHRADA VLASTNÍCKEHO PRÁVA 

 

Tovar je až do úplného zaplatenia jeho ceny na základe príslušnej faktúry vlastníctvom predávajúceho. 

 

6. MLČANLIVOSŤ 

 

Akékoľvek know-how alebo iné informácie patriace predávajúcemu, ktoré predávajúci sprístupní kupujúcemu alebo ktoré 

sú odovzdané kupujúcemu v mene predávajúceho alebo ktoré už boli sprístupnené kupujúcemu v súvislosti so zmluvou 

(ďalej len "Dôverné informácie") zostanú vo vlastníctve predávajúceho a bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

predávajúceho ju kupujúci nezverejní žiadnej tretej strane a nepoužije ju, s výnimkou účelu plniť si svoje zmluvné 

povinnosti. 

 

Povinnosti obsiahnuté v tomto článku VOP sa nevzťahujú na informácie, pri ktorých kupujúci na základe svojich 

písomných záznamov alebo iným spôsobom hodnoverne preukáže, že: 

a) sú alebo boli verejne známe bez akéhokoľvek zavinenia kupujúceho; 

b) kupujúci ich poznal alebo vlastnil predtým, než ich prevzal od predávajúceho; 

c) kupujúci ich legálne získal od tretej strany, ktorá nepodliehala mlčanlivosti; 

d) je povinné poskytnúť takéto informácie podľa platného zákona alebo platného rozhodnutia štátu, správneho alebo 

súdneho orgánu; a / alebo 

e) kupujúci ich získal alebo ich vytvoril nezávisle od informácií získaných od predávajúceho, čo vie preukázať na základe 

svojich písomných podkladov. 

 

Práva a povinnosti kupujúceho podľa tohto článku sú platné a účinné po dobu 2 rokov po ukončení platnosti zmluvy. 

 

7. SERVIS 

 

Ak to bolo dohodnuté v zmluve, alebo ak sa zmluvné strany písomne dohodnú dodatočne, predávajúci poskytuje 

v rozsahu a za podmienok dohodnutých v zmluve i servis tovaru. Presná cena servisu bude stanovená až po prehliadke 

tovaru a jeho rozobratí v servisnom stredisku predávajúceho na adrese jeho sídla zapísaného v obchodnom registri. 

Náklady prehliadky a prepravy tovaru do strediska uhrádza kupujúci. 

 

Termíny vykonania servisu sa stávajú záväznými okamihom potvrdenia písomnej objednávky kupujúceho predávajúcim. 

 

8. NÁJOM TOVARU 

 

 

 



Predávajúci môže v prípade dohody za odplatu prenechať tovar do dočasného užívania nájomcovi (ďalej ako „Nájomná 

zmluva“). Pred každým prenechaním tovaru bude uzavretá písomná Nájomná zmluva, ktorá bude obsahovať najmä, 

avšak nielen: typ tovaru a výrobné číslo, termín nájmu od-do, celkovú hodnotu tovaru, výšku nájomného a prípadné 

ďalšie poplatky, cenu za rýchlo opotrebiteľné diely, následky prípadného poškodenia tovaru a zodpovednosť za škodu, 

podmienky prepravy a iné podmienky. 

 

9. AKCEPTÁCIA VOP 

 

Realizáciou objednávky kupujúci akceptuje tieto VOP, pokiaľ nie je v individuálnej zmluve výslovne uvedené inak. 

Uvedeným úkonom vzniká medzi predávajúcim a kupujúcim vzťah, ktorí sa všeobecne riadi ustanoveniami Obchodného 

zákonníka. 

 

10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

Predávajúci od kupujúceho pri svojej činnosti získava dobrovoľným spôsobom osobné údaje kupujúceho, najmä 

spotrebiteľa (ďalej len ako „Osobné údaje“), s ktorými nakladá dôverným a profesionálnym spôsobom v súlade so 

zákonom č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov v účinnom znení (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných 

údajov“), najmä používa Osobné údaje len na nevyhnutné účely, chráni ich pred zneužitím a sprístupňuje ich len 

v potrebnom rozsahu. 

 

Osobné údaje predávajúci neposkytuje tretím stranám, s výnimkou rozsahu potrebného na doručenie tovaru a situácie 

súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, čísla účtu a miesta 

dodania). 

 

Predávajúci pri spracúvaní Osobných údajov postupuje tak, aby dotknutá osoba (najmä kupujúci) neutrpela ujmu na 

svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež sa snaží dbať na ochranu pred neoprávneným 

zasahovaním do súkromného a osobného života dotknutej osoby. 

Uzavretím zmluvy, resp. realizáciou objednávky dáva kupujúci predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a 

spracovanie osobných údajov najmä na účely splnenia predmetu uzatváranej zmluvy. 

 

Kupujúci má právo prístupu k Osobným údajom a právo na ich opravu, resp. ďalšie zákonné práva. 

 

Dotknutá osoba (najmä kupujúci) môže písomne, e-mailom, alebo osobne v sídle IMEX od predávajúceho žiadať: 

a) informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov a o zdroji získania osobných údajov; 

b) odpis spracúvaných osobných údajov; 

c) opravu chybných, nekompletných alebo neaktuálnych osobných údajov, ako aj ich likvidáciu. 

 

11. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

V prípade omeškania predávajúceho so splnením zmluvnej povinnosti kupujúci predávajúcemu  poskytne dodatočnú 

lehotu na splnenie uvedenej povinnosti, v trvaní nie kratšom ako 21 pracovných dní, ak sa zmluvné strany v konkrétnom 

prípade nedohodnú inak . Po uplynutí uvedenej dodatočnej lehoty na plnenie je kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť. 

 

Predávajúci je popri zákonných dôvodoch oprávnený od zmluvy okamžite odstúpiť, ak by mal odôvodnené podozrenie o 

platobnej schopnosti kupujúceho alebo v prípade, že sa kupujúci dostane do omeškania so zaplatením čo i len jednej 

faktúry za tovar alebo ak je kupujúci v úpadku, hroziacom úpadku, likvidácii, reštrukturalizácii, alebo bol proti nemu 

podaný návrh na výkon rozhodnutia (vrátane návrhu na vykonanie exekúcie). 

 

Odstúpenie od zmluvy sa realizuje písomne, pričom účinok nadobúda doručením druhej zmluvnej strane. Pre vylúčenie 

akýchkoľvek pochybností sa odstúpenie od zmluvy považuje za doručené na druhý pracovný deň po jeho odoslaní druhej 

zmluvnej strane, pokiaľ je odoslané na adresu sídla (právnické osoby) alebo trvalého bydliska (fyzické osoby) druhej 

zmluvnej strany. 

 

12. ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

12.1. ZÁRUKA 

 

 

Predávajúci poskytuje záruku na tovar len v prípade, že táto bola osobitne dohodnutá. Záruka na tovar trvá maximálne 12 

mesiacov odo dňa uvedenia tovaru do prevádzky, nie však dlhšia ako 18 mesiacov od dodania tovaru kupujúcemu, 



a súčasne neplatí pre diely podliehajúce trvalému opotrebeniu, ak sa zmluvné strany osobitne nedohodnú inak. Záruka na 

náhradné diely trvá maximálne 6 mesiacov odo dňa dodania tovaru kupujúcemu. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, platia 

zákonné ustanovenia o záruke. 

 

V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje, predlžuje sa len v prípade oprávnenej reklamácie, a to 

o čas jej vybavenia. 

 

Záruka sa v žiadnom prípade nevzťahuje na poškodenia tovaru spôsobené fyzikálnymi alebo chemickými vlastnosťami 

čerpanej kvapaliny. Predávajúci môže kupujúceho poučiť o charaktere a vlastnostiach kvapaliny (média), pre ktoré je 

príslušný tovar určený, ak usúdi, že je to potrebné. (napr. v cenovej ponuke, potvrdení objednávky, návode na použitie 

a pod.). Záruka sa nevzťahuje ani na tovar, ktorý bol používaný v rozpore s poučením predávajúceho, pokynmi 

stanovenými v návode na inštaláciu a údržbu, návode na správne alebo primerané používanie, a ktorý bol nesprávne 

skladovaný alebo servisovaný neoprávneným personálom. Záruka sa taktiež nevzťahuje ani na tovar, ktorý bol kupujúcim 

použitý bez predchádzajúceho preplachu/výplachu potrubia pred spustením tovaru do prevádzky, resp. sacej a výtlačnej 

vetvy a bez montáže kompenzátorov na sanie a výtlak tovaru (čerpadla). Nedodržanie uvedených odporúčaní môže viesť 

k poškodeniu tovaru, na ktoré sa záruka nevzťahuje. 

 

Nemožnosť identifikovať sériové číslo tovaru je dôvodom na vylúčenie záruky. 

 

V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada, pre ktorú nemôže byť tovar riadne používaný alebo môže byť 

používaný len čiastočne, a je možné túto vadu odstrániť, má kupujúci právo na jeho bezplatnú opravu. Namiesto 

odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým 

predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. 

 

V prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne používaný ako tovar bez 

vady, a v prípadoch stanovených príslušným právnym predpisom, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo 

od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva má kupujúci i v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, tovar však nemôže byť riadne 

užívaný z dôvodu opätovného vyskytnutia sa vady alebo z dôvodu väčšieho počtu vád na zakúpenom tovare. 

 

Reklamáciu môže kupujúci uplatniť odoslaním tovaru a všetkých obdržaných a nevyhnutne súvisiacich dokumentov 

(napr. záručný list a pod.) na adresu sídla predávajúceho. Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých 

prípadoch do 7 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité 

technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 

 

Záruka sa okrem vyššie uvedeného nevzťahuje najmä na vady tovaru, ktoré vzniknú zavinením kupujúceho, alebo ak 

vznikla vada alebo poškodenie: 

1. v prípade preukázateľne nedovolených zásahov do tovaru, 

2. ak priložený záručný list alebo doklad o kúpe tovaru nesie zjavné známky prevedených zmien údajov alebo ak je na 

výrobku odlišné výrobné číslo od toho, ktoré je uvedené v záručnom liste alebo na doklade o kúpe tovaru, 

3. ak vada vznikla bežným opotrebením, 

4. v dôsledku elektrického prepätia, 

5. pri živelných katastrofách a iných udalostiach vyššej moci, napr. štrajkoch, vojnách, terorizme, pri trestnej činnosti 

alebo v súvislosti s ňou, výlukách činnosti a pod. 

 

Reklamáciu je možné vybaviť v prípade súbežného preukázania nasledujúcich skutočností: 

1. že sa vada vyskytla v záručnej dobe; za účelom preukázania tejto skutočnosti predloží kupujúci doklad o kúpe tovaru, 

prípadne záručný list, 

2. že kupujúci kúpil výrobok od predávajúceho a za akú cenu, za týmto účelom kupujúci predloží platný doklad o kúpe 

tovaru s vyznačeným dátumom predaja preukazujúci nákup reklamovaného tovaru u predávajúceho, 

3. že je tovar vadný, za týmto účelom kupujúci predloží vadný tovar predávajúcemu. 

 

Ak nebude ktorákoľvek z uvedených podmienok riadne splnená, nebude reklamácia tovaru uznaná ako oprávnená. 

Predávajúci zašle kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie o prijatí reklamácie. Predávajúci zašle kupujúcemu o 

vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa riadneho uplatnenia reklamácie. 

Reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa riadneho uplatnenia reklamácie. 

 



Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené ustanoveniami o záruke sa riadia príslušnými ustanoveniami právnych 

predpisov Slovenskej republiky – Obchodného zákonníka a súvisiacich. 

 

V prípade, že záruka nebola osobitne dohodnutá, zodpovedá predávajúci v zákonnom rozsahu za vady tovaru. 

 

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

Neplatnosťou určitého ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení VOP. Zmluvné strany sa zaväzujú 

vyvinúť všetko úsilie, ktoré od nich možno spravodlivo požadovať, aby namiesto neplatného ustanovenia dohodli 

ustanovenie, ktoré sa najviac približuje účelom a zmyslom hospodárskemu významu pôvodného ustanovenia. 

 

Každý spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia 

sporov. Počas alternatívneho riešenia sporov spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v 

záujme rýchleho vyriešenia sporu. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske 

spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na 

subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu. 

 

V prípade akéhokoľvek sporu sa zmluvné strany zaväzujú spor riešiť primárne vzájomnou dohodou. V prípade 

nevyriešenia sporu mimosúdnou cestou rozhodne o sporných nárokoch súd, pričom rozhodným právom je právo 

Slovenskej republiky. Oprávnenými v spore sú výlučne súdy Slovenskej republiky. 

 

Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluvné vzťahy medzi nimi sa budú od 25.05.2018 riadiť Nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „GDPR“), 

čím sa dopĺňa čl. 10 VOP zodpovedajúcim spôsobom o práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré budú GDPR 

ovplyvnené, najmä, avšak nielen, kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, je povinný zaistiť, aby: 

a) osobné údaje všetkých fyzických osôb, ktoré poskytuje alebo inak sprístupňuje predávajúcemu (ďalej aj „zdieľané 

osobné dáta“), boli takto poskytnuté alebo sprístupňované v plnom súlade s GDPR, najmä, hoci nielen, aby boli 

poskytnuté len v prípustnom množstve, rozsahu, forme, za prípustným účelom, s platným súhlasom dotknutej osoby 

a po nevyhnutne prípustnú dobu; 

b) bol predávajúci riadne a včas informovaný o tom, že je povinný zdieľané osobné údaje: 

i) zlikvidovať, najmä, hoci nielen, z dôvodu odvolania platného súhlasu na ich spracovávanie predávajúcim; 

ii) modifikovať ich rozsah, obsah či účel použitia, z dôvodu akejkoľvek relevantnej požiadavky dotknutej osoby 

a/alebo výskytu inej skutočnosti, ktorá podľa GDPR ovplyvní akýkoľvek parameter zdieľaných osobných údajov 

spôsobom, ktorý si takúto modifikáciu vyžaduje. 

 

V prípade, ak kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, poruší ktorúkoľvek z povinností podľa bezprostredne 

predchádzajúcich bodov a) a b) v čl. 13 záverečných ustanovení týchto VOP, je povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú 

pokutu vo výške všetkých sankcií, ktoré predávajúcemu budú uložené oprávneným orgánom určeným GDPR za 

porušenia spojené s ochranou zdieľaných osobných dát, a pokiaľ túto výšku nie je v čase porušenia povinnosti kupujúcim 

možné určiť, potom je zmluvná pokuta vo výške 2000 eur +DPH, slovom dvetisíc euro. 

 

Tieto VOP sú platné od 01. 04. 2018 a v plnom rozsahu nahrádzajú predchádzajúce všeobecné obchodné podmienky 

predávajúceho. 

 

 

           
  


