
 
 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ A DODACIE PODMIENKY 

1. Všeobecné podmienky 
Tieto Všeobecné obchodné a dodacie podmienky (ďalej len „VODP“) upravujú vzťah medzi spoločnosťou 

Atlas Copco s.r.o (divízia kompresory), ako dodávateľom tovaru (ďalej len „Spoločnosť“) a zákazníkom 

kupujúcim tovar (ďalej len „Kupujúci“) (Spoločnosť a Kupujúci ďalej spoločne „strany“ alebo samostatne 

„strana“) , ktorý vzniká na základe akejkoľvek zmluvy alebo dohody týkajúcej sa dodania tovaru medzi 

obomi zmluvnými stranami. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, tieto podmienky vyslovene vylučujú aplikáciu 

akýchkoľvek všeobecných nákupných podmienok, ktoré Kupujúci využíva vo svojich obchodných 

vzťahoch. Tieto VODP tvoria neodlučiteľnú súčasť každej zmluvy uzatvorenej medzi Spoločnosťou a 

Kupujúcim a žiadne dodatky ani výnimky k nim, či už obsiahnuté v ktoromkoľvek inom dokumente 

Kupujúceho alebo na ktoromkoľvek inom mieste, nenadobudnú platnosť, ak predtým neboli písomne 

schválené Spoločnosťou. Spoločnosť a Kupujúci berú na vedomie, že tieto VODP predstavujú záväzný 

dokument, ktorý upravuje ich zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“). 

2. Uzatvorenie zmluvy, objednávky a návrhy 
(a)  Zmluva, na ktorú sa vzťahujú tieto VODP, môže byť uzavretá buď písomne, alebo formou objednávky 

Kupujúceho potvrdenej Spoločnosťou. V tom prípade je pre uzatvorenie zmluvy a pre jej rozsah je 

rozhodujúce písomné potvrdenie objednávky Kupujúceho Spoločnosťou. 

(b)  Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 3 dní od jej uzatvorenia, resp. od dátumu potvrdenia 

objednávky Spoločnosťou tým, že zaplatí odstupné v súlade s § 355 Obchodného zákonníka. V takomto 

prípade sa výška odstupného rovná čiastke zodpovedajúcej 15% z dohodnutej kúpnej ceny za objednaný 

tovar. Kupujúci oznámi Spoločnosti odstúpenie od zmluvy písomne a uhradí odstupné v dohodnutej výške 

na účet Spoločnosti najneskôr do 7 kalendárnych dní od doručenia oznámenia Spoločnosti. V takomto 

prípade sa zmluva  ruší v deň, kedy bude odstupné v dojednanej celej výške pripísané na účet Spoločnosti. 

(c)  Materiály ako letáky, katalógy, údaje, nákresy a hmotnostné hodnoty sú poskytnuté len ako všeobecné 

informácie, pokiaľ ich Spoločnosť vyslovene nevyhlási za záväzné. 

(d)  Spoločnosť si vyhradzuje právo meniť dizajn a tvar tovaru v priebehu dodacieho obdobia za 

predpokladu, že nedôjde k zásadnej zmene predmetu dodania a jeho funkcie. 

(e)  Spoločnosť si ponecháva vlastnícke právo a autorské práva ku katalógom, nákresom a ostatnej 

dokumentácii bez akýchkoľvek obmedzení. Kupujúci je oprávnený používať, prekladať, kopírovať a 

rozširovať dodanú dokumentáciu výlučne za účelom svojich vlastných potrieb, prípadne potrieb koncového 

užívateľa vo vzťahu k dodaniam Kupujúceho. 

(f)  Akékoľvek ďalšie dohody alebo dodatky k zmluve  musia byť vykonané len v písomnej forme a  

podpísané oprávnenými zástupcami Spoločnosti a Kupujúceho. 

(g)  Kupujúci zodpovedá za posúdenie, či sú vlastnosti a parametre tovaru vyhovujúce, vhodné a spôsobilé 

pre účely požadované Kupujúcim. 

3. Dodanie tovaru 
(a)  Dodanie tovaru bude  uskutočňované v súlade s medzinárodnými podmienkami INCOTERMS 2010, 

podľa doložky DAP. 

(b)  Kupujúci v prípade oneskoreného dodania tovaru poskytne Spoločnosti dodatočnú primeranú lehotu na 

plnenie, ktorá nebude kratšia než 30 dní. Ak Kupujúci písomne neupovedomí Spoločnosť o dĺžke  

dodatočnej primeranej lehoty  na plnenie,  bude sa táto považovať za 30 dní. V prípade oneskoreného 

dodania je Kupujúci oprávnený od Spoločnosti požadovať  náhradu skutočnej škody spôsobenej takýmto 

oneskoreným dodaním. Kupujúci nie je oprávnený požadovať náhradu ušlého zisku.  Výška náhrady škody 

v tomto prípade nepresiahne 10% z kúpnej ceny dodaného tovaru. Oneskorené dodanie tovaru sa nebude 

považovať za zásadné porušenie zmluvy a v žiadnom prípade neoprávňuje Kupujúceho na odstúpenie od 

zmluvy. 

(c)  Ak by Kupujúci neposkytol Spoločnosti požadované inštrukcie týkajúce sa dodania či prepravy, 

prípadne by neprevzal zásielku tovaru v súlade so zmluvnými podmienkami, Kupujúci bude zodpovedať za 

a zaväzuje sa nahradiť všetky skladovacie náklady a ostatné výdaje, ktoré Spoločnosti vzniknú v dôsledku 

takéhoto  konania; tieto náklady a výdaje budú splatné okamžite na požiadanie. Takýto postup však nebude 

mať vplyv na povinnosť Kupujúceho zakúpiť tovar, ako ani na právo Spoločnosti požadovať náhradu škody 

vzniknutej na základe porušenia tejto povinnosti. 

(d)  Ak by bol tovar doručený načas na miesto dohodnuté s Kupujúcim a žiadny zástupca Kupujúceho by 

pri dodaní nebol prítomný, Spoločnosť si vyhradzuje právo uskladniť tovar na určenom mieste, nenesúc 

žiadnu zodpovednosť za stratu alebo škodu, ktorá by mohla vzniknúť Kupujúcemu v dôsledku takéhoto 

postupu. O tejto skutočnosti musí Spoločnosť bezodkladne informovať Kupujúceho písomnou formou: 

listom, faxom, alebo e-mailom. 
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(e) Pokiaľ Kupujúci v objednávke alebo v zmluve neuvedie konečný štát dodania, vyhlasuje a zaručuje, že 

konečným štátom dodania je ten štát, v ktorom má dôjsť k doručeniu tovaru Spoločnosťou podľa 

objednávky alebo zmluvy. Pokiaľ sa ukáže, že konečným štátom dodania je iný štát, Kupujúci nesie plnú 

zodpovednosť za dodanie do iného štátu, než je dohodnuté alebo určené podľa predchádzajúcej vety. 

4. Ceny a platobné podmienky 

(a)  Pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak, všetky ceny účtované Spoločnosťou sú uvedené bez DPH. 

(b)  Pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak, platby budú vykonávané v mene uvedenej v zmluve. 

(c)  Pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak, Kupujúci zaplatí Spoločnosti za každú jednotlivú či čiastočnú 

objednávku najneskôr do 14 dní od vystavenia faktúry alebo čiastočnej faktúry, za podmienky, že faktúra 

bude doručená Kupujúcemu najmenej 5 dní pred dátumom jej splatnosti; platba bude považovaná za 

uskutočnenú k dátumu pripísania príslušnej čiastky na účet Spoločnosti. 

(d)  Kupujúci nie je oprávnený znižovať platby, ani ich robiť závislými od akýchkoľvek podmienok. 

(e)  Ak by sa Kupujúci omeškal s platbou za dodaný tovar, Spoločnosť je oprávnená účtovať úrok  z 

omeškania za oneskorenú platbu vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň po dobu takéhoto 

omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je ani z časti dotknuté právo Spoločnosti na náhradu škody. 

(f)  V priebehu omeškania a v dobe, kedy Kupujúci porušuje akékoľvek svoje povinnosti vyplývajúce zo 

zmluvy uzatvorenej medzi Spoločnosťou a Kupujúcim, prípadne ak má Spoločnosť  oprávnený dôvod 

obávať sa, či Kupujúci uskutoční platbu včas, Spoločnosť je oprávnená prerušiť, resp. pozastaviť dodávky. 

Takýto postup nebude mať vplyv na jej nárok na platby za doručený tovar a vykonané služby, ako ani na 

nárok na preplatenie nákladov vzniknutých v súvislosti s neuskutočneným dodaním tovaru. Takéto nároky 

vznikajú okamžite a sú splatné na požiadanie. V takom prípade je Spoločnosť ďalej oprávnená požadovať 

od Kupujúceho adekvátne záruky a po ich predložení Kupujúcim ich buď prijať alebo odmietnuť ako 

nedostatočné. V takom prípade je Spoločnosť taktiež oprávnená požadovať od Kupujúceho platbu plnej 

kúpnej ceny vopred. Spoločnosť v takomto prípade nebude v omeškaní a nenesie zodpovednosť za žiadnu 

škodu vzniknutú na strane Kupujúceho v dôsledku oneskoreného dodania tovaru; voči Spoločnosti nebudú 

požadované žiadne úroky z omeškania, pokuty či iné sankcie týkajúce sa omeškania s dodaním tovaru. 

5. Výhrada vlastníctva a  nebezpečenstvo škody na tovare 
(a)  Vlastnícke  právo k tovaru prechádza zo Spoločnosti na Kupujúceho v okamihu,  kedy Kupujúci v plnej 

výške uhradí Spoločnosti všetky príslušné platby za tovar. 

(b)  Ak by Kupujúci v rozpore s predchádzajúcim odsekom scudzil tovar počas doby,  po ktorej Spoločnosť 

má vlastnícke právo k dodanému tovaru v zmysle predchádzajúceho odseku, alebo by začlenil takýto tovar 

do iného produktu, čím by vlastnícke právo k tovaru alebo jeho časti nadobudla tretia strana, Kupujúci je 

povinný previesť akékoľvek výnosy z takéhoto predaja v prospech Spoločnosti. Ak by vznikol rozdiel 

medzi kúpnou cenou tovaru, alebo časťou kúpy za časť tovaru, a výnosmi z predaja prevedenými v 

prospech Spoločnosti na základe predchádzajúcej vety, právo Spoločnosti vymáhať takýto rozdiel od 

Kupujúceho ostáva nedotknuté. Toto  zmluvné dojednanie nemá vplyv na právo Spoločnosti požadovať od 

Kupujúceho zaplatenie úroku z omeškania, zmluvnej pokuty a náhrady škody, ktoré týmto vzniknú. 

(c)  Ak bude voči Kupujúcemu alebo na jeho majetok vedené exekučné konanie, konkurzné konanie, 

reštrukturalizačné konanie alebo ak by Kupujúci vstúpil do likvidácie bez právneho nástupcu, Kupujúci 

umožní Spoločnosti vstúpiť na akýkoľvek pozemok alebo nehnuteľný majetok, na ktorom je umiestnený 

tovar, resp. produkt obsahujúci tovar, na ktorý má Spoločnosť vlastnícke  právo podľa bodu 5) týchto 

VODP, za účelom prevzatia tovaru. Spoločnosť má právo tovar oddeliť od iného produktu, pokiaľ je v ňom 

obsiahnutý. Takýto postup nemá vplyv na žiadne ďalšie práva Spoločnosti vyplývajúce z týchto VODP. 

(d)  Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho okamihom dodania tovaru. 

6. Vady tovaru a právo odstúpiť od zmluvy 
(a)  Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar pri jeho dodaní a neodkladne písomnou formou (listom, faxom, 

alebo E-mailom) oboznámiť Spoločnosť o akýchkoľvek zistených vadách. Spoločnosť nenesie 

zodpovednosť za žiadne vady, ktoré by takto mohli byť zistené a ktoré sú zistené až po dodaní tovaru v 

dôsledku nesplnenia tejto povinnosti. 

(b)  V prípade, že tovar má zjavné vady, Kupujúci je oprávnený požadovať od Spoločnosti ich odstránenie 

prostredníctvom opravy alebo nahradenia vadného tovaru za tovar  bez vád. Pokiaľ sa na tom obe strany 

nedohodnú písomne, Kupujúcemu nevzniká žiadny nárok na zníženie kúpnej ceny tovaru. 

(c)  Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy za predpokladu, že: 

- Kupujúci umožní Spoločnosti na jej požiadanie prístup k tovaru a Spoločnosť neodstráni  vady do 30 dní 

od písomného oznámenia vád dodaného tovaru Kupujúcim, resp. v priebehu dlhšieho časového obdobia od 

písomného oznámenia vád tovaru Kupujúcim  podľa písomnej dohody oboch strán; a 
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- Vady tovaru ovplyvňujú spôsobilosť (prevádzkové vlastnosti) tovaru. 

(d)  Ak by bol voči Spoločnosti uplatňovaný akýkoľvek nárok na  náhradu škody na základe vyššie 

uvedeného,  Spoločnosť bude zodpovedať iba za skutočnú škodu, nie za ušlý zisk, a to  maximálne do 

výšky 10% z kúpnej ceny tovaru. 

 

7. Záruka 

(a)  Spoločnosť môže v zmluve alebo formou záručného listu poskytnúť Kupujúcemu záruku za akosť 

dodávaného tovaru. V tom prípade sa záruka riadi nasledujúcimi ustanoveniami, pokiaľ záručné podmienky 

obsiahnuté v zmluve, v záručnom alebo v záručných podmienkach nestanovia inak. 

(b) V prípade podania akejkoľvek oprávnenej sťažnosti týkajúcej sa tovaru počas záručnej doby je 

Spoločnosť oprávnená zvoliť niektorú z nasledujúcich možností: odstránenie vád opravou tovaru, dodanie 

náhradného tovaru namiesto tovaru vadného, alebo poskytnutie primeranej zľavy z kúpnej ceny, za 

predpokladu, že: 

- Vada je zistená v priebehu 12 mesiacov od dátumu dodania (pokiaľ nie je obomi stranami písomne 

dohodnuté inak); 

- Kupujúci písomne nahlási Spoločnosti vadu okamžite po jej zistení;  

- Vada nie je spôsobená nesprávnym používaním tovaru, zanedbaním pokynov Spoločnosti týkajúcich sa 

skladovania, obsluhy či údržby, poškodením zapríčineným  okolnosťami, na ktoré Spoločnosť nemá žiadny 

vplyv, alebo bežným opotrebovaním a poškodením; 

- Tovar nebude opravený alebo upravený bez písomného súhlasu Spoločnosti; a 

- Kupujúci umožní Spoločnosti na jej požiadanie prístup k tovaru alebo vráti tovar Spoločnosti na jej 

požiadanie za účelom preskúmania. 

(c)  Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť voči Kupujúcemu za akékoľvek informácie alebo rady 

poskytnuté Kupujúcemu v súvislosti s tovarom, pokiaľ  nie sú tieto uvedené a špecifikované v zmluve. 

(d)  Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne vlastnosti tovaru idúce nad rámec štandardnej špecifikácie 

výrobku, t.j. za vhodnosť tovaru na akýkoľvek špecifický účel určený Kupujúcim. Spoločnosť okrem toho 

nenesie zodpovednosť ani za žiadne straty vo výrobe, ušlý zisk, obmedzenia v používaní, stratu kontraktov 

ani žiadne iné priame či nepriame straty, ktoré vzniknú na strane Kupujúceho v dôsledku akýchkoľvek vád 

tovaru. 

(e)  Spoločnosť nenesie zodpovednosť vo vzťahu k žiadnej tretej strane za akúkoľvek škodu či stratu 

spôsobenú tovarom priamo alebo nepriamo v dôsledku jeho obsluhy alebo používania či akýmkoľvek iným 

spôsobom, bez ohľadu na to, či sa tak stalo v dôsledku vady tovaru alebo akýmkoľvek iným spôsobom. 

Kupujúci zbaví Spoločnosť akýchkoľvek voči nej uplatňovaných nárokov vznikajúcich v dôsledku takejto 

škody či straty.  

8. Nemožnosť plnenia, úprava zmluvy 
Ak by ktorákoľvek zo zmluvných strán  nemohla plniť zmluvu alebo ktorúkoľvek povinnosť určenú 

VODP, platia ustanovenia všeobecne platných právnych predpisov spolu s nasledujúcimi pravidlami: 

(a)  Ak by nemožnosť plnenia bola dokázateľne zapríčinená  zavinením na strane Spoločnosti, Kupujúci je 

oprávnený požadovať   iba náhradu skutočnej škody; Kupujúci nie je oprávnený požadovať náhradu ušlého 

zisku. V každom prípade je Kupujúci oprávnený požadovať náhradu škody v maximálnej výške  10% z 

ceny tovaru, ktorý nemohol byť dodaný. 

(b)  Ak by nepredvídateľné okolnosti (bez akéhokoľvek obmedzenia zahŕňajúce zásahy vyššej moci ako 

napríklad mobilizácia, vojna, nepokoje, štrajk, pozastavenie prevádzky, služobné predpisy alebo iné 

nepredvídateľné prekážky), vrátane tých, ktoré ovplyvňujú dodávateľov a subdodávateľov Spoločnosti, 

mali výrazne ovplyvniť ekonomicky význam a obsah akéhokoľvek dodania, zmluva bude primerane 

upravená tak, aby zohľadňovala zmenené podmienky a okolnosti na základe súhlasu oboch strán. Ak takáto 

úprava nie je ekonomicky prijateľná a  odôvodniteľná, Spoločnosť má právo odstúpiť od zmluvy. Ak by sa 

Spoločnosť rozhodla využiť svoje právo odstúpiť od zmluvy, Spoločnosť písomnou formou (listom, faxom, 

alebo E-mailom)  oboznámi Kupujúceho s takýmto zámerom po tom, čo je určený rozsah okolností 

vedúcich k takémuto rozhodnutiu, a to aj vtedy, ak bolo predtým  s Kupujúcim dohodnuté predĺženie 

termínu dodania. 

(c)  Kupujúci berie na vedomie a prijíma skutočnosť, že Spoločnosť je v dôsledku časových alebo 

technických príčin oprávnená dodať iný než objednaný tovar za predpokladu, že takýto náhradný tovar 

bude schopný nahradiť pôvodne objednaný tovar vo všetkých technických a kvalitatívnych aspektoch. 

9. Vrátenie tovaru 
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Spoločnosť je povinná prijať tovar vrátený Kupujúcim, ktorý nevykazuje vady, len na základe 

predchádzajúcej písomnej dohody oboch strán. Kupujúcemu bude za akýkoľvek vrátený tovar účtovaný 

manipulačný poplatok.  

10. Mlčanlivosť 
Kupujúci je povinný dodržiavať mlčanlivosť v súvislosti so všetkými obchodnými záležitosťami a 

aktivitami, bez obmedzenia zahŕňajúcimi obchodné a bankové údaje, zostatky, obraty, výpočty, dôležitú 

korešpondenciu, zoznamy klientov a cien, ako aj výrobné, pracovné, predajné a propagačné metódy 

Spoločnosti, s ktorými sa Kupujúci zoznámi počas trvania zmluvného vzťahu. Tento záväzok si udržiava 

platnosť bez časového obmedzenia aj po skončení zmluvného vzťahu medzi Kupujúcim a Spoločnosťou.  

11. Generálna klauzula týkajúca sa nároku na náhradu škody 
(a)  Ak dôjde k uplatneniu akéhokoľvek nároku na náhradu škody v súvislosti s právnym vzťahom medzi 

Spoločnosťou a Kupujúcim, bude Spoločnosť zodpovedať len za skutočnú škodu, ktorú  bude Kupujúci 

schopný preukázateľne doložiť, pričom  výška náhrady škody nepresiahne  10% z kúpnej ceny tovaru. 

Strany berú na vedomia a súhlasia, že sa jedná o maximálnu výšku škody spôsobenú Kupujúcemu, ktorú 

Spoločnosť môže v čase uzavretia zmluvy s ohľadom na všetky okolnosti predvídať. 

(b)  Kupujúci nie je oprávnený požadovať náhradu ušlého zisku, ani akejkoľvek nepriamej či náhodnej 

škody alebo škody, ktorá mohla vzniknúť v dôsledku akéhokoľvek konania či nekonania Spoločnosti.  

12. Rozhodujúce právo 
Tieto VODP a vzťahy na nich založené sa budú riadiť  právom Slovenskej republiky. 

13. Neuplatnenie práv 
V prípade, že  Spoločnosť neuplatní akékoľvek právo vyplývajúceho z týchto VODP, takéto jednanie 

nebude považované za  vzdanie sa tohto práva zo strany Spoločnosti.  

14. Oddeliteľnosť 
Ak by ktorékoľvek  ustanovenie týchto VODP stratilo svoju platnosť, bolo neplatným alebo sa stalo 

neúčinným, ostatné ustanovenia zostávajú platnými a účinnými. Namiesto takto neplatného či neúčinného 

ustanovenia sa použijú ustanovenia platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sa najviac 

blížia zmyslu a účelu, ktoré strany daným pôvodným ustanovením zjavne sledovali. 

15. Klauzula o arbitráži 
(a) Všetky spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy alebo týchto VODP a v súvislosti s nimi, vrátane sporov 

o platnosť, výklad alebo zrušenie zmluvy alebo týchto VODP, budú riešené pred Rozhodcovským súdom 

Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave podľa jeho základných vnútorných právnych 

predpisov. Strany sa podrobia rozhodnutiu tohto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné. 

(b) Spor bude rozhodovať jeden rozhodca, ktorého zvolí predseda Rozhodcovského súdu. 

(c) Jazykom arbitráže bude angličtina. Ak je kancelária Kupujúceho registrovaná na území Slovenskej 

republiky, jazykom arbitráže bude slovenský jazyk. 

16. Ochrana osobných údajov 
Ochrana osobných údajov našich klientov je pre nás veľmi dôležitá. Preto spracovávame osobné údaje 

výlučne na základe právnych predpisov (najmä na základe zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 

2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“).Ďalšie informácie o nakladaní s osobnými 

údajmi a o spracúvaní, ukladaní a vymazaní týchto údajov v rámci našej Spoločnosti nájdete v našom 

vyhlásení o ochrane osobných údajov dostupnom na webovej stránke: https://www.atlascopco.com/sk-

sk/legal-notice.   
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