Kúpna zmluva

KUPNA ZMLUVA ěíslo ,,l8 tKz2o18l

/

sEMMELRocK 2018

sU

uzatvorená v zmysle ust. $ 409 a nasl' zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov
medzi

Predávajúcim:

obchodné meno: sEMMELRoGK STE!N+DEslGN Dlažby s.r.o.
sídlo: Trnavská 3728,926 01 Sered'
zastúpený: lng' Ľudovít Kiripolszky - prokurista
lng. Ladislav Pospiš - prokurista
bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.

čísloÚčtu: 16990930721

1111

Cl D: SK53222700000001 86

IBAN: SK041

1 1'1

0000001699093072

lÖo: gsz 036 01
lČ opH: slęo2o311777

zapísaný v obchodnom registriokresného súdu v Trnave
oddĺel Sro, vloŽka ć'.12081ft
(d'alej v texte aj ako,,predávajúci")

Kupujúcim:

a

obchodné meno: Služby Cífer s.r.o.
sídlo: Nám.A.Hlinku 3í, 919 43 Cífer
zastúpený: Mgr. Ján Gašpárek,konateI'
bankové spojenie: VUB

čísloúčtu:3325431953/0200
lČo: 47843942
lČopH: sK2o24111716
zapísaný v obchodnom registri okresného súdu v Trnave
oddie:l Sro, vložka číslo:34684/T
Kontaktná osoba pre obchodný vzťah (funkcia): Mgr.art. ondrej Slávik
e-mail: slavik@cifer.sk
telefón:

Mobilný telefón:

09íí859 í9ĺ

Fax:

Kontaktná osoba pre marketingové účely:Mgr.art. ondrej Stávik
e-mail: slavlk@cifer.sk
Mobilný telefón: 09í1 859 í9'l
Kontaktná osoba pre zasielanie newslettra:
Meno a priezvisko: Mgr.ań. ondrej Slávik e_mail: slavik@cifer.sk
Meno a priezvisko:
e-mail:

Zobrazov anie

E
E

ad

resy

ku puj

úceho na internetovej stránke predávajúce ho

sídlo firmy
prevádzka (vid' príloha 13'4.)

(dalejv texte aj ako,,kupujúci")
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s nasledovným obsahom

1.1

'.JlÍ:,"lJi"",

je
[!'nujúci oprávnený na základe tejto zmluvy, počas jej platnosti a za podmienok v nej dohodnutých
kúpit' od predávajúceho výrobky a obchodný tovar predávajúceho, V cene podl'a platńých cenní-kov
predávajúceho, znĺŽenej o dohodnuté zľavy v zmys|e tejto zmluvy a na základe preoä;n1ióh a dodacích
podmienok, ktoré sú neoddeliteľnou súěast'ou tejto zmluvy a kioých akceptovänie śvolĺmpodpisom
vys.lovene potvrdzuje' Predávajúci je oprávnený upraviť cenník svojich výrobkov a obchódného tovaru
počas platnosti tejto zmluvy bez súhlasu kupujúceho, čo kupujúci bärie ná vedomie a akceptuje svojim
podpisom.

1.2

Na základe tejto zmluvy je kupujúci oprávnený objednávať u predávajúceho formou písomnej objednávky
do-ručenej predávajúcemu výrobky a obchodný tovar predávajúceho ża ceny uvedené v cenńĺru platnoń

v'čase doručenia objednávky predávajúcemu' objednávku je kupujúci oprávnený zaslať faxom, mailom
alebo poštou na nasledovné číslaa adresy predávajúceho:

faxové číslo
'1.3

e-mail
adresa

031/7890534
odbyt.sk@semmelrock.com
: Trnavská 3728,926 01 Sereď
:
:

Każdá kupujúcim zaslaná písomná objednávka tvorí samostatný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy,

pričom za kupujúcim zaslanú písomnú objednávku sa povaŽuje kaŽdá písomná objednávłá rupujĺcenó
obsahujúca obchodné meno kupujúceho' podpis štatutárneho orgánu kupujúceńo alebo inäj osoby
oprávnenej konať v mene kupujúceho a uvedenie označenia á mnozsivá objednaných vyrooroí
a obchodného tovaru predávajúceho. Kúpna zmluva vznĺká akceptáciou písomnej objédnavky

predávajúcim. Predávajúci je oprávnený oznámit' kupujúcemu akceptácĺu objednávky fáom,'mailoń

poštou alebo telefonicky'

2.1

3.1.

ělánok 2.
Geny

Počas doby platnosti tejto zmluvy pre predaj výrobkov a obchodných tovarov predávajúceho platia ceny
urěené platným, oficiáĺnym cenníkom predávajúceho. Všetky ceny sa rozumejú ,,ÉxW -'zo skladú
predávajúceho", s naloŽením na vozidlo.

Predávajúci poskytne kupujúcemu:

partnerský rabat vo

ělánok 3.
Rabaty

výške: 25%

z aktuálnych cenníkových cien predávajúceho pre výrobky a obchodný tovar predávajúceho bez DPH.

Partnerský rabat sa nevzt'ahuje na palety' Partnerský rabat śaodpočítaz'cenníkovej ceny
predávajúceho okamżite pri vystavení kaŽdej faktúry za odber výrobkov a obchodného tovarú

3.2

predávajúceho uvedených v príslušnej objednávke.
Predávajúci môŽe v prípade neštandardného predaja na objekty navýšiť partnerský rabat o objektový
rabat, ktorého výšku určípredávajúci.

4.1

ělánok 4.
Platobné podmienky a fakturácia
Zmluvné strany sa dohodlĺ na niektorom z nasledovných spôsobov platby kúpnej ceny za dodané
výrobky a obchodný tovar predávajúceho, pričom dohodnutý spÔsob sa označi znároń ,,x'.Spôsob platby pre kupujúceho, s ktoým má predávajúcĺ uzatvorenú Zmluvu o úhiade pohl'adávok

4.2

inkasorn.

2
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EI

platba inkasom - predávajúci realĺzuje inkaso fĺnančných prostriedkov za všetky odbery

uýrobkov, obchodných tovarov a sluŽieb. Predávajúci realizuje inkaso v lehote splatnośti raŽoé;
vystavenej faktúry na kupujúceho.

4.3. Spôsob platby pre
pohľadávok inkasom.

E
E
E
4.4'
4.5.
4.6.
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kupujúceho,

s

ktoým nemá predávajúci uzatvorenÚ Zmluvu

o úhrade

platba vopred - vloŽením finaněných prostriedkov na bankový úěet predávajúceho pred
odberom_ výrobkov z rnýrobného závodu na základe odbytovej zákazky' vystav'enej

predávajúcim a po potvrdeníodbytovej zákazky, Že tovar je skladom.
platba do í0 dní - úhrada faktÚry predávajÚcehoje prĺpísanána bankový účetpredávajúceho
najneskÔr v 10. deň odo dňa vystavenia faktúry.
platba do 30 dní - úhrada ĺaŘtury predávajúieho je prĺpísanána bankový úěet predávajrjceho
najneskôr v 30. deň odo dňa vystavenia faktúry.

Kupujúcĺje povinný uyie9ť pri kaŽdej platbe faktúr vystavených predávajúcĺm variabĺlný symbol presne

totoŽný s 9-miestnym číslom
laktrlry (napr. 2O9xxxxxx). Prĺ podmĺenke platba vopred je i<ujujúci jovinný
uviesť ako variabilný symbol čísloodbýovejzákazky predávajúceho (napr. ĺno<xxxxxi
Predávajúci bude zasielať faktúry kupujúcemu v tlaěenej, alebo v piípade dohodý zmluvných strán
v elektronickej forme. Tlačená forma vystavených faktúr nebude kupujúcemu zasielaná, aŕ kupujúcĺ
obdrŽí faktúry v elektronickej forme.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť spÔsob platby na platbu ihneď (vopred), t.j. pred odberom
výrobkov a obchodných tovarov predávajúceho, v prípade, Že kupujúci nedodrŽal dohodnuté doby
splatnosti faktúr predávajúceho.

4.7. Ak
4.8.

kupujúci neuhradíÍaktÚru vystavenú predávajúcim do dátumu splatnosti, je predávajúci oprávnený

odoprieť clocjanĺe ďalších výrobkov a obchodného tovaru a to aj v prípade nep}ekroěenia-Krediilimĺtu aŽ
do doby jej úplnej úhrady. Za oneskorenú úhradu faktúry má predávajúci nárok na úrok z omeškanĺa vo
uýške 0'05% zdlžnej sumy za kaŽdý deň omeškania.

Predávajúcivystaví dobropis za všetky nepoškodené späťprevzaté palety od kupujúceho,
zakúpené podľa tejto zmluvy a vrátené v srjlade s podmienkami uvedenými v Predajných a dodacích

podmienkach predávajúceho.
Predávajúci je oprávnený vystavĺť kupujúcemu aj dobropisy v súvislosti s reklamáciou, opravami faktúr
vystavených predávajúcim, prípadne na základe iných skutoěností.
4"ĺ0. V prípade, Že predávajúci eviduje nazákazníckom účtekupujúceho vedenom u predávajúceho faktúry po

4.9'

lehote splatnostĺ, pĺedávajúci uhradí dobropisy aŽ

po úhrade všetkých záväzkov rupu;riceno

predávajÚcemu v celom rozsahu'
4'11. Predávajúci je oprávnený započítaťvzájomné pohľadávky a záväzky'

5.1

5.2

5.3.

5.4.

vóei

ělánok 5.
Poskytovanie skonta
Základom pre výpočet skonta je cena výrobkov a obchodného tovaru predávajúceho bez DPH určená
platným cenníkom predávajúceho, zníŽená o cenu paliet, sluŽĺeb a všetkých rabátov.
Predávajúci poskytne kupujúcemu nasledovné skonto v závislosti od dohodnutej formy platby kúpnej

ceny podľa článku 4.1. tejto zmluvy.
Skonto vo výške:
5Yo : platba inkasom alebo vopred
3% : platba do 10 dnĺ
0% : platba do 30 dnía viac
Hodnota skonta sa odpoěíta okamŽite pri vystavení príslušnejfaktúryna kupujúceho.
V prípade, Že kupujúci získa neoprávnené finaněné výhody (skonto) tým, Že kupujúci nesplní dohodnuté
platobné podmienky a predávajúci neobdrŽí úhradu svojĺch pohl'adávok v lehote splatnosti, je predávajúci
oprávnený takto získanúfinaněnú výhodu vrátane úrokov vo výške o,o5% zdlŽnej sumy za kaŽdý äeň
omeškania odpočítaťz bonusu z obratu dohodnutého a vypoěítaného podľa tejto zmluvy, alebo vystaviť
faktúru na kupujúceho v prípade, Že kupujúcemu nevznikol nárok na obratový bonus.
3
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článok 6.
obratový bonus
v roku 2018 pripísaťk dobru
výsledkyiredaja
Predávajúci sazaväzujekupujúcemu za

6.1

i#:'ľ'"J#lji1yrouxou
obrat za
od
25 000
50 000
0
75
100
od 125 000

podľa nasledovných kritérií:
za obdobie od 1.1.20'ĺ8 do31.12.2018)

od

do
do

od

do

od

od1

do

000
nad 175 000

6.2

bonus

v EUR
24

49

Oo/o

99
99

1%
,l

74
99

5%
3%

99
124
'ĺ49 999
174

3

sa výluěne
(obratový bonus) sa finančne neuhrádzajú' ale
Všetky vystavené dobropisy za.celkový obrat
bonusu
terpanie
kupujúceho'
na
v násleaovnom roku
započítajr1s faktúrami piedávajúceno vystavänyňi
konca
do
najneskôr
to
a
predávajrjceho
sortimentu
.
z obratu sa realizuje odberom výrobkov

""lého

6.3.

marca nasledujriceho roka.
skonto' cenu
je celkový obrat zníŽený o všetky rabaty, dobropisy,
Základom pre výpoěet Ĺonu.u z obratu
paliet, cenu sluŽieb a DPH'

ělánok 7.
Reklama

7.1

7.2.
7.3.

7.4

EUR
k dobru boĺius na rekĺamu vó výške: 160'34
Predávajúci mÔŽe kupujúcemu p-ripísať ".'"kř;đłä
vo
výrobkov
štandardných
predaji
dosiahnutého pri
Výška bonusu na reki;il;;l" ureena pooľa onátu
výrobkov
vysokohodnotných
a
přpr"o"ii łreononoonbtný"n
vÝške 0'5% a podľa obratu dosiahnutéh"
31'12'2017
do
1
-n"'
od
obdobie
'1'2017
reklamné účelypre podporu predaja výrobkov
"sło'za
po"iu"
čiastku
"ysřé-ĺ
i,ito
"ä
KupujÚci sa zavazuiě,preukazného
doklady o zaplate-ní za 1ealizáciu reklamy vrátane
lľj'Jl"-ĺ:j"łJ?"'ä,ľJľ.'ľľ3|Íili?i'";
faktúry
zaslaním
spredávajúcim
po dolrode
"
podkladu, pričom kupujúci si^mÔŽe tento uäiĹs;püt11''ť

i"

šĺrenie
zmluvy. zabezpećí na svojej internetovej stránke.
dohodne
podmienky
miesio a eas prípádne iné
reklamy výrobkov predávajúceho, ktorej'toií.,lu-rorsáh,

lilffiiľ;'g"):J.ä|ł'"'T1"'3J3 o,",.osti.tejto

oq*lenia predávajúcelg - 0915
1ľ j:,"::ii:15ľT:'o'."Íŕ;:'J]|ľ9*"tinsoYęho
[ĺlĺĺĺ
názov spoloěnosti
neuverejnĺ iiaJňu"reramu, ktorá buáe obsailovať
782685,

7.5

7.6.
7.7.

eva.heskova@semmelrock.conJ
spolu
ni"Řtoreno z jej výrobkov a obchodného tovaru'
predávajúceho alebo logop.redávajúceho, n]äu
poskytol
alebo
p"r""nt',iäňL; .ŕ9""' ktore'predávajúci poskytne
s údajom o cene alebo júdajo' o
jejuverejnením'
prauJiä"-ůoŕiormu a ousán inzeróie pred
kupujúcemu. preoavájiři
kupujúci nárok na
stráca
"'jňiäo'ul" uoi!-z.ł.-zo strany kupujúceho

Pri nesplnenĺ poamiänár uíeaenýónv

vyplatenie bonusu

n;;;řü'J

tejto kúpnej zmluvy'
á preiavajricińŹ piauo oxamŽité oosiĺpiľ od

Kupujúci'ńräffi1ä;;Ĺ";"

-

aktívnym odborným
predaj výrobkov a obchodného tovaru predávajúceho
poraděnstvom pre svojich zákazníkov
priestoroch bezodplatne reklamné podporné
umoŽnĺ vyuŽívaťVo svojich olcńoonycn
(reklamné stojany, reklamné tabule'
prostriedky predaja, ktoré mu ;".ky'ř,ł;-pr"ääuáiĺ"ĺ

::i'J",[Yi 'lĹ?ÍľiÍ!,',jl zákaznĺkov k reklamným stojanom

7.8

a propagaěným materiálom

v riadnom a úplnom stave'
_ B''"rľJ!';r* reklamné stojany, ktoré sú majetkom p.redávajúceho
rabaty, dobropisy, skonto'
na rekiańu'ř;;řk;;'-äńátzÄĺzeny ovšetky

Základom pre vypoät uoňu.ú
cenu paliet, cenu sluŽieb a DPH'

4
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8.1

ělánok 8.
Kreditlimit
Kreditlimit je definovaný ako finančný limit pre kupujúceho na
odber rnýrobkov a obchodného tovaru
predávajúceho. Predstavuje
maximálne moŽnú vysl<il źavazkov kupujúceho voči predávajúcemu
v

lehote
splatnostivěĺtane DPH.
Predávajúci si vyhradzuje.pĘYo upraviť výšku Kreditlimitu počas
trvania tejto zmluvy.
Kupujúci mÔŽe odobrať rnýĺobky obchoáný.tovar predáuä;.:"áno
nn do výšky Kreditlimitu. Predávajúci
-á
neumoŽní kupujúcemu ďalšie olbery,
ktoré by známenalĹ |retioeenp rr"oĺtií'"iiuái_ u to' prípade, Že
pohľadávky-predávajÚceho-voči kupujúcemu nie sú po
Énoté-splatnosti.Éi"Já""i,itĺumoŽní ďalšĺe
odbery v prípade ak kupujúci uhradí ňiertorĺ z nesplätnycń
lđnľaoavorpredávajúceho, prĺčomýmito
i po lehote

8.2.

8.3.

8.4.
8.5
8.6

sEMMELRocK 2o18

odbermi nedÔjde k prekročenĺu Kreditlimitu.
P1e!ávajúci môŽe kupujúcemu' na základe jeho zdÔvodnenej Žiadosti,
zrnýšiťfinančný limit na dohodnuté
obdobie.
je

Pre kupujúceho
stan_ovený Kredĺt|ĺmitpre rok 2018 vo r4ýške: ĺo ooo,_ EUR
Ak kupujúci neuhradí-faktúruvystavenú predávajúcim dó dátuńu splatnosti, je predávajÚci
oprávnený
odoprieť dodanie ďalších výrobkov aobchodnéńo tovaru áto
v'prípade'ńěpi"rioe"nia
finančného
'ma
limitu aŽ do doby j"j:ľĘ".l úhrady. Za oneskorenú úhradu ĺáłtĺi''7
"i
preäávajĺci naroł na úrok
z omeškania vo vrýške 0,05olo z dtžnej sumy za kaŽdý deň o'"tr"ńi".

článok 9.
9.1.

9.2.
9.3.

9.4.

Táto zm|uva sa uzatvára na dobu

".ěitľ:l::ľälľr:'TŁ:".r,r.
Táto zmluva nadobúda platnosť
a účinnosť dňom jej póopisu oboma zmluvnými stranami. Pre
.
uzatvorenie zmluvy platídátum neskoršieho podpisu
zmĺuíy'jeonejzo zmluvný;ň#äń.
Ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnena pĺsómne uvpoíéłáŕ-iúto
zmluvű ái Ĺ"i uvedenia dôvodu.
Výpovedná doba je jednomesačná a zaěína plynúťodo'äňa doiučenia
výpovede druhej zmluvnej strane,
uvedenej v záhlaví tejto zmluvy.

Po skcněení rĺýpovednej do-by sa nevysporiad.ané práva á nesplnené povinnostĺ
zmluvných shán z tejto
zmluvy spravujú ustanoveniami tejto zmiuvy. Jedná sa najmä dńávinnbsľ
kupujĺceńó zaplatenia kúpnej
ceny dodaných výrobkov a obchodného toväru a sluŽieb pieoaväjúcim

článok í0.
Doručovanie

10"l' Zmluvné strany sa dohodli, Že ak nĺe je moŽné prostredníctvom poštového
doruěovania doručiť
písomnosť druhejzmluvnej strane na adresu uúedenú v záhlaví
tejto zmluvy alebo na adresu jej sídla
uvedenú v obchodnom registri, v ktorom je zapĺsaná a jej iná adreśa
nie p óoosĹlateľovi ako jednej zo
zmluvných strán známa, písomnosť sa pôvaŽuje za doŕučenúpo uplynutÍ piaticń
|iacovn1icn dní odo dňa
preukázateľného odoslanĺa tejto písomnosti.
10'2' v prípade, że adresát písomnosti predstavujúci jednu zo zmĺuvných
strán odoprie prijať doručovanr1
písomnosť, povaŽuje sa táto doručovaná píśomnosťza doručenú
dňom, łeoläi|rfiatie bolo odopreté.

článok ĺí.
11.1. Akékofuek zmeny-tejt9.rľ|u.uy
dohody oboch zmluvných strán vo
'"ilÍ"|.äl'"Í#ä':J-?äJ!!ĺ.o'n"J
forme riadne očíslovanýchpísomných
dodatkov.
'ĺ1'2' Kupujúci vyhlasuje, Že bol riadne oboznámený
spredajnými adodacími podmienkami predávajúceho
a svojĺm podpisom s nimi prejavuje súhlas.
1'l'3' Zmluvné strany vyhlasujú, Že táĺo zmluva plne zodpovedá ich skutočnej vôli,
ktorú prejavili slobodne,
vážne, určite a zrozumiteľne, bez omyiu, bez akéhoŕoľvekpsychického aiebo
fyzĺckého nátlaku a Že sú
oprávnení s predmetom zmluvy nakladať.
11'4' Práva a povinnosti z tejlo zmluVy prechádzajú na právnych nástupcov
zmluvných strán. Právny nástupca
zm.luvnej strany.vstupuje do všetkých práv a povinnosti právneh'o predchodcl
vyplývajÚcich z právneho
vzťahu vznĺknutého na zák|ade tejto zmluvy. śúěasneprauny predôhodca
svojĺm'póopisom teiio zńluvv
alebo dodatku tejto zmluvy ruěí za splnenĺe prevzatých záväz'kov právnym nastü|com
v celom rozsahu.
'l1'5' Vprípade, ak je, alebo sa stane niektoré
zustanóvenĺ téjio zmluvy neplatným, nebude tým dotknutá
platnosť, účinnosťa vykonateľnost' ostatných ustanovení
tejío zmluvy.
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oprávnené konať
a svojimi.podpismi na nej potvrdzuiú' Že sú
11.6' osoby podpisujúce túto zmluvu prehlasujú
spôsobenú'
tým
škodu
ža
imluvń"í'ti".lł'i.ái zoäpoveo aj(l
a podpisovať
podrobne oboznámili,
"
'#pií.iúśne;
si túto Iinluvu ĺjreeĺtalj, . i:.i ouśaľromsa ria-dne a
ze
prehlasujú,
11.7 . Zmluvné strany
podpísali'
vlastnoruěne
zmluvylú
porozumeli ,nu Jná in"ŕ súhlasu s ou.áńóń tejto
jednom jei
xaźáa zđimluvnycń stian dostane po
.ounoňi.äěn;
vdvoch
;;',ě"'
je
vyhotovená
11.8. Zmluva
rovnopise.

ělánok {2.
Prílohy
12.1' Výpis z obchodného registra.kupujúceho

podmienky predávajúceho
12.3. Reklamačný poriadok predávajúceho
12.4. Kupujúci _ prevádzky spoloěnosti

iź'z' píěa"inéa dodacie
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Pĺíloha12.4.
KUPUJÚGI

- PREVÁDZKY sPoLocNosTl

Prevádzka:

t

noiesa: /,/Ä* Ą (u,wL ě' J {, Qłx iLr cił
Ua*o-ęt'
Kontaktná osoba (funkcia): l^1,'"."l,.ÖwĄn ľlć"Ą(-

g-mą;;;śIavšeci\tu.i1.

\

'l

Mobilný telefón:

Telefón:
Kontaktná osoba pre zasielanie newslettra:

rflłą tÝ3

e-mail:
e-mail:

Meno a priezvisko:
Meno a priezvisko:

Prevádzka:
Adresa:
Kontaktná osoba (funkcia):
e-mail:
Telefón:
Kontaktná osoba pre zasielanie newslettra
Meno a priezvisko:
Meno a priezvisko:

Mobilný telefón
e-mail:
e-mail:

Prevádzka:
Adresa:
Kontaktná osoba (funkcia):
e-mail:
Telefón:
Kontaktná osoba pre zasielanie newslettra:
Meno a priezvisko:
Meno a priezvisko:

Mobilný teIefón
e-mail:
e-mail:

Prevádzka:
Adresa:
Kontaktná osoba (funkcia):
e-mail:
Telefón:
Kontaktná osoba pre zasielanie newslettra
Meno a priezvisko:
Meno a priezvisko:

Mobilný telefón
e-mail:
e-mail:

Prevádzka:
Adresa:
Kontaktná osoba (funkcia):
e-mail:
Telefón:
Kontaktná osoba pre zasielanie newslettra:
Meno a priezvisko:
Meno a priezvisko:

Mobilný telefón
e-mail:
e-mail:
7
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PREDAJNÉ ĺ ooolclE PoDMIENKY sEMMELRoGK sTElN+DESIGN Dlažby s.r.o.

ponu
ktoré

SEM

prípadne nákupu

cennĺkov SEMMELRocK, pričom v prípade zmien cien si
3."'iiJ_qłfi^3}%3ľrľ.["5äo',enky platia.ceny podl'a aktuálnych
'ńiäiňÝěň
V děń expeđŃáńlá ioüäru zo záiodu sEMMELRoCK.
ś'E-lr,ĺlrĺ-eLitöc(řřríňoz'ule pravo upravll ceny pôäřätiěn
Ýsä]ł'iřänüuvedóné v alitlälnom cännĺku sa'rożúńóiúžo żaÝódov SEMMEĹROCK, na paletách, s naloŽenĺm na nákladné
äüió':''cěňôÜďpóňúŕý rypiäcôVáńeśÉMMeĹŔoĆkďú záväzné 30 dní od dátumu vystav'enia, ak nie je písomne dohodnuté
inak.

3. obiednávka tovaru
śá_đóńodli,Že každá písomná objednávka kupujúceho doruČená do SEMMELROCK mailom, faxom, poŠtou,
Źnĺu''ňđśträňÝ
kuriérom a/alebo osobne je pre kupujúcehozáväżná.

4. Dodávkv
a dodacie lehotv
"íviobkôü-'á

Ďbaářřv

ôoóńőonerro tovaru SEMMELRocK realizuje

na základe pĺsomnej objednávky.

.kupujúceho

ŔJšli3|,',ľ;"'ŕ,ĺ""ĺ%"?"Tľ""'"5'?'ęf".t",ĺ''3oť3|":opľä3["P;sľl3!ľŁ'äŤíiľ"-",fi'':l",H-iľJ;äŕ"TlH?
ś1Ri'ľÉ'Ľ"d6Ek
PrípadnépoŠkodenie prepľ'avou śa'rieŠip-odl'a Reklamačnéhoporiadku.
iä'Ťďi ř'ääźäňĺiň'vírôokbVvo
wroońoň żävđđe.
prlpaoe'
p-rocesu'

ŚeľłľłrtRocKdódrŽiava dohódnuté dodacie lehoty, za predpokladu neruŠenéhopracovnehoVy9sou aKo aJ V
!'n9coy' ,9Ko, .!?Pl:
Že sa newskvtnÚ nepredvídatel'né prekáŽky. V prĺpade výskytu udalostĺ.
.9posobenych '
K]gryT
orevádzkové póruchv. lnípadkv el. prÚdu, dopravné alebo poveternostné problémy' al(o .ą uradné a lne zasany'preKazoK
predlŻuju
o
ooou
trvanla
terminy
stanovené
sa
zabránit''
nemôŽe
snähou
i;iadnv obchodník akouk'ol'vek

S""Jlľl,tľsi3i.Í,ľ'''oTJBľ,I-o3t"'fiľ'ĽĹľóŁ",łlłBňä9ä't%"':i,tsVi1l:lľl,!?!}l33i
:ľ8:ĺ?ęH"!,V,i'3ľ#,ł'ł3ľĺľ"ÍsťtŤJJ:
priebeŽne
o moznycn termlnocn
sa lnľormovat

hełjosta1ku Výrobnei kapacitV. Kupuiúcemu sa V takomto prípade odporÚca
dodania na oildelenĺ odbytu SEMMELRocK.

v prospektoch SEMMELRocK sú jlustračné..VŠetkyuýkresy, plány, Wpočty
rozmery, hmotnostl VyrobKov su orlentacne.
a
spotrebe,
mnożstve
údaje
o
mateŕiálu,
spotreby

obchodného tovaru
í'3ľ,łł""łľiĺ9rooffffä

ELROCK

I'a dohodn

nak

ácie

nema

LROCK

hradí vŠetky popl

záruku v zmysle prÍsluŠnýchustanovenĺ reklamačného poriadku, ktoný
śÉNĺ''fiĚLŔööK iđśi<vtuje

ored
'riálu

akÝchkolVek

z ďmeŠkania

zau

7. Poskvtnutie záruk

mate

vŠetkys tým

je

neoddelitel'nou

súčast'oukúpnej zmluvy'
8. Paletv

Ěii ääďaux" wrobkov

a obchodného tovaru

SEMMELROCK fakturuje za palety cenu

ĺliÜä'#śľi{tfiuffi
p

Ę$$ffiť#íä'ffi-:trffi

odobratÝ. Jednorázové
óěištéňéa-úlozené na seba (nie do seba), Palety

podľa,. platných 99!!í!qY

ĺ+JÉätĺI,pfi
trüffi"łŤiĺľ,äľľ.łł'{ffi
tým

ffi
uvedené číslozákaznĺka, prt
oooäđňäieoó pŕeńrávným lístom, v kforôm'bude
oôoäcicń'Ďoońĺôńók nebudú palety od odberatél'a prebrané a vŠetkys
'-uiřbň'doĺózGňá
Ě'TňäđoÚrżäilĺiýóiito
ľ:ľä,iť*ĺiř";;xäĺ.:a''ęl'
9. Vlastnĺcke pľáva

Ďbääv-a_ńäwrôbxv atovar SEMMELRooK zostávajú vo vlastnĺcWe sEMMELRocK aŽ do úplnéhozaplatenia vŠetkých
pohl'adávok kupujúceho.
10.
Vrátenie tovaru
'SĚMiVlĚtŔ-ocr-ńoze

po predchádzajúcej dohode.s predávajúcim povolit'_vrá!ą!.eo/o tovaru kupujúcim (neporušená originál
z predajnej öeny vŕáteného tovaru.
ž6äiä;.'-ápäie!ä j.'xupuiüčeińúbúďużüttoVane mäńiňuTaěňé póńĺatrý vo vyŠke15
11. Platnosť

a dodacie podmienky sÚ platné od
ŤiätäEräđđňe

1

.1

.2016 do odvolania'

Sernrnelrock
REKLAMAcľĺÝ ponlADoK

stei n+design'

1.

Chyby' za ktoré predávajúci Semmelrock Stein+Design DlaŽby s.r.o' (d'alej len Semmelrock) zodpovedá podl'a tohto
reklamačného poriadku, sÚ nedostatky mnoŽstva, akosti a mier voči ustanoveniam Slovenských a európskych technických
noriem alebo voči oficiálne deklarovaným vlastnostiam uýrobkov Semmelrock.
2.

Semmelrock zodpovedá za chybu dodaného výrobku pokial' k chybe doŠlo preukázatel'ne v čase pred prevzatím lnýrobku
kupujúcim' pričom táto chyba obmedzuje alebo vylučuje pouŽitie uýrobku' Zabudovanie' spracovanie a nakladanie s
uýrobkami Semmelrock je moŽné len spÔsobom, na ktoý je uýrobok Semmelrock určený a musí bý' vykonané v súlade so
zauŽívanými postupmi, s pravidlamĺ stavebnej techniky a prísluŠnýchnoriem. Je povinnosťou kupujÚceho si tieto návody a
príručkyzaobstarat'a so zauŽívanými postupmi a pravidlami sa oboznámiť' lné postupy presahujúce rámec týchto návodov,
prÍručiek alebo zauŽÍvaných postupov a pravidiel vyŽadujú predchádzajúci sÚhlas Semmelrock. V prĺpade neudelenia
takéhoto predchádzajúceho sÚhlasu Semmelrock nezodpovedá za prĺpadnéchyby s tým spojené alebo vyvolané.
3.

AkékolVek reklamácie chybných uýrobkov sa musia doručit' bez meŠkania, v pĺsomnej forme a pred ich zabudovanĺm
a spracovaním prĺsluŠnémuobchodnému zástupcovi' V prípade, Že aj napriek tomuto zisten|u bude chybný tovar
zabudovaný, firma Semmelrock nie je povinná prípadnÚ následnÚ reklamáciu uznat'ako oprávnenú'
osoba uplatňujÚca reklamáciu musí chybné výrobky a tovar Semmelrock skladovat' aŽ do konečnej pĺsomnej dohody
Semmelrock s prĺslušnou osobou alebo do právoplatnosti sÚdneho rozhodnutia tak, aby sa vylÚčilo jeho d'alŠiepoŠkodenie.
4.

Zlomky do 2 % z celkového mnoŽstva príslušnej dodávky tovaru Semmelrock neuhrádza. Ak sú príslušnémnoŽstvá
Úlomkov zaznamenané na dodacom liste, Semmelrock hradí spravidla to mnoŽstvo, ktoré presahuje 2 percentá'
5.

Pre potreby reklamačného konania je nevyhnutné zkaŻdď1 reklamovanej palety priloŽit'štítok' V opačnom prĺpade nebude
môct'bý' reklamácia správne preŠetrená a uznaná.
6.

Semmelrock neposkytuje záruku na nepatrné odchýlky uirobkov od vzoriek a prospektov, ktoré boli predloŽené pri ponuke,
ktoré ale nemajú vplyv na účelpouŽitia (rozdiely v odtieňoch farby, výkvety, nerovnomerné vysychanie po daŽdi' nalomené
a odŠtiepenéhrany a rohy na ĺustikálnych dlaŽbách' atd'.).
7.

Za iné chyby Vecného či právneho charakteru Semmelrock nezodpovedá. AkékolVek nároky na náhradu Škodymôżu bý'
uplatnené v zmysle prísluŠnýchustanovení obchodného zákonníka, prĺpadne obČianskeho zákonnÍka.
8.

Práva zo zodpovednosti za chyby uplatňuje kupujÚci zásadne pĺsomnou formou (poŠtou,faxom, emailom). Nákup musí
reklamujúci preukázat' predajným dokladom. Semmelrock zabezpeěÍ odborné posúdenie reklamovaného tovaru a rozhodne
o uznaní reklamácie spolu s návrhom na rieŠenie. Vybavenie reklamácie nesmie trvať viac ako 30 dní od termĺnu uplatnenia
reklamácie kupujÚcim.
9.

Reklamáciu chybných rnirobkov u Semmelrock-u mÔże uplatniť len priamy odberatel'predmetného tovaru, t.j. ten subjekt, na
ktorého bola vystavená faktÚra Semmelrock za neskÔr reklamovaný tovar.
10.

Chybu uvedenú v bode 2 tohto reklamačnéhoporiadku musí reklamujÚci uplatnit' u predávajúceho v súlade s $ 428
obchodného zákonnĺka bez zbytočnéhoodkladu maximálne vŠak do dvadsiatich Štyroch mesiacov od prevzatia uýrobku
Semmelrock kupujÚcĺm.
'11.

Kupujúci nemá právo z dÔvodu reklamácie chýb tovaru, alebo uplatnenia nároku na náhradu Škody'odkladat'platby v rámci
dohodnutých platobných podmienok v kúpnej zmluve, alebo si započítavat' vzá'jomné nároky z akýchkol'vek obchodných
vzt'ahov so Semmelrock.
12.
Predpokladom pre kaŽdé poskytnutĺe záruky je plnenie zmluvných povinnostĺ odberatel'a
't

3.

7a uż'zabudovaný tovar do stavby zodpovedá v zmysle $47 Stavebného zákona zhotovitel'(dodávatel'stavby).
14.
Uznaná reklamácia bude kupujúcemu rieŠená výlučne zl'avou, formou finanČného dobropisu, ktoým budÚ pokryté uznané
nároky kupujÚceho.
15.

Tento reklamaČný poriadok je platný od 1.1'2010 do odvolania.

