Kúpna zmluva /

KUPNA ZMLUVA čĺslo18 t}<z/

SEMMELRocK 2019

2oí9 / sU

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

Predávajúcim:

obchodné meno: SEMMELRocK STE|N+DESIGN Dlažby s.r.o.
sídlo: Trnavská 3728,926 01 Sereď
zastúpený: lng' Peter Vrablec - prokurista
lng. Ladĺslav Pospĺš- prokurista
bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a's'

čísloúětu: 16990930721 1 1 1 1
Cl D: SK5322270000000 1 86
IBAN: SK041 1 1 1 0000001699093072
lČo: gsz 036 01

lČ opH: sK2o2o311777
zapísaný v obchodnom registri okresného súdu v Trnave
oddiel Sro, vloŽka č. 12081lT
(ďalej v texte aj ako,,predávajúci")

Kupujúcim:

a
meno:
Cífer
obchodné
Služby
s'r.o'
sídlo: Nám.A.Hlinku 3í, 9í9 43 Cífer
zastúpený: Mgr. Ján Gašpárek,konatel'
bankové spojenie: VUB

ěíslo úětu: 332543í 953/0200

Ito:

4T843942

lČ DPH: sK2024111716
zapísaný v obchodnom registri okresného súdu v Trnave
oddie:l Sro, vloŽka číslo:34684/T
Kontaktná osoba pre obchodný vztah (funkcia): Mgr.art. ondrej Slávik
e-mai l: slavik@cifer.sk
telefón:
Mobilný telefón: 09íí859191
Fax:

Kontaktná osoba pre marketingové účeĺy:Mgr.art. ondrej Slávik

e-mai l: slavik@cifer.sk
Mobilný telefón: 09íí859191
Kontaktná osoba pre zasielanie newslettra:

Meno a priezvisko: Mgr.ań. ondrej
Meno a priezvisko:

Zobrazov anie

|:l

ad

resy

ku puj

Slávik

e-mail: slavik@cifer.sk
e-mail:

úceho n a nternetovej strán ke predávajúceho:

sídlo firmy
prevádzka (vid' príloha 1 3.4')

(ďalejv texte aj ako,,kupujúci")

i
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s nasledovným obsahom:

ělánok

1.1'

1.2

1.3

1.

Predmet zmluvy
Kupujúci je oprávnený nazáklade tejto zmluvy, počas jej platnosti a za podmienok vnej dohodnutých
kúpiťod predávajúceho výrobky a obchodný tovar predávajÚceho, V cene podl'a platných cenníkov
predávajúceho, zníŽenej o dohodnuté zl'avy v zmysle tejto zmluvy ana základe predajných a dodacích
podmienok, ktoré sú neoddelitel'nou srjčast'ou tejto zmluvy a ktoých akceptovanie svojím podpisom
vyslovene potvrdzuje. Predávajúci je oprávnený upraviť cennĺk svojich výrobkov a obchodného tovaru
počas platnosti tejto zmluvy bez súhlasu kupujúceho, čo kupujúci berie na vedomie a akceptuje svojim
podpisom.

Na základe tejto zmluvy je kupujúci oprávnený objednávať u predávajúceho formou písomnej objednávky
doručenej predávajúcemu výrobky a obchodný tovar predávajúceho za ceny uvedené v cenníku platnom
v čase doručenia objednávky predávajúcemu. objednávku je kupujúci oprávnený zaslať faxom, mailom
alebo poštou na nasledovné číslaa adresy predávajúceho:
faxové číslo : 031/7890534

e-mail
adresa

:odbyt.sk@semmelrock.com
:Trnavská 3728,926 01 Sered'
KaŽdá kupujúcim zaslaná písomná objednávka tvorí samostatný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy,
pričom za kupujúcim zaslanú písomnú objednávku sa povażuje kaŽdá písomná objednávka kupujúceho
obsahujúca obchodné meno kupujúceho, podpis štatutárneho orgánu kupujúceho alebo inej osoby
oprávnenej konať v mene kupujúceho a uvedenie označenia a mnoŽstva objednaných uýrobkov
a obchodného

tovaru predávajúceho. Kúpna zmluva vzniká akceptáciou písomnej objednávky

predávajúcim. Predávajúci je oprávnený oznámiť kupujúcemu akceptáciu objednávky faxom, mailom,
poštou alebo telefon icky.

2'1.

3.1.

ělánok 2.
Ceny
Počas doby platnosti tejto zmluvy pre predajvýrobkov aobchodných tovarov predávajúceho platia ceny
určenéplatným' oficiálnym cenníkom predávajúceho. Všetky ceny sa rozumejú ''EXW - zo skladu
predávajúceho", s naloŽením na vozidlo.

Predávajúci poskytne kupujúcemu

ělánok 3.
Rabaty

partnerský rabat vo výške: 25%
z aktuálnych cenníkových cien predávajúceho pre výrobky a obchodný tovar predávajúceho bez DPH.
Partnerský rabat sa nevzťahuje na palety. Partnerský rabat sa odpočítaz cenníkovej ceny

3.2.

4.1

4.2

predávajúceho okamŽite pri vystavení kaŽdej Íakt(lry za odber výrobkov a obchodného tovaru
predávajúceho uvedených v príslušnejobjednávke.
Predávajúci môŽe v prípade neštandardného predaja na objekty navýšiťpartnerský rabat o objektový
rabat, ktorého výšku určípredávajúci.

ělánok 4.
Platobné podmienky a fakturácia
Zmluvné strany sa dohodli na niektorom z nasledovných spôsobov platby kúpnej ceny za dodané
výrobky a obchodný tovar predávajúceho, pričom dohodnutý spôsob sa označíznakom,,X".
Spôsob platby pre kupujúceho' s ktoým má predávajúci uzatvorenú Zmluvu o úhrade pohľadávok
inkasom.
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ptatba inkasom - predávajúci realizuje inkaso finančných prostriedkov za všetky odbery
kaŽdej
výŕobkov, obchodných'tovaroŕa sluŽieb. Éredávajúcirealizuje inkaso v lehote splatnosti
vystavenej faktúry na kupujúceho.

4.3. Spôsob platby pre

kupujúceho,

s

ktoým nemá predávajúci uzatvorenú Zmluvu

o úhrade

pohľadávok inkasom'

;l
Ü
E
4.4'
4'5.

4.6.

prostriedkov na bankový účetpredávajúceho pred
platba vopred - vloŽením finančných
-závodu
na základe odbytovej zákazky vystavenej
odberom výrobkov z rnýrobného

predávajúciń a po potvrdání odbýovej .vka''kv,.Že tovar je sk1adom.
'platua
predávajúceho
đoĺo ańĺ - úhrada ĺáxiĺíýpréoava;ucôho je pripísaná na bankový účet
najneskôr v 10. deň odo dňa vystavenia.faktúry
piáiu" do 30 dní - úhrada ĺaŔtĺłpredávajúieho je pripísaná na bankový účetpredávajúceho
.

.

najneskÔr v 30' deň odo dňa vystavenia faktúry'

variabilný symbol presne
Kupujúci je povinný uviesť pri kaŽdej platbe faktúr vystavených predávajúcim
platba vopred je kupujúci povinný
totoŽný s o-miestným číslońfaktúry (näpr. 2o9xx**rcil ę1 póomienĺ<e
(napr' 1>ĺxxxxxx)
uviesť ako variabilńý symbo| eĺslo odbytóvĄzákazky predávajúceho
alebo v prípade dohody zmluvných strán
_nebude
Predávajúci bude zasielať faktúry ruńujútemu v'tläčenej,
kupujúcemu zasielaná, ak kupujúci
fořma vystavenycn faktúr
v elektronickej forme. Tlačená
obdrŽí faktúry v elektronickej forme.

si vyhradzuje brávo zmeniť spôsob platby na platbu ihneď (vopred)' t.j' pred odbeĺom
dohodnuté doby
výrobkov a obchodných tovarov predávajúceho, v prípade, Že kupujúci nedodźal
splatnosti faktúr predávajúceho.
l-!.- ^_r: :_ __^J:.'^il1^i
Predávajúci

je.predávajúci ^^ĺÁrlnant.
oprávnený
kupujúci neuhradí faktÚru vystavenú predávajúcim do dátumu splatnosti,
až
Kreditlimitu
prípade
neprekročenia
v
aj
a
to
tovaru
odoprieť dodanie d'alšíchvýrobkov a obcńodného
vo
z
omeškania
nárok na úrok
do doby jej ĺplnej riń raay. Źa oneskorenú úhradu faktúry má predávajúci

4.7. Ak

4'8'

vysre d,osb/o zdlžnejsumy za kaŽdý deň omeškania'
palety od kupujúceho'
Predávajúcivystavĺ áouropis za všetĺ<ynepoškodené späťprevzaté
uvedenými v Predajných a dodacích
pôdmienkami
s
zakúpenépodľa tejto zmluvy a vrátené v súlade

podmienkach predávajúceho.
s rek|amáciou, opravami faktúr
Predávajúci je oľáun'éný vystaviť kupujúcemu aj.dobropisy v súvislosti
vystaveńych'preäávajúcim, prĺpadne na základe iných skutoěností.
u predávajúceho faktúry po
nazákazníckom úěte kupujúceho
4.1o. V prípade, Že predávajúci eviduje
'úńrade v-ed919m
'unraoikupujúceho voči
záväzkov
všetkých
po
aŽ
oóńropisy
lehote splatnosti, lreiávajúci
predávajúcemu v celom rozsahu.
'Predáuaj,:"i je
oprávnený započítaťvzájomné pohl'adávky a záväzky.
4.1 1 .

4.g'

5.'ĺ
5.2

5.3
5.4

ělánok 5.
PoskYtovanie skonta
predávajúceho bez DPH určená
Základom pre výpocet skonta je cena v1irouxov a obchodného tovaru
rabatov'všetkých
a
paliet,
sluŽieb
platným cennĺxoń predávajúceno, znízená o cenu
formy platby kúpnej
dohodnutej
od
v
závislosti
sk'onto
Predávajúci poskytne kupujúcemu nasledovné

ceny podl'a článku 4.1 ' tejto zmluvy.
Skonto vo výške:
g% : Platba inkasom alebo voPred
2o/o : platba do 10 dnĺ
Oo/o : platba do 30 dní a viac
na kupujúceho'
Hodnota skonta sa odpočíta okamŽite pri vystavení príslušnejfaktúry
(skonto)
tým, Že kupujúci nesplní dohodnuté
výhody
n"op'avńene-finančné
Vprípade, Že kupujúcižĹxá
splatnosti, je predávajúci
platobné podmienky a predávajúci neobdrŽí úňradu svojicń pohl'adávok v lehote
sumy za kaŽdý deň
zdlżnej
o,o5%
výške
oprávnený takto získaňúfinaněnú výhodu urát"n" úroŔov vo
alebo vystaviť
podľa
zmluvy,
tejto
vypočítaného
a
omeškania odpoěítaťi Ĺońu.u z obŕatu oor'oJnúterro
bonus'
na
obratový
nárok
nevzniko|
kupujúcemu
ĺ"Ŕtĺruna rupi1ĺceho v prípade, Že
.
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ělánok 6.
obratový bonus

zaväzuje kupujúcemu za výsledky predaja v roku 2019 pripísať k dobru

obratový bonus
(obrat za predaj výrobkov za obdobie od '1.1.2019 do 31.12.2019) podľa nasledovných kritérií
od

od

0

27 500

od

od
od
od

83 000

'ĺ10 000
150 000
nad 190 000

do 27 499 99
do 54 999 99
do 82

do1

do
do

149
189

99

99
99
99

ob

bonus

0%
1%
1

2%
3%

6.2

Všetky vystavené dobropisy za celkový obrat (obratorný bonus) sa fĺnančneneuhrádzajú, ale sa výlučne
započítajús faktúramĺ predávajúceho vystavenými v nasledovnom roku na kupujúceho.-Čerpanie bbnusu
z obratu sa realizuje odberom výrobkov z celého sortimentu predávajúceho a to najneskôr do konca

6.3.

Základom pre uýpočet obratového bonusu

marca nasledujúceho roka.

je celkorný obrat zníŽený o obratový bonus z faktúr
neuhradených v lehote splatnosti, všetky rabaty, dobropĺsy, skonto, cenu paĺiet, cenu slúŽieb a DPH.
ělánok 7.
Reklama
Výška bonusu na reklamu je určená podl'a obratu dbsiahnutého pri predaji štandardných výrobkov vo

7.2.
7.3.

7.4

7.5.

7.6.
7.7.

výške 0,5% a podl'a obratu dosiahnutého pri predaji strednohodnotných a vysokohodnotńycn výrobkov vo
výške 1 ,5o/o Zd obdobie od 'ĺ .1 .2018 do 31.12.2018. Základom pre výpočet bonusu na reŔlamrr je celkový
obrat zníŽený o všetky rabaty, dobropisy, skonto, cenu paliet, cenu sluŽieb a DPH a je nárokovateľný
pokial'vypočítanáhodnota bonusu na reklamu prekročila čiastku 'ĺoo,_€ bez DPH. Predávajúci môŽä
kupujúcemu pripísat' v roku 2019 k dobru bonus na reklamu vo výške: í 69,_ EUR
Kupujúci sa zaväzuje, Že túto čiastku pouŽije výhradne na reklamné účelypre podporu predaja výrobkov
a obchodných tovarov predávajúceho'
Kupujúci sa zaväzuje, že bez súhlasu povereného pracovníka marketingového oddelenia predávajúceho
neuveĘní Žiadnu reklamu, ktorá bude obsahovať názov spoloěnosti predávajúceho alebó logo
predávajúceho, názov niektorého z jej výrobkov a obchodného tovaru, spolu s úđajomo cene alebo
údajom o percentuálnej zl'ave, ktoré predávajúci poskytne alebo poskytol kupujúcemu. Predávajúci si
vyhradzuje právo posúdiťformu a obsah inzercie pred jej uverejnením
Ako doklad na priznanĺe bonusu slúŽia doklady o zaplatení za realizáciu reklamy vrátane preukazného
podkladu (dodavateľská faktúra, fotodokumentácia, vzorky a pod.), pričom kupujúci si môŽe tento bonus
uplatniť po dohode s predávajúcim vystavením faktúry najneskôr do 31.10. a zaslaním faktúry najneskôr
do 10.11' príslušnéhokalendárneho roka.
Kupujúci sa zaväzuje, Že počas platnosti tejto zm|uvy zabezpeěí na svojej internetovej stránke šírenie
reklamy výrobkov predávajúceho, ktoĘ formu, rozsah, miesto a ěas prípadne iné podmienky dohodne
kupujúci pred jej uverejnením s predávajúcim.

Pri nesplnení podmienok uvedenýchv bode 7.5 zo strany kupujúceho stráca kupujúci nárok

na

vyplatenie bonusu na reklamu a predávajúci má právo okamŽite odstúpiť od tejto kúpnejzmluvy.
Kupujúcĺsa zaväzuje, že:
- bude podporovať predaj výrobkov a obchodného tovaru predávajúceho aktívnym odborným
poradenstvom pre svojich zákazníkov
umoŽní vyuŽívaťVo svojich obchodných priestoroch bezodplatne reklamné podpoľné
prostriedky predaja, ktoré mu poskytne predávajúci (reklamné stojany, reklamné tabule'
prospekty, plagáty a pod')

-

-

zabezpeěÍ voľný prístup zákazníkov k reklamným stojanom a propagačným materiálom

predávajúceho
bude udrŽiavať reklamné stojany, ktoré sú majetkom predávajúceho v riadnom a úplnom stave.
4
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ělánok 8.
Kreditlimit
Kreditlimit je definovaný ako finančný limit pre kupujúceho na odber rnýrobkov a obchodného tovaru
predávajúceho. Predstavuje maximálne moŽnú výšku záväzkov kupujúceho voči predávajúcemu v lehote
i po lehote splatnosti věítane DPH.

8.2.
8.3.

Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť výšku Kreditlimitu počas trvania tejto zmluvy.
Kupujúci môŽe odobrať výrobky a obchodný tovar predávajúceho len do rnýšky Kreditlimitu. Predávajúci
neumoŽní kupujúcemu d'alšie odbery, ktoré by znamenali prekročenie Kreditlimitu aj v tom prípade, Že

pohľadávky predávajúceho voči kupujúcemu nie sú po lehote splatnosti. Predávajúci umoŽní d'alšie

8.4
8.5.
8.6.

odbery v prípade ak kupujúci uhradí niektorú z nesplatných pohľadávok predávajúceho, prĺčomýmito
odbermi nedÔjde k prekroěeniu Kreditlimitu.
Predávajúci môŽe kupujúcemu, na základe jeho zdÔvodnenej Žiadosti, zvýšiťfinaněný limit na dohodnuté
obdobie.
Pre kupujúceho je stanovený Kreditlimit pre rok 2019 vo výške: í0 750'' EUR
Ak kupujúci neuhradí faktúru vystavenú predávajúcim do dátumu splatnosti, je predávajúci oprávnený
odoprieť-dodanie d'alších výrobkov a obchodného tovaru a to aj v prípade neprekročenia finančného

limiiu aŽ do doby jej úplnej úhrady. Za oneskorenú úhradu faktúry má predávajúci nárok na úrok
z omeškania vo výške 0,05% z dlžnĄ sumy za kaŽdý deň omeškania.
článok 9.

Doba trvania zmluvY

9.1

9.2
9.3

9.4.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitúa to do dňa 31. 12. 2019.

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnost'dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Pre

uzatvorenie zmtuvy platí dátum neskoršieho podpisu zmluvy jednej zo zm|uvných strán.
Ktorákol'vek zmluvná strana je oprávnená písomne vypovedať túto zmluvu aj bez uvedenia dÔvodu.
Výpovedná doba je jednomesačná a zaćína plynúť odo dňa doruěenia výpovede druhej zmluvnej strane,
uvedenej v záhlaví tejto zmluvy'
Po skonlení rnýpoveđnejdoby sa nevysporiadané práva a nesplnené povinnosti zmluvných strán z tejto
zmluvy spravujú ustanoúeniami tejto zmluvy' Jedná sa najmä o povinnosť kupujúceho zaplatenia kúpnej
ceny dodaných výrobkov a obchodného tovaru a sluŽieb predávajúcim.

článok í0.
Doruěovanie

sa dohodli, Že ak nie je moŽné prostredníctvom poštového doručovania doručiť
písomnosť druhejzmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlavítejto zmluvy alebo na adresu jej sídla
uvedenú v obchodnom registri, v ktorom je zapísaná a jej iná adresa nie je odosielateľovi ako jednej zo
zmluvných strán známa, písomnosť sa povaŽuje za doručenúpo uplynutí piatich pracovných dníodo dňa
preukázateľného odoslania tejto písomnosti.
1o.2. V prĺpade, Že adresát písomnostipredstavujúcijednu zo zmluvných strán odoprie prijať doruěovanú .
pĺśomnosť,povaŽuje sa táto doručovaná písomnosť za doručenúdňom' ked' jej prijatie bolo odopreté.

10.1 . Zmluvné strany

článok íí.

Závereěné ustanovenia
11..ĺ. Akékoľvekzmeny tejto zmluvy moŽno robiť len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán vo
forme riadne očíslovanýchpísomných dodatkov.
11.2. Kupujúci vyhlasuje, Že boi riadne oboznámený spredajnými adodacími podmienkami predávajúceho
a svojim podpisom s nimi prejavuje súhlas'
vyhlasujú, zô taio zmluva plne zodpovedá ich skutočnej vÔli, ktorú prejavili slobodne,
Zmluúné'strany
11'3.
váŽne, urěite a zrózumitôľne, bez omy|u, bez akéhokoľvekpsychického alebo fyzického nátlaku a Že sú
oprávnení s predmetom zmluvy nakladať.
11.4. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán. Právny nástupca
zmluvnej strany vstupú;e oo vséti<1icn práv a povinností právneho predchodcu vyplývajúcich z právneho
vzťahu vzniknutého na-základe tejio zmluvy. Súčasneprávny predchodca svojim podpisom tejto zmluvy
alebo dodatku tejto zmluvy ruěí za splnenie prevzatých záväzkov právnym nástupcom v celom rozsahu.
11.5. Vprĺpade, ak jel alebo śastane niektoré zustanovení tejto zmluvy neplatným' nebude tým dotknutá
platnosť, účinnosťa vykonatel'nost' ostatných ustanovení tejto zmluvy.
5

Kúpna zmluva /

sEMMELRocK 2019

'ĺ'6' osoby podpisujúce túto zmluvu prehlasujú.a
svojimĺ podpismi na nej potvrdzujú, Že sú oprávnené konať
a podpisovať v mene príslušnej zmluvnej strany,'ĺna{źóäpóveoajĺ
;JšŘ;j"-iňl"posooenri.
11'7' Zmluvné strany prehlasujú, Že si túto zmtuvufireeĺtali,
íiei
obśahom sa riaáńe-ä podrobne oboznámili,
porozumeli mu a na znak súhlasu s obsahom
täJto zmluvy;ü vnstnorueň" pJJpi."lĺ.
11'8' Zm|uvaje vyhotovená vdvoch rovnopisoch, pŕićo'
ŕ"źdäzo zmluvnli"ń
1

.iiáň łostane po

jednom jej

ćlánok12.
Prílohy

'!!.]. výpis z obchodného registra kupujúceho
j|.| \eaĄné a dodacie podmĺenky próoávajĺceho

't2.3' Reklamačný poriadok predávájÚceho
12.4. Kupujúcĺ - prevádzky spoločnósti

V

u{''Ĺ

.2019

Peter Vrablec
riadĺteľ

prokurĺsta

Pospiš

za SEMMELRocK STEIN+DeslGN DlaŽby s.r.o.

sK2020311777

AD Semmelrock

6

/ dátum

Kúpna zmluva /

Príloha 12.4.

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

Mobilný telefón
e-mail
e-mail

Meno a priezvisko:

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

Mobilný telefón
e-mail
e-mail

Prevádzka:
Adresa:
Kontaktná osoba (funkcia):
e-mail:

Mobilný telefón

TelefÓn:

Kontaktná osoba pre zasielanie newslettra:
Meno a priezvisko:
Meno a priezvisko:

e-mail

e-mail

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

Mobilný telefón
e-mail
e-mail

Meno a priezvisko:

7
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Sernrnelrock
stein+desĺgn"

PREDAJNÉ ł ooołclE PoDMIENKY sEMMELRocK
STEIN+DEsIGN Dlažby s.r.o

3. objednávka tovaru

ŕ,ľ''s..:H '"'IáB[s%gs[Pdli,

_Že

kaŽdá p.ísomná objednávka kupujúceho doručená do
SEMMELR

[óiiěo-ńé öđó-#äťí'đJbäjíEk":tľÍffiäHďääťá,ľiilH[iŁ.",ľľfrä"J'đ"ďTř-l""".liĺ;1Tľ'ĺłľufilĺiffiiŕxľ
dohodnuté inak.
l:

*ffiľ*l

!ä!!ť'łtJf;"tĺíľ":{bltBf,,11ľíi;;B,łľx*a!ľęäElľ-'ťĺĚť{ľj

ĺľ*ľ*:íffi;ľľľnľtľ-mĺĺffią*łęt'-:ľgłľĺľ
5. Dodávkv tovaru
Dodávkv'Dopravä
tcĺvaru ie možné uskutočniťdvomi sPosobpi, jg nutné uviesť
v objednávke:
1.
kvpujrj

2'

'*o-a
tovar.

pnem#ľ ń'.gt3äj11"Jńl'ľev""d;ľ'',lfrň'","ł?lli:tľľi?śľ#gĺľtoHäil""ľfśł3"fiĹ.j3'%ľifiť""1,"Jł

Doprava Semmelrock

va

Komplet vyťažený
kamĺón
Neúplný kamión
(s doťažením
Semmelrock)
Nevyťažený kamión
expresná dodávka

Auto s

-

riadi sa podla platného cenníka dopravy uvedeného niŽšie
v tabul,ke.

Hmotnosť
22T

-247

t1T

-

247

LoÍ _24T

bez DPH
zdarma
30 EUR zakaždé miesto vyklád ky, minimál ne množstvo
na jednu
vykládku je 5 paliet

lndivĺduálny výpočet ceny podľa miesta určenia a hmotnosti

tova ru

ulickou rukou

Vykládka HR
Zasla nie dodacĺeho listu do E-mailu ihned,po

tovaru

3,50 EUR/km
3,30 EUR/ leta

Zdarma

Kusový alebo vrstvový predaj vybraných produktov, uvedených v platnom
cenníku, nieje spoplatnený

6. Upevnenie tovaru

ś3ĺíĺ.BilľJř'[?:iüä'''"u:#3íŁ3i"3[3ťJB3í'ľ'ľ"1'#jJfl
yľi jl3"?chráničmirohov'
ňĚpŕäřäE'i,.jńTôäffiřiliö'"štäřř'.ařääi,ä'r".n"'"n"nl, u x"zoorr]"Jläl"to",ĺ",T3,ľr, preprave. Sposob upevnenia

pri

Sernrnelrr
stei n+design"

7. Prospekty, podklady
Vyobrażeniď výrobkoü ä obchodného tovaru v prospektoch SEMMELROCK sú jlustračné' Všetky výkresy, plány' výpočty
spotreby mateńálu, Údaje o mnoŽstve a spotrebě, rozmery, hmotnosti výrobkov sÚ orientačné.

8. Platbv

ľ":slá,.gil39:ts1iľł"ł?,3ł,iŁ"ł'.!,"8ĽiÍľ'"łł8'ď'ęl
ĺ'łľľĺiĹlęľN',l3ĺ"o33läE3,Yŕĺ"ľái"Y,ľáŤ'3'ĺä-!ä
':5}1lľĘ:1?'?'5
ľjt":".'*"g"*ĺl"łlgď^ÍillĽĽ"-'sjŁ:Eľľ5"T"i3sľ*ĺĺtl:?ľJrÍ#ľ
si zäpočĺtavaťvzáiomné nároky z akýchkolVek
äléljó űöläiňäňiäňäróxü na narřaou śl<óov ólatov ĺartĺrodkladať, álebo',ŕJlłäÚš.í?;',:i',d"ffiäę""""-?j'ł}?1ľ"ä3'ł%1"?''áĺ
pläłtiemá SEMMELnÓcx práýo účtovaťúróky z omeškania
;b-;ň.j'Ťňii'ř.?äńónš'řřrňöu'šÉlňľĺÉĹŘđĆ'{ŤiŤtnřEki'refđ
žbĺzńéjśűňvżáxázaý deň omeškania. Kupujúci hradí všetky poplatky za upomienky ávšetky s tým
řő

"ýsłäö'oďĘ
náklady.
vznil(nuté

Kuouiúci súhlasĺvsúlade s ustanovením $ 71 ods. 1 zákonać.22212004Z.z' odani zpridanej hodnotyvznení ąeskorších
áěŘiioĺcŘýöh üčtovných dokladov (dodacích listov a faktúr) a súčäsnepoivrdzuje, Že súhlasĺ
bräoiíisöřšö äśieläním
b podmienkami ich zasielania.
9. Poskvtnutie záruk

šÉvnĺÉĹŘööKpđśŘvtu.iezáruku
súčasťoukúpnej zmluvy'

v

zmysle prĺslušných ustanovenĺ reklamačnéhoporiadku, ktoý
ROCK

SEMMELROCK nie

Pou

dodávatel'a,

éa

ch

Pri

neoddelitel'nou

za nrzsre uvedenú cenu.
vrátiť v mesiaci december . Lehota na soätné

MM

a

je

soätné

m'elrock

kazn

o

0,30.

povrnny prevziať do 14 dní

budú

Druhy paliet

pri oiśtŕiouciĺsvojich výrobkov a obchodného tôvaru Semmelrock použĺvanasledovné druhy paliet:
Hmotnosť: 24 kg/ks
Typ palety: 1
. 6681 8206: drevená paleta 'l20x80 cm @
palety:2
Hmotnosť: 19 kg/ks
Typ
paleta
cm
120x90
. 6681 8205: drevená
Typ palety:3 Hmotnosť: 18 kg/ks
. 6681 8207: drevená paleta 100x100 cm
Typ palety:4 Hmotnosť: 17 kg/ks
o 6681 8199:drevená paleta'ĺ20x80 cm S
Hmotnosť: 12 kg/ks
Typ palety: 5
. 6681 8202: drevená paleta 100x80 cm S
palety:
Hmotnosť: 11 kg/ks
N
Typ
palety
. Jednorazové, nevratné

Ceny paliet

.

fakturačná cena: 8,50 EUR/ks (manipulačný poplatok: 1'03 EUR/ks, o ktoý sazniŽi hodnota dobropisu za spätné
odkúpenie paliet)
. dobropis za spätnéodkúpenie: 7,47 EUR/ks
Uvedené ceny sú bez DPH.
Semmelrock si vyhradzuje právo neprebrať poškodené a netypické palety, pričom moŽe ĺsťo nasledovné dôvody: zlomená
(prasknutá) lata, zhnitá paleta, chýbajúca lata, polámaný alebo chýbajúcihranolček...
práva

1. Vlastnícke
ď'dä'ä].ä'ř0.5iV'ätovar SEMMELRoCK zostávajú vo vlastnĺctve SEMMELROCK aŽ do úplného zaplatenia všetkých
'l

pohl'adávok kupujriceho.

Vrátenie tovaru
12.
'StMtüĚtŔ-oöx-ňo<e,n1"uBl"*o:!"oń3!1'?
v oaletovÝch iednotkác

ň.'äf,iřtlää'éd;piäjili";

äü3lĽ"ü'x:i}í!ł]:'łíil'j,ľťHľ"'f,,oB'11ť,33:R3

Ióřäiü. ĺovai ňoznb úiatiľioa bd so onĺ od zakúpenia.
; řŕääňj'"éi''Vřiäřeńbńo
'"oľn333"ů.Bii1'",,?iUfläi

"liš|ä'łs'ý"

13. Likvidácia nevratných obalov

zä'lxúióbcTu ňevratnýćń obalov a prĺpadných odpadov zodpovedá kupujÚci
1 4. Dôvernost' informácii
zmlív]lď'śiränvpiěiilašijli,ze '1i".H"s:i!%"ńiäl''[,ťjÍ
:o3|3ľľffi!
sf'""?:'jęřÉ",s"lśli[1".?"o""ľ'ł5,?in3""'oťľplľü"n
vzťahov, hlavríe'obsah

iá'omštVo äżáväzujúsa zachovať'ich v tajnosti.

l5.Platnost'
tř€;ioi,iedäiné a dodacie podmienky sú platné od 't.1.2019 do odvolania.

I
LAMACNÝ
latný medzi

RI

D

Sernrnelrock
stei n+design'

:

Semmelrock Stein+Design Dlažby s.r.o. (d'alej len predávajúci)
a

zmluvný partner

(d'alej len kupujúci)

1. Vady, za ktoré predávajúci zodpovedá podl'a tohto reklamačnéhoporiadku, sú nedostatky mnoŽstva, akosti a mier voči
ustanoveniam Slovenských a európskych technických noriem alebo voči oficiálne deklarovaným vlastnostiam výrobkov
predávajÚceho. Vadami sa podl'a tohto reklamačného poriadku myslia vady zjavné, ktoré je moŽné zistiť momentom dodania

výrobkov predávajúceho, ako aj vady skryté, ktoré nie je moŽné zistiť uŽ pri dodanĺ tovarov, a ktoré sa prejavia aŽ dodatočne po
dodanĺ tovaru, avŠak existovali uŽ v čase dodania tohto tovaru predávajúceho.

2. Predávajúci zodpovedá za vadu dodaného výrobku, pokĺal' k vade došlo preukázatel'ne v čase pred prevzatím výrobku
kupujúcim, pričom táto vada obmedzuje alebo vy|učuje pouŽitie výrobku. Zabudovanie, spracovanie a nakladanie
s výrobkami predávajúceho je moŽné len spôsobom, na ktoý je výrobok predávajúceho určený a musĺ byť vykonané v sÚlade
s odporúčanýmia zauŽívanými postupmi, s pravidlami stavebnej techniky a príslušnýchzákonných noriem.
Je povinnosťou kupujúceho si prĺslušnénávody a príručkyzaobstarať a s odporÚčanými a zauŽivanými postupmi a pravĺdlami sa
oboznámĺť. lné postupy presahujÚce rámec týchto návodov, príručiekalebo odporúčaných a zauŽívaných postupov a pravidiel
vyŽadujÚ predchádzajúci sÚhlas predávajúceho. V prípade neudelenia takéhoto predchádzajúceho súhlasu, predávajúci
nezodpovedá za prípadnévady s tým spojené alebo vyvolané.

3. Akékol'vek reklamácie Ąavnej vady výrobkov sa musia doručiťbez meškania pred ich zabudovanĺm reklamačnémutechnĺkovi

predávajúceho, a to v písomnej forme vyplnenĺm a zaslanĺm REKLAMAČNÉHoHlÁsrNlA, prĺstupného na web stránke

Www'semmelrock'sk . V prípade, Že aj napriek tomuto zisteniu bude tovar so zjavnými vadami zabudovaný, predávajúci nie je
povinný prĺpadnú následnú reklamáciu uznať ako oprávnenÚ. Skrytú vadu je kupujúci povinný reklamovať spôsobom v zmysle
tohto reklamačnéhoporiadku okamŽite po jej zistenĺ, najneskôr však do konca záručnej doby, ktorá je 24 mesiacov.
Kupujúci musÍ vadné výrobky a tovar predávajúceho skladovať aŽ do konečnej písomnej dohody s predávajúcim alebo do
právoplatnosti sr]rdneho rozhodnutia tak, aby sa vylričilo jeho d'alŠiepoškodenie'
V prÍpade, ak bude nutné vykonať v rámci reklamačného konania odborné skúškysprávnosti a kvality dodaného tovaru, pričom
tento reklamovaný tovar bude podl'a odbornej skúškyvyhodnotený ako tovar bez vád, náklady spojené s vykonaním takejto
odbornej skúškybude znášať kupujúci.

4'

Poškodený tovar do 2 o/o z celkového mnoŽstva príslušnejdodávky tovaru predávajúci nemusí povaŽovať za dôvod na
reklamáciu. Ak je reklamovaný tovar zaznamenaný na dodacom liste, predávajúci hradí spravidla to mnoŽstvo, ktoľépresahqje

2 percentá.

5. Pre potreby reklamačnéhokonania je nevyhnutné z kaŽdĄ reklamovanej palety dodávky tovaru priloŽiť výrobný štĺtok.
V opačnom prĺpade nebude mÔcť byť reklamácia správne prešetrená a uznaná.
6. Predávajúci neposkytuje záruku na nepatrné odchýlky výrobkov od vzoriek a prospektov, ktoré boli predloŽené pri ponuke
a nemajú vplyv na účelpouŽitia. Napr. rozdiely v odtieňoch farby, výkvety, nerovnomerné vysychanie po daždi, nalomené
a odštiepené hrany a rohy u rustikálnych dlaŽĺeb, atd''

7. Za iné vady vecného či právneho charakteru predávajÚci nezodpovedá. Akékol'vek nároky na náhradu škody môŽu
uplatnené v zmysle príslušných ustanovenĺ obchodného zákonníka, prípadne občianskeho zákonnĺka.

byť

8. Práva zo zodpovednostĺ za vady uplatňuje kupujúci zásadne pĺsomnou formou vyplnením a doručenĺmReklamačného formulára

predávajúcemu. Reklamáciu tovaru musí kupujúci preukázať daňovým dokladom. Predávajúci zabezpeči odborné posúdenie
reklamovaného tovaru a rozhodne o uznaní reklamácie spolu s návrhom na riešenie. Vybavenie reklamácie zo strany
predávajúceho trvá spravidla 30 dnĺ od termĺnu uplatnenia reklamácie kupujúcim.

9. Reklamáciu chybných výrobkov u predávajúceho môŽe uplatnĺťlen kupujúci predmetného tovaru, na ktorého bol vystavený
daňový doklad predávajúcim'

10. Vadu výrobku uvedenú vbode 2 tohto reklamačného poriadku musí kupujúci uplatniť u predávajÚceho vsúlade s $ 428
obchodného zákonníka bez zbytočného odkladu. Maximálne však do dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia výrobku
kupujúcim.

11. KupujÚci nemá právo zdôvodu reklamácie chýb tovaru, alebo uplatnenia nároku na náhradu škody, odkladať platby vrámci
dohodnutých platobných podmienok v kúpnej zmluve, alebo si započÍtavaťvzájomné nároky z akýchkol'vek obchodných vzťahov s
predávajúcĺm.
12. Predpokladom pre každéposkytnutie záruky je plnenie zmluvných povinnostĺ kupujúceho'
'l3. Za už zabudovaný tovar do stavby zodpovedá v zmysle $47 Stavebného.zákona zhotovitel' (dodávatel'stavby).

'l4. Uznaná reklamácia bude kupujúcemu riešená výlučne zl'avou, formou finančnéhodobropisu, ktoým budú pokryté uznané
nároky kupujúceho.

í5. Tento reklamačný poriadok je platný od 1.1.2019 do odvolania.

