Prevádzka: Dolné Rudiny 3

Ing. Peter I L L E

SK 010 01 ŽILINA

Všeobecné obchodné podmienky podľa zákona č.513/91 Zb. v aktuálnom znení (Obchodný zákonník)
platné od 1 . 5 . 2017
ODSEK 1 - podmienky
1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len OP) sa vzťahujú na všetky výrobky, alebo služby dodávané firmou
Ing. Peter ILLE-EXOpartner (ďalej ILLE-EXOpartner alebo predávajúci) uvedené v cenovej špecifikácii,
resp. v platnom cenníku. Pôsobnosť OP je obmedzená na subjekty podnikajúce podľa zákonov SR.
2. Výrobky alebo služby možno objednať písomne (vrátane faxu), e-mailom, alebo osobne objednávkou
podpísanou štatutárnym zástupcom firmy, alebo ním poverenou osobou, pri dodržaní požadovaných
údajov a to najmä:
2.1. úplné a presné meno (obchodné meno) firmy objednávateľa, IČO, DIČ a adresu sídla názov
výrobku, množstvo a jednotky
2.2. spôsob úhrady, spôsob dopravy, telefonické (faxové) spojenie s kontaktnou osobou
2.3. Uplatnením objednávky súčasne objednávateľ vyjadruje súhlas a pristupuje na tieto OP.
3. Dodacia doba výrobkov:
3.1. pre výrobky skladom v prevádzke predávajúceho je obratom do 2÷5 pracovných dní
3.2. pre výrobky skladom je 1-3 týždne (potvrdená dispozícia skladu zahraničného dodávateľa)
3.3. pre výrobky na zákazku 3-6 týždňov, resp. výrobky bez potvrdenej dispozície skladu.
3.4. Dodacia doba začína dňom prijatia záväznej objednávky, resp. doručenia potvrdenej kúpnopredajnej zmluvy. Splnením objednávky sa rozumie deň odoslania prvému prepravcovi § 412 ods. 1.
alebo deň vyzvania odberateľa k prevzatiu (pri osobnom odbere) § 421 ods. 3.
4. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k výrobkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny (§ 445).
Zaplatením sa rozumie uhradenie celej čiastky na účet predávajúceho, alebo zloženie čiastky v hotovosti.
5. Pri požadovanej preprave môže byť dohodnutá niektorá z nasledujúcich foriem prepravy:
5.1. železničná
5.2. poštová zásielka 1. alebo 2. triedy
5.3. špedičnou firmou
6. Cena prepravy je započítaná v konečnej cene tovaru, v prípade malých kusových zásielok do 250,- €
bez DPH môžu byť priame prepravné náklady za transfer zo zahraničia na Slovensko účtované
samostatne. V tomto prípade poštovné v rámci Slovenska nebude účtované ani započítané do ceny
tovaru.
7. Ceny tovarov (služieb) uvedená v ponuke alebo v cenníku je nemenná počas obdobia platnosti cenníka,
resp. vypracovanej cenovej špecifikácie pre konkrétnu zákazku. Ceny sú uvádzané bez DPH v sadzbe
20%.
8. Záručná doba tovaru je 24 mesiacov (alebo viac podľa výrobcu) odo dňa predaja kupujúcemu. Záruka
výrobku sa vzťahuje len na vady, ktoré neboli spôsobené vinou užívateľa, na skryté výrobné vady a vady
materiálu. Záruka výrobku sa nevzťahuje na poškodenia zavinené vonkajšími vplyvmi – najmä
mechanické poškodenie, poškodenie vodou resp. vlhkosťou, živelnou udalosťou, neodborným zásahom
obsluhy, nedodržaním pokynov návodu na obsluhu, nedodržaním predpísaných technických parametrov
pre inštaláciu, obsluhu a prevádzku. Záruka na služby, dodávky technologických programov (programy
procesnej úrovne pre PLC a nadradenej úrovne pre SCADA) je určená podľa osobitných licenčných
podmienok k týmto programom.
9. Platobné podmienky zaplatenia tovaru, alebo služieb, môžu byť dohodnuté nasledujúcimi spôsobmi:
9.1. Tovar do 1000,- € vrátane DPH poštovou dobierkou
9.2. Služby bez zmluvy o dielo podľa vopred odsúhlasenej cenovej špecifikácie zálohovou faktúrou do
výšky 50÷90 % zo špecifikovanej ceny a vyúčtovacou faktúrou po dodaní.
9.3. Tovar nad 1000,- € vrátane DPH preddavkovou faktúrou v cene tovaru s DPH. Tovar spolu s
daňovým dokladom bude dodaný po uhradení zálohovej faktúry v lehotách podľa čl.3 týchto
podmienok.
9.4. Na faktúru po uzatvorení kúpno-predajnej zmluvy (tovar), resp. zmluvy o dielo (tovar a služby)
9.5. Kupujúci je povinný objednaný tovar zaplatiť a prevziať v zmysle § 447 resp. § 448
9.6. Ak kupujúci neodoberie tovar do 30 dní od uplatnenia objednávky , je objednávka automaticky
stornovaná.
10. Pri nedodržaní doby splatnosti celej fakturovanej čiastky:
10.1. Ak kupujúci tovar alebo služby prevzal aj s dokladom podľa čl.9.4, môže predávajúci účtovať
kupujúcemu sankcie podľa podmienok uvedených v doklade.
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10.2. Ak bola vystavená preddavková faktúra, budú kupujúcemu, ktorý je v omeškaní vyfakturované
náklady vzniknuté predávajúcemu podľa § 462 vo výške základnej úrokovej sadzby ECB zvýšenej
o 8 percentuálnych bodov.
10.3. Uhradením sa rozumie pripísanie celej čiastky na účet predávajúceho,
číslo účtu. 2621150756 / 1100 v TATRA BANKE, resp. číslo účtu uvedené na faktúre
10.4. alebo odovzdaním celej dlžnej čiastky poverenej osobe firmy ILLE-EXOpartner
11. Pri vrátení, alebo výmene už zakúpeného tovaru, bude účtovaný poplatok vo výške 10% z nákupnej
ceny, najmenej však 30,- €
12. Tieto OP môžu byť upravené podľa aktuálnych obchodných vzťahov. Doba platnosti musí byť vyznačená
v záhlaví dokumentu. Interval zmeny obchodných podmienok je minimálne 12 mesiacov. Pôvodné znenia
obchodných podmienok platia do dátumu publikovania novšej verzie.
13. Na všetky ostatné obchodné podmienky a prípady neuvedené v týchto podmienkach sa vzťahujú
príslušné ustanovenia Zákona č. 513/1991 v jeho aktuálnom znení, resp. v znení neskorších predpisov.

ODSEK 2 - obchodné zľavy na tovar / služby
1. Obratové
Sú predmetom dohody predávajúceho s odberateľom v zmysle aktuálneho znenia Zákona č. 18/1996
Z.z. o cenách.
2. Finančné.
Sú predmetom dohody predávajúceho s odberateľom v zmysle aktuálneho znenia Zákona č. 18/1996
Z.z. o cenách.
3. Množstevné
Sú predmetom dohody predávajúceho s odberateľom v zmysle aktuálneho znenia Zákona č. 18/1996
Z.z. o cenách.

EXOpartner
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