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1/ POUŽITIE 

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej „VOP“) platia pre každú kúpnu 

zmluvu na predaj tovaru Spoločnosťou s výhradou zmien uplatnených s 

výslovným a písomným súhlasom oboch strán a tvoria neoddeliteľnú súčasť 

kúpnej zmluvy. Tieto VOP rušia a nahrádzajú akýkoľvek skorší vydaný 

dokument našich klientov alebo náš vlastný rovnakého charakteru a dosahu. 

Zmluva sa považuje za úplnú až vydaním nášho konečného potvrdenia o 

prevzatí objednávky. Pokiaľ sme nepoužili niektorú z nižšie uvedených 

klauzúl, neznamená to ešte, že sme od nej upustili. Celková alebo čiastočná 

neplatnosť ktorejkoľvek z nižšie uvedených klauzúl nebude mať vplyv na 

platnosť ostatných klauzúl. 

2/ OBJEDNÁVKY 

Objednávky odovzdané našim obchodníkom alebo zástupcom alebo nimi 

prevzaté, ako i  objednávky adresované priamo na naše kancelárie sú pre nás 

záväzné, len pokiaľ sme ich  písomne potvrdili. Náš tovar sa vyrába a dodáva 

s toleranciou rozmerov a hmotnosti v súlade s platnými európskymi normami 

/EN/, pričom kupujúci je v každom prípade povinný zaplatiť cenu 

zodpovedajúcu dodanému množstvu. 

3/ CENA 

Naše ceny zodpovedajú tovaru váženému pri odchode z SSC stanovené na 

základe dohôd, objednávok, kontraktov a cenníkov 

platných v deň uzavretia obchodu, pričom dodané množstvo je uvedené 

v dodacom liste a fakturované množstvo je uvedené vo faktúre. Hmotnosť 

obalu je zarátaná v brutto hmotnosti výrobku. 

4/ TERMÍNY 

Vzhľadom na naše výrobné obmedzenia a s výnimkou nášho výslovného 

súhlasu garantovania termínu uvedeného v potvrdení o prevzatí objednávky, 

nás uvedené dodacie lehoty pevne nezaväzujú  dodať tovar v stanovený deň. 

Oneskorenie dodávky nemôže byť dôvodom žiadosti o náhradu škody zo 

strany kupujúceho voči nám.  

Expedícia prebehne v súlade s podmienkami stanovenými v našom potvrdení 

o prevzatí objednávky. Expedícia sa môže uskutočniť len vtedy, ak má 

kupujúci vyrovnané voči nám svoje povinnosti. Úkony vyplývajúce z 

prepravnej zmluvy sú premlčané po lehote jedného mesiaca od dodania 

tovaru. 

6/ DODÁVKA – PRECHOD RIZÍK 

Okrem prípadu, kedy sa strany dohodli inak o dodacích podmienkach v 

potvrdení o prevzatí objednávky, predaný tovar je dodaný do našich závodov 

alebo do závodov či skladísk našich dodávateľov, kde boli vyrobené alebo 

spracované.  

Riziko straty alebo poškodenia tovaru prechádza na kupujúceho pri dodaní 

nezávisle na podmienkach. Ak kupujúci neprevezme (nevyloží) tovar ani 

po výzve spoločnosti AMG, je spoločnosť oprávnená účtovať 

kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške hodnoty tovaru. 

7/ VÝHRADA VLASTNÍCTVA 

Predaný tovar prechádza do vlastníctva kupujúceho až po úplnom zaplatení 

jeho ceny. Zodpovednosť zaň však nesie kupujúci, ktorý si prevezme tovar 

ako náhle mu je tento daný k dispozícii a zaväzuje sa uchovať ho takým 

spôsobom, aby mohol byť uznaný ako náš majetok, tým, že zostane v 

nezmenenom stave. V prípade nezaplatenia v termíne splatnosti si 

vyhradzujeme právo vymáhať dodaný tovar, pričom sa vrátenie tovaru 

uskutoční na náklady a riziká kupujúceho. Naše právo na vymáhanie tovaru v 

naturáliách sa môže vykonávať až do výšky nesplatenej sumy na všetkom 

nami predanom tovare bez rozdielu, ktorý je ešte vo vlastníctve kupujúceho, 

a/alebo na majetku toho istého druhu a kvality vo vlastníctve kupujúceho. V 

prípade, že kupujúci tovar už predal, naše právo na vymáhanie sa automaticky 

prevedie na cenu alebo časť ceny, ktorá ostala nesplatená, neuhradená v 

cenných papieroch, alebo kompenzovaná kontokorentnom medzi kupujúcim a 

novým nadobúdateľom. 

8/ PLATBA 

Tovar je splatný do 30 dní odo dňa expedície, ak nie je dohodnuté inak. 

Táto lehota splatnosti sa neaplikuje, pokiaľ kupujúci využíva splátkový 

kalendár. V tomto prípade sa platba realizuje  bankovým prevodom pred 

expedíciou. Nezaplatenie jednej časti ceny v lehote splatnosti môže mať i bez 

upomienky takého následky: 

Dlžná suma bude okamžite navýšená o penále vo výške jeden a pol násobku 

komerčnej úrokovej sadzby. Tieto penále sa pričítajú až po zaslaní upomienky 

z našej strany. Kupujúci nám bude musieť preplatiť všetky náklady spôsobené 

nezaplatením, najmä bankové poplatky, náklady spojené s vymáhaním platby 

a poštové známky. Okamžitú splatnosť nadobúdajú i všetky ostatné dlžné 

sumy kupujúceho, hoci sú predmetom prijatých zmeniek. Budeme mať právo 

bezodkladne pozastaviť alebo rozviazať všetky predajné zmluvy uzatvorené s 

kupujúcim dvadsaťštyri (24) hodín po prevzatí doporučeného listu s 

potvrdením nášho zámeru prerušiť alebo odstúpiť od týchto zmlúv, pričom 

vopred poukázané čiastkové platby ostávajú definitívne naším majetkom. Ak 

sa situácia kupujúceho výrazne zmení alebo znevýhodní (insolventnosť, 

úmrtie, transformácia alebo rozpad spoločnosti, predaj, vklad firmy alebo 

prevzatie podniku v akejkoľvek forme, urovnanie vzájomnou dohodou), 

vyhradzujeme si právo odstúpiť od všetkých alebo vybraných uzatvorených 

predajných zmlúv. Pokiaľ kupujúci nie je schopný predložiť doklady alebo 

záruky v akejkoľvek podobe (alebo iný úkon) zaručujúce zaplatenie dlžnej 

sumy, najmä treťou osobou, má sa za to, že platba nebola uhradená. 

 

 

9) ZODPOVEDNOSŤ – ZÁRUKA 

V medziach tolerancie opotrebovania garantujeme, že naše výrobky sú zhodné so 

špecifikáciami schválenými na rube potvrdenia o prevzatí objednávky, a pokiaľ kupujúci 

nezadal svoje požiadavky, zhodujú sa s našimi štandardnými katalógovými špecifikáciami 

zodpovedajúcimi nášmu výrobnému sortimentu k tomuto dňu. Ak nie je dohodnuté inak, 

výrobky sú dodávané v zmysle príslušných Európskych noriem. Ochrana tovaru pasiváciou, 

olejom apod. je len ochranou slúžiacou k zabráneniu korózie počas skladovania a prepravy, 

avšak iba za predpokladu, ak materiál nebol vystavený poveternostným vplyvom, zrážkam, 

zatečeniu,  alebo iným stykom s vodou, snehom, parou apod. Maximálna reklamačná doba na 

koróziu je 3 mesiace, ale len v prípade ak boli dodržané podmienky uvedené vyššie. 

Nezaručujeme spôsobilosť našich výrobkov plniť účel, ktorý im určil kupujúci. Vyberať 

a kontrolovať naše výrobky má príkazca, vývojár a konštruktér, ktorí sami zodpovedajú za 

to, že finálny celok bude spôsobilý na účel, na ktorý je určený. Akákoľvek technická pomoc, 

ktorú by sme poskytli, vyplýva z povinnosti poradiť a informovať prislúchajúcej každému 

výrobcovi, ktorý má starosť o správne použitie svojich výrobkov, ale nikdy z nás nerobí 

spoločníkov vo vývoji či výrobe finálneho celku, v ktorom budú použité naše výrobky. 

Kupujúci si tovar vizuálne prezrie v mieste dodania. Táto prehliadka sa chápe ako prebratie 

tovaru. V prípade neprítomnosti alebo nevyjadrenia kupujúceho v deň prehliadky sa prebratie 

považuje za uskutočnené bez výhrad.  

Reklamácie týkajúce sa množstva a rozmerov a/alebo viditeľných chýb sa prijímu len vtedy, 

pokiaľ boli podané do piatich dní od dodania a pred akýmkoľvek spracovaním alebo 

použitím tovaru. Reklamácie týkajúce sa skrytých chýb tovaru sú prípustné len vtedy, pokiaľ 

boli podané písomne najneskôr do jedného mesiaca od odhalenia chyby a najneskôr do 

šiestich (6) mesiacov od dodania tovaru. Ak uznáme tovar za chybný, našou povinnosťou je 

náhrada tohto tovaru alebo vrátenie peňazí za pokles jeho hodnoty (podla uváženia 

Spoločnosti), vylúčená je však akákoľvek iná náhrada škody. Reklamácia materiálu, ktorý 

nebol predložený ku kontrole (bol spracovaný, znehodnotený, predaný tretej strane apod.) 

nebude akceptovaná. Prípadná reklamácia nie je dôvodom na nezaplatenie za dodaný tovar, 

AMG si uplatní všetky sankcie spojené s omeškaním platby. 

AMG nezodpovedá za poškodenie tovaru pri nesprávnej manipulácii / vykladaní/ skladovaní 

/ manipulácii u zákazníka. Za správne uchytenie materiálu počas manipulácie je 

zodpovednosťou zákazníka. Všetky zmeny technicko- dodacích podmienok sú uvedené na 

stránke spoločnosti. 

 

10) PRÍČINY OSLOBODENIA OD POVINNOSTÍ 

Vyhradzujeme si možnosť čiastočne alebo úplne prerušiť vybavovanie objednávok, ako 

náhle nastane neprekonateľná udalosť, akou je štrajk v akejkoľvek forme postihujúci našich 

dodávateľov alebo nás samotných, zlyhanie strojov alebo zariadení z akejkoľvek príčiny, 

požiar, záplavy, zásah bleskom, pozastavenie alebo zníženie dodávok energií alebo surovín,  

nedostatok na nástrojoch a akýkoľvek zásah vyššej sily alebo tretej osoby postihujúci nás 

samotných alebo našich dodávateľov, a to až do doby zrušenia účinkov tejto udalosti.  

11) PRÁVOMOCI SÚDU 

V prípade sporu budú jedinými kompetentnými súdy v Bratislave, a to i v prípade viacerých 

žalovaných; použije sa len slovenský právny poriadok. 

Pokiaľ kupujúci nepodá písomnú námietku proti tomuto dokumentu do troch dní od jeho 

prevzatia, má sa za to, že prijíma naše Všeobecné obchodné podmienky, bez ohľadu na 

opačné ustanovenia, ktoré by mohli obsahovať jeho vlastné Nákupné podmienky, v dôsledku 

čoho plnenie objednávok začína až po uplynutí tejto vyššie spomínanej trojdňovej (3) lehoty.  

12) USTANOVENÍ OBCHODNÍCH SANKCÍ 

Kupujúci prehlasuje a zaväzuje sa, že tovar nebude použitý pre aktivity súvisiace s: (i) 

Iránskym obranným a nukleárnym sektorom (bez obmedzení), získavaní a vývoja: (a) 

chemických, biologických alebo nukleárnych zbraní súvisiacich technológii alebo (b) 

konvenčných zbraní; alebo (ii) Iránskym energetickým sektorom (bez obmedzení) ropných 

rafinérií a výroby a rafinácie ropných produktov. Predávajúci môže ukončiť túto kúpnu 

zmluvu bez oznámení a bez akýchkoľvek záväzkov ku kupujúcemu kým kupujúci poruší 

tieto garancie (bez ohľadu na akékoľvek požiadavky voči Predávajúcemu z dôvodu ujmy 

utrpenej následkom takého porušenia) alebo kým prevedenie tejto kúpnej zmluvy poruší 

platné obchodné sankcie.   


