Všeobecné obchodné a dodacie podmienky,
Schauer, spol. s r.o.
1) Pôsobnosť
Pokiaľ nie sú medzi Schauer, spol. s r.o. (predávajúci)
a kupujúcim zvlášť dohodnuté podnikom písomne
potvrdené dohody, platia výhradne nasledovné
všeobecné obchodné a dodacie podmienky (VOP),
s čím kupujúci pri zadaní objednávky súhlasí. Nákupné
alebo iné zmluvné podmienky kupujúceho nebudú bez
zvláštnej písomnej dohody platné. Tieto VOP platia pre
všetky zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.
2) Prospekty, cenové ponuky atď.
Pokiaľ nie je dohodnuté inak, všetky cenové ponuky
a plány sú zdarma. Technické údaje, rozmery,
hmotnosti a ilustrácie v katalógoch, cenníky, koncepty
a cenové ponuky podliehajú zmenám a predávajúci ich
môže kedykoľvek zmeniť. Plány a ostatné projektové
dokumenty sú duševným vlastníctvom predávajúceho
a nesmú sa sprístupňovať tretím stranám.
3) Zmluva
Platnosť objednávky od kupujúceho je 4 týždne. O
prijatí každej objednávky rozhodne obchodné vedenie
predávajúceho. Ústne dodatky nadobúdajú účinnosť
až po ich písomnom potvrdení zo strany
predávajúceho. V prípade, že sa potvrdenie
objednávky predávajúceho líši od objednávky
kupujúceho, odchýlka sa považuje za schválenú zo
strany kupujúceho, pokiaľ tento do dvoch pracovných
dní nepošle predávajúcemu námietku.
4) Odstúpenie od zmluvy, stornovanie objedNávky, paušálna náhrada škody
a) Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy ak
existujú odôvodnené pochybnosti o platobnej
schopnosti kupujúceho.
b) Stornovanie objednávky kupujúcim je možné len
s písomným súhlasom predávajúceho. Ak predávajúci
takýto písomný súhlas udelí, má nárok na poplatok za
zrušenie zmluvy vo výške 30% zo zmluvnej ceny.
Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že spory
vyplývajúce z tejto zmluvy sa nebudú riešiť pred
súdom. Špeciálne vyhotovenia a výkony plánovania sa
budú v plnej výške fakturovať kupujúcemu.
5) Dodacie podmienky, dodacie množstvá,
Dodacie lehoty
Ak nie je výslovne písomne dohodnuté inak, uvádzané
termíny dodania nie sú záväzné a nemali by sa
vykladať ako zaručene pevný termín dodania.
a) Dodacia lehota začína plynúť v momente
vyexpedovania potvrdenej objednávky, nie však skôr,
než kupujúci poskytne požadované dokumenty a
povolenia a než uhradí dohodnutú zálohu. Dodacia
lehota pri zákazkových a jednorazových objednávkach
začína plynúť až po doručení návratky podpísanej
kupujúcim, v ktorej potvrdzuje správnosť rozmerov a
plánov.
b) Zmeny v plánoch a v samotnej objednávke
predlžujú dodaciu lehotu. Všetky zmeny v dodávke sa
fakturujú podľa skutočných nákladov.
c) Ak sa pred termínom dodania zmení technické
riešenie, špecifikácie atď. objednaného zariadenia,
predávajúci má právo dodať zariadenie podľa
špecifikácií platných od príslušného dátumu.
d) Podmienkou dodania je, aby bolo miesto dodania
dostupné po cestnej komunikácii vhodnej pre
kamiónovú dopravu. Za rýchle a správne vyloženie
tovaru je zodpovedný kupujúci. Prestoje vodičov
a montážnych pracovníkov ako aj všetky neočakávané
mimoriadne výdavky vzniknuté počas dodania znáša
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kupujúci.
e) Predávajúci má právo uskutočniť a fakturovať
čiastkové alebo predbežné dodávky.
f) Nepotrebný, ale objednaný a dodaný tovar, ktorý
kupujúci vracia predávajúcemu, sa musí vyexpedovať
na adresu sídla predávajúceho v pôvodnom stave (bez
poškodenia) na náklady kupujúceho. Medzi dodaním a
vrátením takéhoto tovaru nesmie uplynúť viac než
jeden mesiac. Predávajúci určí hodnotu vráteného
tovaru na základe jeho stavu pri vrátení. Zákazkové a
jednorazové objednávky sa nedajú vrátiť.
g) V prípade vyššej moci a ďalších nepredvídateľných
a mimoriadnych okolností, za ktoré predávajúci
nenesie zodpovednosť, ale ktoré mu bránia v plnení
povinností - ide najmä o ťažkosti pri získavaní
materiálu, havárie, štrajky, výluky, dopravné
obmedzenia, zásahy úradov alebo ťažkosti s dodávkou
energií (a to aj v prípade, ak takéto ťažkosti postihnú
dodávateľov predávajúceho) - sa dodacia lehota
primerane predĺži.
h) V prípade dodania na požiadanie je kupujúci
povinný prevziať celé množstvo tovaru uvedené
v predajnej zmluve v termíne uvedenom tamtiež.
Pokiaľ v zmluve nie je uvedený žiadny termín, má sa
za to, že termín prevzatia je tri mesiace od dátumu,
kedy zmluva nadobudne účinnosť. Po uplynutí tejto
lehoty má predávajúci právo fakturovať všetok tovar
v rozsahu danej predajnej zmluvy, ktorý ešte nebol
vyfakturovaný, a na základe vlastného uváženia buď
zostávajúci tovar vyexpedovať alebo vyúčtovať
kupujúcemu príslušné náklady na jeho skladovanie.
6) Prepravné a balné, prenos rizika
Pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak, prepravné riziká
a výdavky znáša bez výnimky kupujúci. Toto riziko sa
prenáša na kupujúceho aj v prípade, že dodávka
smeruje do jeho bezplatných priestorov, a to pri
odovzdaní tovaru špeditérovi alebo prepravcovi,
najneskôr však v momente, kedy tovar opustí priestory
predávajúceho. Po dovezení tovaru do priestorov
kupujúceho musí tento okamžite skontrolovať, či
dodané množstvo zodpovedá objednávke. V prípade
poškodenia tovaru počas prepravy postupuje kupujúci
v súlade s pokynmi a odporúčaniami špeditéra
uvedenými na zadnej strane dodacieho listu.
7) Montáž, zhoda s predpismi
Kupujúci musí na vlastné náklady získať všetky
potrebné úradné povolenia práci, predpisov na ochranu
zvierat atď.).
Vykonanie všetkých stavebných prác sa musí zveriť
oprávnenému stavebnému dozoru. Osobitný dôraz sa
kladie na vykonanie takýchto prác v súlade s plánom
a) predovšetkým v súlade s plánmi poskytnutými
predávajúcim.
Zodpovednosť za nedostatky vyplývajúce z nesprávne
a/alebo neskoro vykonaných prípravných prác
akéhokoľvek druhu nesie kupujúci; predávajúci v tomto
prípade nenesie žiadnu zodpovednosť. b) Predávajúci
v súlade so Smernicou o strojových zariadeniach
dodáva výhradne nezmontované stroje.
Stroje, v ktorých sú tieto nezmontované stroje
nainštalované, sa môžu uviesť do prevádzky až po
potvrdení ich súladu s podmienkami Smernice
o strojových zariadeniach, ktoré sa vykoná na žiadosť
a na náklady kupujúceho.
c) V prípade oneskorenia prevzatia, montáže alebo
uvedenia do prevádzky, ktoré nevzniklo zavinením
predávajúceho, znáša všetky náklady vyplývajúce z

Seite 1 von 3

prestojov ako aj cestovné a iné výdavky zamestnancov
predávajúceho kupujúci.
Zamestnanci predávajúceho v priestoroch závodu
kupujúceho musia mať k dispozícii asistentov
s príslušnou praxou pre požadované práce
v priestoroch závodu ako aj príslušenstvo typu
zdvíhacích a prepravných zariadení a potrebného
náradia plus plyn, vodu a elektrinu.
Okrem toho musia mať k dispozícii suché uzamykateľné
miestnosti na skladovanie dovezeného vybavenia,
materiálov a náradia.
Riziko straty alebo poškodenia predmetov v priestoroch
závodu nesie kupujúci.
f) Kupujúci potvrdzuje čas odpracovaný zamestnancami
predávajúceho v priestoroch jeho závodu a použitý
materiál svojím podpisom na predloženom osvedčení
o prácach v priestoroch závodu. V prípade chýbajúceho
podpisu kupujúceho tvoria základ pre fakturovanie
položky uvedené zamestnancami predávajúceho vo
formulári daného závodu.
g) Všeobecným pravidlom je, že práce v priestoroch
závodu sa vykonávajú v prázdnych zariadeniach;
v zariadeniach, v ktorých sa nachádzajú osoby alebo
zvieratá, sa môžu tieto práce vykonávať iba na žiadosť
a na zodpovednosť kupujúceho. Všetky takto
dodatočne vzniknuté náklady znáša kupujúci.
8) Splatnosť kúpnej ceny
Kúpna cena je splatná štyri týždne po dodaní
posledného dielu, a to bez ohľadu na prípadnú
požadovanú akceptáciu alebo predloženie úradných
povolení.
9) Ceny, úhrada, nedoplatky, kompenzácie
a) Pokiaľ nie je dohodnuté inak, ceny predajcu sa
stanovujú ako netto cash ceny pri odchode z priestorov
závodu bez balného, poistenia, dopravného (clo a
podobné poplatky), prác v priestoroch závodu a dane
z pridanej hodnoty.
b) Zvýšenie cien po uplynutí záruky na cenu znáša
kupujúci.
c) Predávajúci má právo žiadať o vyplatenie zálohy za
výrobu a dodanie. a zabezpečiť dodržanie všetkých
legislatívnych požiadaviek (najmä tých, ktoré sa týkajú
požiarnej ochrany a predchádzania nehodám,
stavebných
predpisov,
predpisov
upravujúcich
bezpečnosť a ochranu zdravia pri
d) Predávajúci má právo fakturovať služby po splátkach
a v prípade meškajúcich čiastkových úhrad
poskytovanie príslušných služieb pozdržať. Následné
úhrady sa zohľadnia až po vykonaní konečného
zúčtovania.
e) Pokiaľ sa zo strany kupujúceho vyskytnú nedoplatky,
predávajúci má právo žiadať o okamžitú úhradu kúpnej
ceny. V tom prípade zanikajú všetky dohodnuté zľavy
resp. bonusy.
f) Predávajúci má právo kompenzovať svoje nároky zo
svojej nárokovanej kúpnej ceny iba v prípade, že o
daných nárokoch nie je žiadna pochybnosť a že sú po
právnej stránke uznané ako oprávnené.
10) Obmedzenie zodpovednosti
a) Predávajúci nesie výhradnú zodpovednosť za všetky
škody, ktoré sa týkajú smrti, poranenia alebo
poškodenia zdravia v dôsledku porušenia povinností
predávajúceho z nedbalosti alebo porušenia povinností
jeho zástupcu alebo asistenta z nedbalosti a za škody
vzniknuté
v
dôsledku
porušenia
povinností
predávajúceho, jeho zástupcu alebo asistenta z
nedbalosti a za porušenie závažných vecných
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povinností.
b) Škody vzniknuté v dôsledku prerušenia výroby,
ušlého zisku a straty obratu nebudú predmetom
kompenzácie.
c) Akékoľvek odškodnenie je limitované sumou, ktorú
môže predávajúci dostať ako príslušné poistné krytie.
d) Nárok na odškodnenie zo strany kupujúceho trvá
jeden rok.
11) Osobitné povinnosti kupujúceho
a) Kupujúci súhlasí s tým, že bude postupovať presne v
súlade z doručenými pokynmi na obsluhu a s
bezpečnostnými predpismi.
b) Kupujúci súhlasí s tým, že k tovaru vyrobenému
výhradne na podnikateľské účely nebude mať prístup
nevyškolený personál.
c) V prípade predaja tovaru kupujúcemu alebo jeho
prevodu na kupujúceho sa tento zaväzuje dodržiavať
rovnakú zodpovednosť voči svojim odberateľom alebo
obchodným partnerom, ako uvádza vyššie uvedený
odsek 10).
12) Výhrada vlastníctva
a) Tovar ostáva vo vlastníctve predávajúceho do
momentu zaplatenia celej nákupnej ceny.
b) Ak kupujúci vykonáva akékoľvek spracovanie tovaru,
ktorý je predmetom výhrady vlastníctva, takéto
spracovanie sa vykonáva v mene predávajúceho bez
toho, že by kupujúcemu voči predávajúcemu ako
výrobcovi tovaru vznikla akákoľvek povinnosť, t.j.
vlastníkom produktov počas spracovania ostáva
predávajúci. Pokiaľ kupujúci spracováva tovar spolu
s inými tovarmi, ktorých vlastníkom nie je predávajúci,
predávajúcemu vzniká nárok na spoločné vlastnícke
práva výsledného tovaru v pomere týchto tovarov pri
spracovaní, t.j. v hodnote fakturovanej ceny tovarov,
ktorých sa týka výhrada vlastníctva, k hodnote
ostatných spracovávaných tovarov. Ak sa kupujúci
stáva výhradným vlastníkom nového predmetu,
zmluvné strany súhlasia s tým, aby kupujúci výhrady
vlastníctva, a to bez akýchkoľvek poplatkov.
c) Kupujúci má právo na ďalší predaj tovaru, ktorý je
predmetom výhrady vlastníctva (na základe kúpnej
zmluvy, zmluvy o poskytovaní služieb a pod.) iba v
prípade, že nárok vzniknutý takýmto ďalším predajom
prechádza na predávajúceho. Kupujúci nemá právo
žiadnym iným spôsobom nakladať s tovarom, ktorý je
predmetom
výhrady
vlastníctva.
Na
žiadosť
predávajúceho je kupujúci povinný informovať svojich
odberateľov o postúpení svojho práva na úhradu na
predávajúceho bez ohľadu na to, či je tovar predmetom
ďalšieho spracovania alebo či sa predáva jednému
zákazníkovi alebo viacerým zákazníkom. Na žiadosť
predávajúceho je kupujúci povinný informovať tretie
strany o prevode úhrady na predávajúceho. Pokiaľ je
hodnota záruk poskytnutých predávajúcemu o viac než
20% vyššia než nárok predávajúceho, predávajúci musí
(na žiadosť kupujúceho alebo tretej strany, ktorá znáša
dopady nadmerného zaťaženia kupujúceho zárukami)
do tejto výšky záruky uvoľniť; formu záruky vyberá
predávajúci. Pokiaľ sa tovar, ktorý je predmetom
výhrady vlastníctva, dostane do rúk tretím stranám,
kupujúci musí okamžite informovať predávajúceho.
Pokiaľ kupujúci poruší túto zmluvu, predávajúci má na
náklady kupujúceho nárok na vrátenie tovaru, ktorý je
predmetom výhrady vlastníctva. Vrátenie ani zabavenie
tovaru, ktorý je predmetom výhrady vlastníctva,
neznamená zrušenie zmluvy zo strany predávajúceho.
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13) Záruka
a) Ihneď po prenose rizika je nutné tovar pozorne
obhliadnuť a zistiť všetky nezhody. Kupujúci musí
predávajúceho o všetkých nezhodách okamžite
písomne informovať; v opačnom prípade nie je možné
uplatniť akúkoľvek reklamáciu. Pokiaľ nie je možné
vykonať obhliadku tovaru ihneď pri jeho doručení, táto
okolnosť sa musí zaznamenať v potvrdení o prevzatí
alebo v nákladnom liste. V takomto prípade sa musí
obhliadka aj oznámenie o nezhodách vykonať pri
najbližšej možnej príležitosti
b) Kroky zo strany predávajúceho vykonané v záujme
minimalizácie škôd nepredstavujú akceptovanie
nedostatkov z jeho strany. Vstupom do reklamačného
konania sa predávajúci nevzdáva práva na prípadné
námietky voči neskorému uplatneniu reklamácie zo
strany kupujúceho, jej neobjektívneho zdôvodnenia
resp. voči ďalším nedostatkom v rámci reklamačného
konania.
c) Záruka sa netýka škôd, ktoré vznikli zavinením zo
strany kupujúceho ako napr.: nesprávne používanie,
chybná montáž alebo uvedenie do prevádzky,
prirodzené opotrebenie, chybné alebo nedbalé
zaobchádzanie, nedodržiavanie pokynov, nevhodné
priestory alebo náhradné diely, chybné stavebné práce,
nevhodná lokalita, chemické, elektrochemické alebo
elektrické vplyvy, používanie nevhodného krmiva
a
dopravníkov.
garantoval
predávajúcemu
spoluvlastníctvo nového predmetu v pomere hodnoty
spracovávaného tovaru, ktorý je predmetom
d) Záruka sa nevzťahuje na opotrebené diely (za
predpokladu, že k opotrebeniu došlo počas
predpokladaného času používania) ani na drobné
konštrukčné odchýlky pozinkovaných a natretých
dielov, škrabance a deformácie, ktoré nemajú vplyv na
funkciu ani na životnosť produktu.
e) Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby
použitých materiálov, ktoré sa nedali zistiť pomocou
metód známych v čase, kedy predávajúci daný produkt
uviedol do obehu, ani za škody vyplývajúce z takýchto
chýb. Kupujúci akceptuje, že aktuálny stav technológie
neumožňuje výrobu produktov a systémov pre využitie
v poľnohospodárstve, v priemysle a v obchodnej sfére,
ktoré by fungovali bezchybne pri každom type a pri
každej kombinácii použitia. Toto ustanovenie sa týka
bezvýhradne aj akéhokoľvek dodaného softvéru.
Predávajúci v súlade s vyššie uvedeným garantuje iba
to, že dodané produkty sú v zásade použiteľné podľa
popisu v príslušných pokynoch. Záruka za projektované
a garantované funkcie začína plynúť až po úplnom
uvedení systému do prevádzky. Predávajúci nemá
žiadnu povinnosť poskytovať služby, ktoré nie sú
výslovne uvedené v jeho potvrdení objednávky.
f) Pokiaľ predávajúci vyrába tovar na základe
projektových údajov, výkresov, modelov alebo iných
špecifikácií kupujúceho, je zodpovedný iba za presnú
realizáciu. Predávajúci v takomto prípade nenesie
zodpovednosť za funkciu tovaru ani za ďalšie
požiadavky.
g) Záruka sa neuplatní v prípade predaja tovaru alebo
akceptovania objednávky na opravné práce.
h) Kupujúci nemá právo na odstraňovanie nedostatkov
vo vlastnej réžii a na vyžadovanie náhrady súvisiacich
výdavkov.
i) Pokiaľ sa práce vykonávajú v závode kupujúceho v
rámci záruky, predávajúci si bude fakturovať cestovné a
ďalšie vecné výdavky.
j) Záručné povinnosti predávajúceho zanikajú, pokiaľ si
kupujúci neplní svoje povinnosti vrátane včasného
vysporiadania faktúr.
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k) Reklamácie vznesené kupujúcim v súvislosti
s nedostatkami materiálov zanikajú po uplynutí jedného
roka.
l) Čas uplynutia možnosti na uplatnenie reklamácie
v súvislosti s nedostatkami materiálov, ktoré sa neskôr
odstránia, sa predĺži iba v prípade položiek, ktoré sú
zahrnuté v tomto neskoršom nápravnom úkone.
14) Záverečné ustanovenia
a) Pre túto zmluvu je platný právny poriadok Rakúskej
republiky. Neplatia pre ňu predpisy právnych aktov
Spojených národov.
b) Výhradným právnym fórom pre všetky právne spory
vyplývajúce z tejto zmluvy je sídlo predávajúceho.
c) V prípade, že sa jednotlivé články tejto zmluvy
vrátane týchto obchodných podmienok stanú čiastočne
alebo úplne neúčinnými, účinnosť ostatných článkov
tým nebude nijako dotknutá.Čiastočne alebo úplne
neúčinný článok by sa mal nahradiť článkom, ktorého
ekonomické dôsledky sú čo najviac podobné
dôsledkom príslušného neúčinného článku.
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