VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
PRE PREDAJ TOVARU
Č. 1/2018
spoločnosti EW Distribution a.s., so sídlom Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava – mestská časť
Petržalka, IČO: 47 402 598, DIČ: 2023857605, IČ DPH: SK2023857605, zapísanej v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 120212/B
Článok I.
Spoločné úvodné ustanovenia a definície.
1.1.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre predaj tovaru, (ďalej aj ako „VOP“) stanovujú všeobecné
pravidlá predaja tovaru subjektom EW Distribution a.s., so sídlom Panónska cesta 17, 851 04
Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 47 402 598, DIČ: 2023857605, IČ DPH: SK2023857605,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 120212/B na
základe kúpnej alebo inak označenej zmluvy, na ktorú sa tieto VOP vzťahujú.

1.2.

Pre účely týchto VOP a záväzkových vzťahov, na ktoré sa tieto VOP vzťahujú, sa pod pojmom „EW
Distribution“ rozumie obchodná spoločnosť EW Distribution a.s., so sídlom Panónska cesta 17, 851 04
Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 47 402 598, DIČ: 2023857605, IČ DPH: SK2023857605,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 120212/B.

1.3.

Pre účely týchto VOP a záväzkových vzťahov, na ktoré sa tieto VOP vzťahujú, sa pod pojmom
„Kupujúci“ rozumie podnikateľský subjekt, s ktorým EW Distribution ako predávajúci uzavrel kúpnu
alebo inak označenú zmluvu, predmetom ktorej je najmä záväzok EW Distribution ako predávajúceho
predať tomuto subjektu ako kupujúcemu tovar v predmetnej zmluve špecifikovaný a záväzok tohto
subjektu ako kupujúceho zaplatiť EW Distribution ako predávajúcemu za predaj tovaru dohodnutú
kúpnu cenu, a ktorá obsahuje doložku, podľa ktorej sa vzťahy ňou založené spravujú pravidlami
určenými v týchto VOP. Kupujúci, na zmluvu uzavretú s ktorým sa vzťahujú tieto VOP má postavenie
podnikateľa, teda nemá postavenie spotrebiteľa, pretože buď nie je fyzickou osobou, alebo síce je
fyzickou osobou, ale pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej
činnosti, zamestnania alebo povolania.

1.4.

Pre účely týchto VOP a záväzkových vzťahov, na ktoré sa tieto VOP vzťahujú, sa pod pojmom
„Zmluva“ rozumie osobitná kúpna zmluva alebo inak označená zmluva uzavretá medzi EW
Distribution ako predávajúcim a Kupujúcim podľa pravidiel dohodnutých v Časti A týchto VOP,
predmetom ktorej je najmä záväzok EW Distribution predať Kupujúcemu tovar v tejto zmluve určený
a záväzok Kupujúceho zaplatiť EW Distribution za tento tovar dohodnutú kúpnu cenu, obsahujúca
doložku, podľa ktorej sa vzťahy ňou založené spravujú pravidlami určenými v týchto VOP, a to vrátane
všetkých príloh. Takáto zmluva môže, no nemusí byť uzavretá na diaľku.

Pre vylúčenie pochybnosti sa uvádza, že Cenová ponuka prijatá Kupujúcim v súlade s relevantnými
ustanoveniami Časti A týchto VOP, je považovaná za Zmluvu, ktorej obsah je určený obsahom prijatej
Cenovej ponuky a týchto VOP.
1.5.

Pre účely týchto VOP a záväzkových vzťahov, na ktoré sa tieto VOP vzťahujú, sa pod pojmom
„Zmluvné strany“ rozumejú EW Distribution a Kupujúci a pod pojmom „Zmluvná strana“ sa rozumie
ktorákoľvek zo Zmluvných strán.

1.6.

Pre účely týchto VOP a záväzkových vzťahov, na ktoré sa tieto VOP vzťahujú, budú tovar alebo iné
veci, ktoré sa EW Distribution zaväzuje dodať Zmluvou Kupujúcemu označované aj ako „Tovar“, a to
bez rozdielu jeho charakteru.

Časť A
Predaj tovaru zo strany EW Distribution Kupujúcemu
Článok A –I.
Registračný formulár
A1.1. Kupujúci, ktorý prejaví záujem o kúpu Tovaru od EW Distribution ako Predávajúceho je povinný pred
uzavretím Zmluvy vyplniť registračný formulár, ktorý tvorí Prílohu č. 1 týchto VOP (ďalej aj ako
„Registračný formulár“). Registračný formulár obsahuje najmä:
A1.1.1. identifikáciu EW Distribution (v rozsahu najmenej: obchodné meno, sídlo, IČO) a kontaktné
údaje EW Distribution (v rozsahu najmenej: telefónne číslo, adresu elektronickej pošty,
určenie zodpovednej osoby), bankové spojenie IBAN;
A1.1.2. identifikáciu Kupujúceho (v rozsahu najmenej: obchodné meno, sídlo, IČO) a kontaktné údaje
Kupujúceho (v rozsahu najmenej: telefónne číslo, adresu elektronickej pošty, určenie
zodpovednej osoby) bankové spojenie IBAN;
A1.1.3. vyhlásenie Kupujúceho, že nie je v likvidácii, nie je naňho vyhlásený konkurz ani voči nemu
nie je vedená exekúcia;
A1.1.4. vyhlásenie Kupujúceho, že sa so znením týchto VOP podrobne oboznámil ich prečítaním,
pričom v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam, a že s ich obsahom
a podmienkami v nich obsiahnutými súhlasí.
Článok A - II.
Uzavretie Zmluvy medzi EW Distribution ako predávajúcim a Kupujúcim.
A2.1. EW Distribution ako predávajúci uzaviera s Kupujúcim Zmluvu spravidla prostredníctvom e-mailovej
komunikácie, ktorej predchádza e-mailový alebo telefonický dopyt Kupujúceho alebo ponuka zo strany
EW Distribution a vyplnenie Registračného formuláru.
A2.2. Na základe dopytu Kupujúceho či ponuky EW Distribution, o ktorú Kupujúci prejavil záujem, a údajov
poskytnutých Kupujúcim v Registračnom formulári vypracuje EW Distribution pre Kupujúceho cenovú
ponuku (ďalej aj ako „Cenová ponuka“), obsahujúcu najmä:
A2.2.1. identifikáciu EW Distribution; a
A2.2.2. identifikáciu Kupujúceho; a
A2.2.3. druhovú špecifikáciu Tovaru, množstvo Tovaru, hlavné vlastnosti tovaru, prípadne sériové
číslo/sériové čísla alebo iné individualizačné prvky Tovaru; a
A2.2.4. jednotkovú cenu Tovaru, celkovú cenu Tovaru, a to vrátane dane z pridanej hodnoty a
všetkých ostatných daní; a
A2.2.5. platobné podmienky; a
A2.2.6. miesto dodania, dodacie podmienky, cenu dodania a iné náklady spojené s dodaním Tovaru;
a
A2.2.7. lehotu, do ktorej sa EW Distribution zaväzuje dodať Tovar; a
A2.2.8. iné skutočnosti, záväzky či informácie vzťahujúce sa na predaj a kúpu Tovaru; a

A2.2.9. Cenovú ponuku zašle EW Distribution Kupujúcemu na e-mail Kupujúceho uvedený Kupujúcim
v registračnom formulári.
A2.3. Spolu s Cenovou ponukou zašle EW Distribution Kupujúcemu na jeho e-mail v elektronickej podobe
tiež faktúru na zaplatenie dohodnutej kúpnej ceny.
A2.4. K uzavretiu Zmluvy dochádza tak, že Kupujúci potvrdí EW Distribution zaslaním e-mailu, že Cenovú
ponuku zaslanú z strany EW Distribution prijíma. Zaslanie e-mailu s dodatkom k Cenovej ponuke
alebo s odchýlkou od Cenovej ponuky sa nepovažuje za potvrdenie Cenovej ponuky, zaslaním
takéhoto e-mailu nedochádza medzi EW Distribution a Kupujúcim k uzavretiu Zmluvy.
A2.5. K uzavretiu Zmluvy nedôjde, ak v dôsledku závady informačného systému, inej technickej závady či
chyby, z dôvodu omylu alebo inak dôjde k zverejneniu nesprávnej kúpnej ceny Tovaru či zaslaniu
Cenovej ponuky s nesprávnou kúpnou cenou Tovaru alebo iných podmienok predaja Tovaru
nesprávnych z iných dôvodov, ktoré nekorešpondujú so skutočným zámerom EW Distribution.
V takomto prípade nedôjde k uzavretiu Zmluvy a EW Distribution je oprávnený chybu uvedenú vo
svojom informačnom systéme alebo v Cenovej ponuke opraviť a upozorniť Kupujúceho na chybu s
uvedením správnej hodnoty vo svojom informačnom systéme alebo v Cenovej ponuke a zaslať
Kupujúcemu novú Cenovú ponuku. K uzavretiu Zmluvy následne dôjde až opätovným prijatím novej
Cenovej ponuky, ktorá bude obsahovať správne údaje o kúpnej cene Tovaru alebo o iných
podmienkach predaja Tovaru zo strany Kupujúceho. Prevzatie nevyžiadaného plnenia zo strany
Kupujúceho samo o sebe neznamená uzavretie Zmluvy.
A2.6. Prijatím Cenovej ponuky Kupujúci zároveň vyhlasuje EW Distribution, že súhlasí s tým, že sa
záväzkovoprávny vzťah Zmluvných strán založený Zmluvou a súvisiaci so Zmluvou bude spravovať
týmito VOP, pričom v prípade, že EW Distribution a Kupujúci uzatvoria Zmluvu, v ktorej si dohodnú
podmienky odlišné od týchto VOP, budú ustanovenia Zmluvy uprednostnené pred týmito VOP.
A2.7. Vzniknutú Zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť iba na základe dohody
Zmluvných strán alebo na základe zákonných dôvodov či v súlade s týmito VOP v prípade omylu zo
strany EW Distribution.
Článok A - III.
Práva a povinnosti EW Distribution ako predávajúceho
A3.1.

EW Distribution sa zaväzuje:

A3.1.1. dodať na základe uzavretej Zmluvy Kupujúcemu Tovar v dohodnutom množstve, kvalite a
termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie
a ochranu; a
A3.1.2. zabezpečiť, aby dodaný Tovar spĺňal relevantné platné právne predpisy; a
A3.1.3. odovzdať Kupujúcemu najneskôr spolu s Tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe
všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané
relevantnými platnými právnymi predpismi alebo dohodnuté Zmluvnými stranami (napr. návod,
záručný list, dodací list, daňový doklad).
A3.2. EW Distribution má právo na riadne a včasné zaplatenie v Zmluve dohodnutej kúpnej ceny od
Kupujúceho za Tovar a to spôsobom určeným v týchto VOP, pokiaľ v Zmluve nebol dohodnutý iný
spôsob zaplatenia kúpnej ceny.
A3.3. EW Distribution má právo stornovať Cenovú ponuku pred uzavretím Zmluvy alebo od už uzavretej
Zmluvy odstúpiť v prípade, že z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti Tovaru, zisteniu, že Tovar

nespĺňa relevantné platné právne predpisy alebo iné podmienky určené v Zmluve i inak vymienené
Kupujúcim alebo z iných dôvodov súvisiacich s Tovarom a jeho dodaním nie je schopný dodať Tovar
Kupujúcemu v lehote určenej Zmluvou alebo za splnenia iných Zmluvou určených podmienok, ak sa s
Kupujúcim nedohodne na inom náhradnom plnení. O stornovaní Cenovej ponuky či odstúpení od
Zmluvy podľa tohto ustanovenia týchto VOP bude Kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a
v prípade úhrady Kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní
od storna Cenovej ponuky alebo od odstúpenia od Zmluvy podľa tohto ustanovenia týchto VOP, pokiaľ
sa s Kupujúci s Predávajúcim nedohodnú inak.
A3.4. EW Distribution má právo overiť totožnosť osoby poverenej zo strany Kupujúceho k odberu Tovaru pri
osobnom odbere Tovaru na svojej prevádzke alebo vo svojom sídle. Právo overiť totožnosť
Kupujúceho alebo osoby poverenej na odber Tovaru zo strany Kupujúceho má tiež každý subjekt,
ktorý na základe poverenia EW Distribution alebo dohody s EW Distribution doručuje Tovar
Kupujúcemu, alebo u ktorého preberá Tovar Kupujúci, Kupujúcim poverená osoba, alebo akýkoľvek
iný subjekt oprávnený prevziať tovar na základe záväzkovoprávneho vzťahu s Kupujúcim.
A3.5. Kupujúci berie na vedomie, že prípadné informácie týkajúce sa Tovaru obsiahnutné na internetovej
stránke EW Distribution alebo v akomkoľvek propagačnom materiály EW Distribution môžu byť iba
orientačného charakteru. Z uvedeného dôvodu si Kupujúci v rámci telefonickej alebo mailovej
komunikácie nasledujúcej po zadaní dopytu pre EW Distribution zo strany Kupujúceho, ako aj v rámci
posudzovania Cenovej ponuky starostlivo a podrobne vypočuje a prečíta všetky informácie týkajúce
sa Tovaru, ktoré Kupujúcemu poskytne EW Distribution. Kupujúci rovnako berie na vedomie, že môže
nastať situácie, v ktorej bude musieť EW Distribution z dôvodu na strane dodávateľa stornovať
Cenovú ponuku pred jej odsúhlasením zo strany Kupujúceho alebo dokonca odstúpiť od už uzavretej
Zmluvy po schválení Cenovej ponuky.
Článok A - IV.
Práva a povinnosti Kupujúceho
A4.1. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzavieraní Zmluvy. Náklady na
prostriedky komunikácie na diaľku si Kupujúci hradí sám podľa podmienok svojho poskytovateľa
pripojenia. EW Distribution si neúčtuje žiadne poplatky v súvislosti s uzavretím Zmluvy, pokiaľ to EW
Distribution vyslovene neuvedie v Cenove ponuke, uvedené sa nevzťahuje na prípadné doplnkové
služby spojené s dodaním Tovaru (náklady spojené s prepravou, skladovaním, prípadnou úpravou
Tovaru, a pod.).
A4.2. Kupujúci sa zaväzuje:
A4.2.1. prevziať zakúpený alebo objednaný Tovar; a
A4.2.2. zaplatiť EW Distribution dohodnutú kúpnu cenu dohodnutým spôsobom vrátane nákladov na
doručenie Tovaru a iných prípadných nákladov spojených s dodaním Tovaru, ktoré boli
dohodnuté v Zmluve; a
A4.2.3. nepoškodzovať dobré obchodné meno EW Distribution; a
A4.2.4. potvrdiť v dodacom liste prevzatie Tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej
osoby.
A4.3. Kupujúci má právo na dodanie Tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom Zmluvnými
stranami v Zmluve.
Článok A - V.
Kúpna cena a spôsob jej zaplatenia
A5.1. Kupujúci je povinný zaplatiť EW Distribution kúpnu cenu Tovaru dohodnutú v Zmluve vrátane
nákladov na doručenie Tovaru určenými v Zmluve.

A5.2. Preferovaný spôsobom zaplatenia kúpnej ceny vrátane nákladov na doručenie Tovaru je platba
vopred na bankový účet EW Distribution, na základe zálohovej faktúry vystavenej zo strany EW
Distribution a zaslanej Kupujúcemu na jeho mailovú adresu spolu s Cenovou ponukou. V prípade, že
sa Kupujúci s EW Distribution nedohodnú inak, uplatní sa tento spôsob zaplatenia kúpnej ceny
vrátane nákladov na doručenie Tovaru.
A5.3. Kupujúci zaplatí kúpnu cenu za Tovar vrátane nákladov na doručenie Tovaru na bankový účet EW
Distribution uvedený v zálohovej faktúre.
A5.4. Za účelom zrýchlenia identifikácie platby Kupujúceho označní Kupujúci svoju platbu variabilným
symbolom uvedeným na zálohovej faktúre.
A5.5. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť na základe zálohovej faktúry kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie
Tovaru v lehote uvedenej na zálohovej faktúre, Kupujúci však vždy uhrádza kúpnu cenu až po
vyjadrení súhlasu s Cenovou ponukou.
A5.6. Všetky dodacie lehoty dohodnuté Zmluvnými stranami začínajú plynúť až zaplatením kúpnej ceny
vrátane nákladov na doručenie Tovaru. V prípade, že sa Kupujúci omešká so zaplatením kúpnej ceny,
dodacie lehoty sa primerane predĺžia.
A5.7. V prípade, že omeškanie Kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny vrátane nákladov na doručenie
Tovaru bude trvať dlhšie ako 7 dní, je EW Distribution oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
A5.8. Pri uzavieraní Zmluvy s EW Distribution nie je možné uplatnenie akýchkoľvek zliav, pokiaľ EW
Distribution neurčí inak.
A5.9. EW Distribution môže zmeniť aj po zaslaní Cenovej ponuky cenu Tovaru v prípade zmeny právnych
predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od výrobcov alebo
dodávateľov Tovaru, alebo pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti je EW
Distribution povinný informovať Kupujúceho bezodkladne. V prípade zmeny ceny Tovaru dochádza k
automatickému stornu Cenovej ponuky, ktorá ešte nebola zo strany Kupujúceho potvrdená a k
odstúpeniu od Zmluvy zo strany EW Distribution v prípade, že Cenová ponuka už bola zo strany
Kupujúceho potvrdená, a teda došlo k uzavretiu Zmluvy. V rovnakom prípade zašle EW Distribution
Kupujúcemu novú Cenovú ponuku, pričom až schválením tejto Cenovej ponuky dochádza k uzavretiu
novej Zmluvy. V prípade, že Kupujúci novú Cenovú ponuku EW Distribution neschváli, pričom však už
zaplatil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti EW Distribution zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť
Kupujúcemu do 15 dní odo dňa, kedy Kupujúci oznámi EW Distribution, že novú Cenovú ponuku
neakceptuje.
Článok A - VI.
Dodanie Tovaru
A6.1. EW Distribution dodá Tovar Kupujúcemu kompletný, v lehote dohodnutej v Zmluve. Lehota na dodanie
Tovaru sa predlžuje o čas, ktorý uplynie od zaslania Cenovej ponuky do jej schválenia Kupujúcim a
zaplatenia kúpnej ceny. Lehota na dodanie Tovaru sa predlžuje tiež o čas trvania prípadných
prekážok na stane Kupujúceho.
A6.2. EW Distribution dodá Kupujúcemu Tovar na miesto dohodnuté v Zmluve.
A6.3. Kupujúci je povinný sa dostaviť na miesto dodania Tovaru a Tovar prevziať v dohodnutom čase, inak
na výzvu EW Distribution.
A6.4. Kupujúcemu je povinný Tovar pri prevzatí skontrolovať a bezodkladne informovať EW Distribution
o prípadných nezrovnalosti, mechanických poškodeniach či iných vadách tovaru. EW Distribution

nezodpovedá za žiadne nezrovnalosti, mechanické poškodenia či iné vady tovaru, ktoré neboli
Kupujúcim uplatnené pri preberaní Tovaru.
A6.5. Tovar môže byť dodaný zo strany EW Distribution s využitím služieb tretích subjektov (napr. kuriérska
služba), ak nie je vyslovene dohodnuté inak.
A6.6. EW Distribution odovzdá Kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej
podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými
právnymi predpismi (návody, záručný list, dodací list, daňový doklad).
A6.7. Ak Kupujúci neprevezme Tovar v dohodnutej dobe a na dohodnutom mieste, je povinný EW
Distribution nahradiť všetky náklady spojené s uskladnením Tovaru vyčíslené zo strany EW
Distribution, či už tieto náklady vzniknú priamo EW Distribution, alebo si ich u EW Distribution uplatní
iný subjekt, a nahradiť EW Distribution prípadnú škodu, ktorá EW Distribution vznikla porušením
povinnosti Kupujúceho prevziať riadne a včas doručovaný Tovar. EW Distribution je oprávnený, po
tom, čo Kupujúceho preukázateľne e-mailom, prostredníctvom SMS, osobne alebo telefonicky
upozorní, a poskytne mu novú primeranú lehotu na prevzatie, takýto tovar vhodným spôsobom predať,
v rovnakom prípade je EW Distribution oprávnený odstúpiť od Zmluvy. Náklady na uskladnenie
a náklady márneho dodania tovaru z dôvodu nedostatku súčinnosti na strane Kupujúceho
v nevyhnutnej výške je EW Distribution oprávnený voči Kupujúcemu započítať z výťažku predaja.
A6.8. V prípade, ak EW Distribution zabezpečí dopravu Tovar Kupujúcemu na miesto dohodnuté v Zmluve,
Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú
splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie Tovaru a podpísať protokol o doručení a
odovzdaní Tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie Tovaru je povinná predložiť EW
Distribution alebo osobe, ktorá je na základe poverenia alebo dohody s EW Distribution oprávnená
a povinná na odovzdanie Tovaru, originál alebo kópiu Zmluvy a dokladu o zaplatení Tovaru a písomné
splnomocnenie. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti Kupujúceho na
mieste určenom v Zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí Kupujúci. Ak Kupujúci bezdôvodne
odmietne prevziať a zaplatiť dobierkou riadne dodávaný Tovar bez predchádzajúceho písomného
odstúpenia od Zmluvy (ak je Kupujúci oprávnený na takéto odstúpenie od Zmluvy), je povinný uhradiť
EW Distribution náklady na dopravu a skladovanie, určené podľa platného cenníka prepravcu Tovaru
a subjektu povereného skladovaním Tovaru.
A6.11.EW Distribution je oprávnený vyzvať Kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty
dohodnutej v Zmluve.
A6.12.Vlastnícke právo na Tovar prechádza na kupujúceho pri prevzatí tovaru Kupujúcim za predpokladu
predchádzajúceho zaplatenia kúpnej ceny v plnej výške, inak až zaplatením kúpnej ceny v plnej
výške.
A6.13.Nebezpečenstvo škody na Tovare a náhodného zhoršenia stavu Tovaru prechádza na Kupujúceho v
čase, keď prevezme Tovar od EW Distribution alebo od subjektu povereného odovzdaním Tovaru,
alebo, ak tak Kupujúci neurobí včas, tak v čase, keď mu EW Distribution umožní nakladať s tovarom a
Kupujúci tovar neprevezme.
Časť B
Zodpovednosť za vady a nároky z vád Tovaru
B1.1. Predávaný Tovar musí byť dodaný v množstve, akosti a vyhotovení, ktoré určuje zmluva a musí
zodpovedať záväzným technickým normám. EW Distribution zodpovedá za vady podľa ustanovenia §
422 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako
„Obchodný zákonník“).

B1.2. Nároky Kupujúceho z vád tovaru sa riadia ustanovením § 436 a nasl. Obchodného zákonníka, pokiaľ
v Zmluve nie je dohodnuté inak.
Časť C
Spoločné a záverečné ustanovenia
C1.1. Všetky dojednania Zmluvných strán obsiahnuté v týchto VOP a v Zmluve, všetky vzťahy zmluvných
strán predchádzajúce uzavretiu Zmluvy a nasledujúce po ukončení Zmluvy, všetky záväzkovoprávne
vzťahy Zmluvou založené spolu s ich obsahom, ako aj všetky informácie, ktoré si Zmluvné strany
v súvislosti s plnením vzájomných povinností podľa tejto Zmluvy sprístupnia, sa považujú za striktne
dôverné informácie. Zmluvné strany sú povinné zdržať sa sprístupnenia takýchto informácií akejkoľvek
tretej osobe, s výnimkou svojich právnych či účtovných poradcov.
C1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky listiny, dokumenty, požiadavky, potvrdenia, oznámenia (ďalej len
„Oznámenia“) budú medzi Zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými poštou alebo
osobne alebo e-mailovou správou do emailových schránok Zmluvných strán uvedených v Zmluve, ak
Zmluva neurčuje inak. Ak bolo oznámenie zasielané poštou, považuje sa za doručené dňom, v ktorom
ho adresát prevzal alebo odmietol prevziať, alebo na tretí deň odo dňa podania zásielky na pošte, ak
sa uložená zásielka zaslaná na adresu príslušnej Zmluvnej strany uvedenej v Zmluve vrátila späť
odosielateľovi. Ak bolo oznámenie zasielané e-mailom v pracovný deň v čase od 8:00 hod do 18:00
hod., považuje sa za doručené v momente prenosu resp. oznámenia, inak v nasledujúci pracovný
deň, pokiaľ nebude preukázaný opak.
C1.3. Zmluvné strany sa zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa ich týkajú a sú
potrebné na prípadné uplatnenie Oznámenia, najmä všetky zmeny týkajúce sa Zmluvy, zmenu, či
zánik ich právnej subjektivity, adresu ich sídla, bydliska alebo miesta podnikania, bankového spojenia,
vstup do konkurzného konania ktorejkoľvek Zmluvnej strany. Ak niektorá Zmluvná strana nesplní túto
povinnosť, nebude oprávnená namietať, že neobdržala akékoľvek Oznámenie, a zároveň zodpovedá
za akúkoľvek takto spôsobenú škodu.
C1.4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú z tejto Zmluvy,
vrátene sporov o jej platnosti a záväznosti, budú rozhodované súdmi Slovenskej republiky.
C1.5. Obsah týchto VOP môže byť menený jednostranne zo strany EW Distribution, pre účely uzavretej
Zmluvy je však takáto zmena VOP účinná len v prípade schválenia druhou Zmluvnou stranou, inak
platí verzia VOP platná v čase uzavretia Zmluvy. Prípadná neplatnosť niektorého z ustanovení VOP
nespôsobuje neplatnosť VOP ako celku, Zmluvné strany sa pre prípad neplatnosti niektorého z
ustanovení VOP zaväzujú takéto neplatné ustanovenie nahradiť platným ustanovením spĺňajúcim účel
nahrádzaného ustanovenia, na ktorom sa Zmluvné strany dohodnú dodatkom k Zmluve.
C1.6. Obsah Zmluvy môže byť menený iba písomnými dodatkami riadne podpísanými všetkými Zmluvnými
stranami. Prípadná neplatnosť niektorého z ustanovení Zmluvy nespôsobuje neplatnosť Zmluvy ako
celku, Zmluvné strany sa pre prípad neplatnosti niektorého z ustanovení Zmluvy zaväzujú takéto
neplatné ustanovenie nahradiť platným ustanovením spĺňajúcim účel nahrádzaného ustanovenia.
Odkaz na akékoľvek ustanovenie Zmluvy znamená aj odkaz na ustanovenia, ktoré sú vzhľadom na
svoj obsah a číselné označenie podriadené ustanoveniu, na ktoré je odkazované, a predstavujú s
týmto ustanovením jeden celok, hoci sú z dôvodu prehľadnosti rozdelené na osobitné odstavce.
C1.7. Právne vzťahy upravené týmito VOP v týchto VOP neupravené sa spravujú Zmluvou a jej súčasťami
a ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
a ostatnými platnými právnymi predpismi.
C1.8. Zmluva uzavretá medzi Zmluvnými stranami obsahuje spolu so znením týchto VOP celú a konečnú
dohodu medzi Zmluvnými stranami, a tieto Zmluvné strany nie sú viazané akýmikoľvek vyhláseniami,
podmienkami, prísľubmi, pohnútkami ani zárukami, ústnymi ani písomnými, ktoré nie sú obsiahnuté

v Zmluve alebo v týchto VOP. V prípade, že sú niektoré ustanovenia Zmluvy v rozpore so znením
týchto VOP, majú prednosť ustanovenia Zmluvy.
C1.9.

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich vydania. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú
účinnosť momentom ich vydania, ustanovenie ods. C1.5. týmto nie je dotknuté.

Tieto VOP boli vydané zo strany spoločnosti EW Distribution a.s., zastúpená konateľom Ing. Igorom Čanigom,
v Bratislave, dňa 1.9.2018.

