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spoločnosti  Getzner Werkstoffe GmbH

Since 1969the good vibrations company

§ 1 Oblasť platnosti
(1) Pre všetky naše dodávky a výkony (napr. aj montáž dodaných produk-
tov, kalkulácie) platia nasledovné podmienky. Tieto podmienky platia pre 
budúce obchody, aj keď v jednotlivých prípadoch nie sú výslovne uvedené 
ako súčasť zmluvy.

(2) Odporujúce obchodné podmienky, najmä nákupné podmienky záka-
zníka neplatia a ani sa neakceptujú. Zmena týchto podmienok je možná 
len písomnou formou. Objednávanie alebo odoberanie našich produktov 
(výkonov) sa v každom prípade považuje za uznanie týchto podmienok.

§ 2 Ponuka, odber a potvrdenie objednávky
(1) Naše ponuky sú nezáväzné. Objednávku prijímame písomným pot-
vrdením.

§ 3 Cena
(1) Ak nie je dohodnuté inak, platia ceny platné v deň dodávky / výkonu.

(2) Ak boli dohodnuté ceny a menia sa náklady na základe ktorých sa tieto 
ceny stanovili, sme oprávnení prispôsobiť ceny adekvátne k zmene nákladov.

(3) Ak nebolo dohodnuté inak, všetky ceny sú netto ceny v Euro z továrne 
resp. expedičného skladu vrátane obchodného balenia. Ak zákazník požadu-
je špeciálne balenie (napr. individuálne balenie, zámorské balenie) musí toto 
dodatočne zaplatiť.

(4) Ak sa dodávka/výkon uskutoční v neskoršom čase z dôvodu, ktorý je  
v oblasti pôsobnosti zákazníka, sme oprávnení kompenzovať vzniknuté 
vyššie náklady adekvátne vyššími cenami.  Nedotýka sa to nášho práva na 
náhradu nám inak vzniknutej škody.

(5) Všetky dane, colné poplatky a ostatné odvody, ktoré musí zákazník 
uhradiť z dôvodu prevzatia dodávky/výkonu, musí znášať sám s výnimkou 
prípadu, kedy sme sa k platbe písomne zaviazali.

§ 4 Miesto plnenia, dodávka
(1) Miesto plnenia je  Bürs, Rakúsko (EXW Bürs, Incoterms 2010)

(2) Expedícia a transport sa uskutočnia na účet a riziko zákazníka. Akonáhle 
je dodávka  zákazníkovi k dispozícii v mieste plnenia, prechádza riziko na 
neho. Ak zákazník dodávku neprevezme, dostane sa do prestoja prijatia. 

Okrem toho sa v takomto prípade považuje naša dodávka za realizovanú 
a oprávňuje nás uskladniť tovar na náklady zákazníka. Z toho vyplývajúce 
skladovacie náklady nám musia byť obratom uhradené.

(3) Riziko pri výkonoch prechádza na zákazníka v momente ich prevzatia.  
Zaplatenie odmeny, prísľub zaplatenia odmeny, použitie  výkonov v zmysle 
určenia alebo použitie toho istého na iné, na základe toho vybudované dielo, 
sa považujú za prevzatie nášho výkonu.

(4) Sme oprávnení na čiastočné dodávky, uplatňujú sa na ne všetky zmlu-
vné podmienky.

(5) Ak dodávku alebo výkon nemôžeme z dôvodu  nepredvídateľných okol-
ností, ktoré nemôžeme ovplyvniť, uskutočniť v dohodnutom termíne (vyššia 
moc, omeškanie dodávky dodávateľských závodov atd.), máme právo dodať 
alebo realizovať výkon v čo najbližšom termíne, pokiaľ je prevzatie tovaru 
zákazníkom v tomto čase ešte únosné. V opačnom prípade sme oprávnení 
odstúpiť od zmluvy. Za omeškanie dodávky z iných dôvodov ručíme len  
v prípade vlastnej hrubej nedbanlivosti a úmyslu.

Pokiaľ zákazníkovi nebola udelená dovozná licencia, neoslobodzuje ho to 
od výkonov.

§ 5 Záručné plnenie a garancia
(1) Poskytujeme záruku, že predmet zmluvy (dodávka alebo výkon) zod-
povedá popisu našich dodávok a výkonov. Zákazník sa prostredníctvom 
náhľadu do katalógu popisu produktov a výkonov musí informovať o našich 
produktoch a výkonoch a ich vlastnostiach, najmä o výrobnej tolerancii, ma-
teriáloch a ich vlastnostiach a funkčnosti.

(2)  Zákazník musí pri preberaní predmetu zmluvy (dodávka alebo výkon) 
starostlivo prekontrolovať a na prípadné vady v priebehu päť dní od jeho 
prevzatia podať písomne sťažnosť spolu so zaslaním vzorky reklamovaného 
tovaru, v opačnom prípade sú všetky nároky, aj nároky na následné škody 
v dôsledku nedostatkov, vylúčené. Ak sa v priebehu stanovenej doby podá 
sťažnosť na chybu, sme oprávnení chybu odstrániť, chybný tovar vymeniť, 
zobrať naspäť voči dobropisu alebo poskytnúť zníženie ceny. Zákazníkovi 
neprislúchajú žiadne iné nároky.

(3) Zákazník nie je oprávnený zadržiavať platby z dôvodu nárokov na 
záručné plnenie alebo iných nárokov akéhokoľvek druhu.

(4) Zodpovednosť za škodu z našej strany v prípade ľahkej a jednoduchej 
hrubej nedbanlivosti je vylúčená. Za následné škody, najmä ušlý zisk  a vráte-
nie nákladov neručíme vôbec. Naše ručenie je ohraničené do výšky 7,5 mil. 
Eur. Pri používaní našich produktov v lietadlách, motorových vozidlách a lo-
diach je naše ručenie ohraničené do výšky 500 000,00 Eur. To platí najmä pre 
inštalačné náklady a náklady na výstavbu.

Nároky na postih vyplývajúce zo zodpovednosti za vady výrobkov uspokoju-
jeme do výšky 500 000,00 EUR.  Prevyšujúcu sumu znáša zákazník. To neplatí 
v prípade že zákazník je spotrebiteľ v zmysle rakúskeho Zákona o ochrane 
spotrebiteľov.

Z hľadiska zákona o zodpovednosti za škody spôsobené vadami výrobkov 
zákazníkovi neprináleží za prevyšujúcu sumu navyše žiadne regresné právo. 
Ak zákazník dodaný tovar alebo časti z neho odovzdá ďalej, alebo  ho cel-
kom alebo čiastočne predá, musí ohraničenie ručenia a zrieknutie postihu  
v plnom obsahu previazať na svojich odberateľov.

Neručíme za dodaný tovar, ktorý je chybný v dôsledku zapracovania do 
výrobku zákazníka alebo jeho odberateľov. Okrem toho neručíme za dodaný 
tovar, ktorý bol z dôvodu návodov zákazníka (napr. konštrukčné údaje, 
špecifikácie, plány, modely alebo predpisy na skladovanie alebo transport) 
chybne vyrobený, uskladnený alebo dodaný.

Ak by boli zákazníkovi z akýchkoľvek dôvodov známe okolnosti, na základe 
ktorých sa môže dodaný tovar v zmysle zákona o zodpovednosti za ško-
du spôsobenú vadným výrobkom javiť chybný, je povinný ihneď nám to 
oznámiť.

Ak zákazník poruší niektorú z povinností stanovených v týchto Všeobecných 
predajných podmienkach, najmä povinnosť previazania, je povinný za-
bezpečiť, že tretie strany nás nebudú žalovať a ani si voči nám nebudú 
uplatňovať akékoľvek nároky na náhradu škody, ak by tieto nevznikli pri 
dodržaní povinnosti.

(5) Vrátenie reklamovaného tovaru musí byť nami vopred odsúhlasené  
a uskutoční sa na náklady a riziko zákazníka. Ak sa tovar vráti bez nášho pred-
chádzajúceho súhlasu, sme oprávnení  odmietnuť prevzatie vráteného tova-
ru a tento mu na jeho náklady zaslať späť.

(6) Ukážkové vzorky sa môžu od dodávky/výkonu odchyľovať v kvalite, 
vlastnostiach, forme, prevedení a funkčnosti.
Upozorňuje, že naše výrobky nie sú na použitie v motorových vozidlách  
a /alebo lietadlách a lodiach (ďalej len ako špeciálne použitie“) ani napláno-
vané a nebolo ani preverené, či si na takého vhodné. Naše produkty na 
takéto špeciálne použitie neponúkame, iba za predpokladu, že v jednot-
livom prípade  konkrétne špeciálne použitie vopred písomne potvrdíme. 
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Bez takéhoto potvrdenia je každé špeciálne použitie našich produktov na 
vlastné riziko a s vylúčením akéhokoľvek záručného plnenia a/alebo záruky 
z našej strany.

§ 6 Výhrada vlastníctva
(1) Až do splnenia všetkých povinností zákazníka, najmä do kompletného 
zaplatenia kúpnej ceny, zostáva dodaný zmluvný predmet v našom vlast-
níctve (vyhradený tovar).

(2) Zákazník je oprávnený vyhradený tovar odpredať ďalej. Oprávnenie za-
niká, ak sa zákazník dostane do omeškania s platbami, alebo má ťažkosti, že 
pri splatnosti našu pohľadávku nemôže úplne zaplatiť .

(3) Ak zákazník vyhradený tovar odpredáva ďalej, už v tomto momente 
nám postupuje všetky jemu z ďalšieho odpredaja alebo iného zhodnotenia 
prislúchajúce pohľadávky až do výšky pohľadávky kúpnej ceny. Zákazník sa 
zaväzuje  poznamenať svoje postúpenie v účtovných knihách. Zákazník je až 
do odvolania oprávnený postúpené pohľadávky vo vlastnom mene stiahnuť 
za nami vystavené faktúry. Zákazník je povinný vyhradiť si svoje vlastníctvo 
na vyhradenom tovare ak vyhradený tovar ďalej odpredáva na úver.

(4) Zákazník nám postúpi svoje poistné nároky alebo nároky na náhradu 
škody vyplývajúce zo zničenia alebo poškodenia vyhradeného tovaru.

(5) Založenie a  odovzdanie záruky vyhradeného tovaru nie je prípustné.

(6) Ak využijeme výhradu vlastníctva spätným prevzatím vyhradeného 
tovaru, sme oprávnení tento z voľnej ruky predať alebo nechať vydražiť.  
Vrátenie vyhradeného tovaru prebehne za cenu výnosu dosiahnutú jeho 
predajom, nanajvýš však za  pôvodne dohodnutú cenu. Vyhradzujeme si up-
latnenie  nároku na náhradu škody.

§ 7 Platby a omeškanie
(1) Miesto plnenia pre platby je Bratislava, Slovensko.

(2) Zmenky a šeky sa prijímajú na platby len na základe písomnej dohody.

(3) Kúpna cena musí byť zaplatená v priebehu 14 dní od vystavenia fak-
túry bez akýchkoľvek zrážok ako aj bez nákladov a výdavkov, pokiaľ nebolo 
písomnou formou dohodnuté inak.

(4) Ak odmena k dátumu splatnosti nie je uhradená, sme oprávnení:

 - posunúť plnenie našich záväzkov až do zaplatenia nedoplatkov,
 -  uplatniť si primerané predĺženie dodacej lehoty a lehoty na splnenie 

zákazky ,
 - vyhlásiť okamžitú splatnosť celej dlžnej odmeny,
 -  vyúčtovať všetky náklady na upomienky a inkaso ako aj zákonné úroky 

z omeškania, alebo
 -  pri nedodržaní primeraného dodatočného predĺženia odstúpiť od zmlu-

vy, pričom aj pri deliteľnom výkone sme oprávnení vyhlásiť odstúpenie 
od celej zmluvy a uplatniť si nárok na náhradu škody aj za ušlý zisk.

(5) Ak sa voči majetku zákazníka vedie exekúcia, alebo jeho platobná scho-
pnosť je pochybná, sme oprávnení:

 -  vyhlásiť okamžitú splatnosť všetkých pohľadávok bez ohľadu na ich 
splatnosť,

 -  všetky dodávky a výkony z ešte nesplnených zmlúv zadržať a zre alizovať 

len voči platbe vopred. Ak sa zákazník zdráha zaplatiť vopred, môžeme 
od zmluvy odstúpiť a uplatniť si nárok na náhradu škody aj za ušlý zisk.

(6) Ak je zákazník v omeškaní s prijatím, je poplatok splatný ihneď.

(7) Platby sa aj pri inom venovaní započítavajú trvalo na najstarší dlh  
a z ne ho vyplývajúce úroky a náklady.

§ 8 Súdna príslušnosť a rozhodné právo
(1) Všetky právne vzťahy medzi nami a zákazníkom podliehajú materiál-
nemu rakúskemu právu. Vylučuje sa UN-kúpne právo.

(2) Výlučná súdna príslušnosť v prípade sporov je v oblasti použitia Lugán-
skej dohody alebo v mieste pôsobnosti dodávateľa spoločnosti Hydrobeton 
s.r.o., t.j. Obvodný súd Bratislava III.

Pre všetky prípady mimo tejto oblasti použitia je dohodnutá súdna 
príslušnosť Mediátora alebo rozhodcovského súdu v Bratislave. Miestom 
rozhodcovského konania je Bratislava, jazykom rozhodcovského konania 
slovenčina. Ak je zmluva vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku je jazy-
kom rozhodcovského konania slovenčina.
Sme však vo všetkých prípadoch oprávnení uplatňovať nároky voči zákaz-
níkovi pred iným, jemu príslušným súdom.

§ 9 Záverečné ustanovenia
(1) Zákazník nie je oprávnený kompenzovať prípadné pohľadávky voči nám 
s pohľadávkami, ktoré môžeme mať my voči nemu. Zákazníkovi neprináleží 
zádržné právo.

(2) Zákazník nie je oprávnený svoju pohľadávku na dodávku alebo výkon 
predmetu zmluvy odstúpiť iným.

(3) Napadnutie platnosti zmluvy z dôvodu omylu zákazníka je vylúčené.

(4) Podklady alebo informácie o nás, našich produktoch, distribučných 
partneroch    alebo iných zákazníkoch, ktoré boli zákazníkovi poskytnuté, 
alebo o ktorých inak nadobudol vedomosti sa nesmú odovzdávať alebo 
akýmkoľvek spôsobom sprístupňovať tretím osobám, najmä nie našim 
konkurentom. To platí aj pre podklady ako napr. vzorky, výkresy, návrhy, roz-
počet nákladov a kalkulácie alebo reklamné materiály, ktoré boli zákazníkovi 
odovzdané alebo o ktorých nadobudol vedomosti inak. Všetky práva na 
takého podklady prináležia nám.

(5) Zákazník poskytuje záruku, že ním poskytnuté výkresy, skice, modely 
atd. nie sú zaťažené právami tretích. Zákazník zabezpečí, že tretia strana nás 
nebude žalovať a ani si voči nám nebude uplatňovať náhradu škody z dôvo-
du porušenia práv vyššie uvedených predmetov. V prípade uplatňovania 
takýchto práv sme oprávnení bez stanovenia dodatočného termínu odstúpiť 
od zmluvy a ihneď zastaviť našu dodávku/výkon bez preverenia právneho 
stavu a bez toho, žeby mal zákazník z toho dôvodu nárok na uplatňovanie 
nárokov voči nám. 

(6) Ak by ustanovenia zmluvy boli alebo sa stali neplatnými alebo 
nevymáhateľnými, nie je tým dotknutá platnosť zvyšku zmluvy. Tieto neplat-
né alebo nevymáhateľné ustanovenia sa nahradia platnými a vymáhateľnými 
ustanoveniami, ktoré sa čo najviac približujú zamýšľanému hospodárskemu 
účelu (Salvatorská klauzula).
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