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MAN Truck & Bus Slovakia, s.r.o.
Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné predajné a dodacie obchodné podmienky (ďalej len
„obchodné podmienky”) platia pre ponuky a predaj nových
nákladných vozidiel a ich agregátov, ako aj pre originálne súčiastky
MAN®, originálne príslušenstvo MAN® a originálne vymeniteľné
súčiastky MAN® od predávajúceho (MAN Truck & Bus Slovakia,
s.r.o.) kupujúcemu, pokiaľ kupujúcim je podnikateľ, ktorý pri uzavretí
zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
Tieto obchodné podmienky sa použijú na kúpnu zmluvu medzi
predávajúcim a kupujúcim, ak si strany v kúpnej zmluve výslovne a
písomne nedohodli niečo iné. Obchodné podmienky tvoria
neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy na nový predmet kúpy.
Kupujúci uznáva tieto obchodné podmienky za záväzné pre všetky
plnenia, ktoré sa majú uskutočniť na základe kúpnej zmluvy, ktorej
sú súčasťou, pričom kupujúci sa vzdáva použitia vlastných
obchodných podmienok.

I. Objednávka a uzavretie zmluvy / prevod práv a povinností
kupujúceho

Kúpna zmluva sa uzatvára na základe predávajúcim potvrdenej
objednávky urobenej kupujúcim alebo na základe jednoznačne
vysloveného súhlasu kupujúceho s ponukou predávajúceho.
Písomné potvrdenie objednávky predávajúcim je smerodajný základ
zmluvy.
1. Objednávka kupujúceho musí obsahovať tieto náležitosti:

1.1 Obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania,
IČO, prípadne DIČ a IČ DPH (ak boli pridelené) kupujúceho ako i
údaj o zápise kupujúceho v obchodnom registri alebo v inej
evidencii,

1.2 obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania,
IČO predávajúceho a 1.3 označenie slovom „Objednávka”

1.4 označenie predmetu kúpy v súlade s ponukou predávajúceho

1.5 množstvo alebo počet kusov predmetu kúpy
1.6 Cena vozidla (podvozku )
1.7 Výška zálohy na kúpnu cenu predmetu kúpy
1.8 Požadovaný dodací termín,
1.9 Dĺžka záručnej doby a kód záruky

1.10 Neoddeliteľnou prílohou Objednávky musí byť technická
špecifikácia vozidla MAN, všeobecné obchodné podmienky
a všeobecné záručné podmienky MAN.

1.11 Ak sa predáva vozidlo MAN spolu s nadstavbou, resp. s
návesom, prílohou Objednávky musí byť aj technická špecifikácia
nadstavby, a v Objednávke musí byť uvedená cena nadstavby, resp.
návesu, označenie typu nadstavby, resp. návesu, a dodávateľa
nadstavby, resp. návesu.
1.12 dátum a miesto vystavenia objednávky a podpis osoby
oprávnenej konať v mene kupujúceho,

2. Na základe prijatia riadnej Objednávky, ktorá obsahuje vyššie
uvedené náležitosti, dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva
medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká okamihom prijatia
Objednávky predávajúcim a uhradením zálohy na kúpnu cenu
predmetu kúpy.

3. Všetky dohody, ústne vedľajšie dojednania a zmeny kúpnej
zmluvy platia len vtedy, ak ich predávajúci písomne potvrdil alebo
boli vyhotovené v písomnej forme.

4. Na prevod práv a povinností kupujúceho vyplývajúcich z kúpnej
zmluvy sa vyžaduje písomný súhlas predávajúceho.

5. Až do okamihu dodania predmetu kúpy môže kupujúci od zmluvy
odstúpiť zaplatením odstupného vo výške zálohy podľa kúpnej zmluvy,
najmenej však 10% z ceny predmetu kúpy.
6. V prípade, ak kupujúci neuhradí fakturovanú zálohu na kúpnu cenu
predmetu kúpy riadne a včas, kúpna zmluva sa od začiatku zrušuje.

II. Kúpna cena a platobné podmienky

1. Kúpna cena predmetu kúpy je stanovená v EUR, je Ex
Bratislava. Súčasťou kúpnej ceny nie je príslušná daň z pridanej
hodnoty (DPH). V prípade, ak dôjde k zákonnej zmene výšky
príslušnej sadzby DPH, predávajúci je oprávnený primerane zmeniť
kúpnu cenu a kupujúci sa zaväzuje takto upravenú kúpnu cenu
zaplatiť.

2. Zálohu na kúpnu cenu predmetu kúpy vo výške určenej
v Objednávke uhradí kupujúci na bankový účet predávajúceho na
základe zálohovej faktúry vystavenej predávajúcim.

3. Kúpnou cenou predmetu kúpy sa rozumie cena platná v deň prijatia
objednávky predávajúcim (kúpna cena). Dohodnuté vedľajšie služby a
plnenia (napr. náklady na dopravu, balenie, náklady na financovanie)
sa účtujú osobitne. Kúpna cena a cena za vedľajšie služby a plnenia
sa platí na základe daňového dokladu (faktúry) vystavenej
predávajúcim, ktorý predávajúci vystaví v deň dodania predmetu kúpy
kupujúcemu. Kúpna cena je splatná do 14 dní odo dňa doručenia
daňového dokladu (faktúry) kupujúcemu, pokiaľ nie je uvedená
splatnosť dlhšia alebo písomne dohodnuté inak. Kúpnu cenu uhradí
kupujúci na účet predávajúceho, ktorý je uvedený v daňovom doklade
(faktúre). Platbu je potrebné identifikovať variabilným symbolom. Pri
dodávke náhradných dielov musí byť platba vykonaná spôsobom
pokladničná hotovosť proti dokladom.

4. Ceny sú stanovené podľa základnej sadzby uvedenej pri poskytnutí
ponuky. V prípade podstatných zmien tohto základu do termínu
dodania si predávajúci vyhradzuje právo úpravy ceny. Za podstatnú
zmenu sa považujú zmeny o minimálne 5%.

5. Kúpnu cenu uhradí kupujúci predávajúcemu v termíne splatnosti
faktúry –daňového dokladu. Predávajúci vystaví faktúru v deň
odovzdania predmetu kúpy v EUR. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť
kúpnu cenu taktiež v EUR. Zmluvné strany pri uzatváraní tejto zmluvy
dohodli, že nezaplatenie faktúry v lehote splatnosti znamená podstatné
porušenie jeho zmluvnej povinnosti, v dôsledku čoho je predávajúci
oprávnený od zmluvy odstúpiť. Oznámenie o odstúpení od zmluvy je
druhej zmluvnej strane doručené okamihom zaslania mailovej správy,
faxovej správy alebo písomným oznámením doručeným na poslednú
známu adresu kupujúceho. Kupujúci je povinný vrátiť predmet zmluvy
najneskôr do 24 hodín od prijatia oznámenia o odstúpení od zmluvy.
V opačnom prípade sa stane užívateľom predmetu zmluvy bez
právneho dôvodu a proti vôli vlastníka, čo zakladá trestno-právnu
zodpovednosť za neoprávnené používanie cudzieho motorového
vozidla.

6. Bankové a ostatné poplatky súvisiace s platbou za predmet kúpy
znáša kupujúci.

7. Záloha na kúpnu cenu predmetu kúpy, pokiaľ bola dohodnutá
a zaplatená bude po vzájomnej dohode zmluvných strán buď
kupujúcemu na základe jeho písomnej žiadosti vrátená, alebo v zmysle
písomného súhlasu preúčtovaná a v daňovom doklade odpočítaná
z fakturovanej sumy.

8. Prípadné zálohy poskytnuté kupujúcim sa neúročia.

9. Ak sa kupujúci dostane do omeškania s platbou kúpnej ceny, je
predávajúci oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške
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0.05% z dlžnej sumy za každý i začatý deň omeškania.

10. Voči pohľadávkam predávajúceho môže kupujúci započítať
svoje pohľadávky len vtedy, ak protipohľadávka kupujúceho je
nesporná, alebo vyplýva z exekučného titulu.

11. Zádržné právo môže kupujúci uplatniť len vtedy, pokiaľ spočíva
na nárokoch z kúpnej zmluvy.

III. Dodanie predmetu kúpy a omeškanie s dodaním

1 . Predávajúci sa zaväzuje odovzdať predmet kúpy podľa kúpnej
zmluvy kupujúcemu a kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy od
predávajúceho protokolárne prevziať. Protokol o odovzdaní a
prevzatí predmetu kúpy a jeho príslušenstva, tvorí prílohu kúpnej
zmluvy. Spísaný bude v deň odovzdania predmetu kúpy
kupujúcemu. Termín dodania predmetu kúpy je uvedený
v Objednávke.

2. Miestom plnenia je sídlo predávajúceho, ak sa zmluvné strany
nedohodnú inak.

3. Dodacie termíny a dodacie lehoty musia byť dohodnuté písomne.
Dodacia lehota začína plynúť, ak nie je dohodnuté inak, dátumom
písomného potvrdenia objednávky a po objasnení všetkých
technických a obchodných podrobností a zaplatení prípadných
dohodnutých záloh. V prípade náhradných dielov je lehota
považovaná za dodržanú, ak boli diely v dodacej lehote poskytnuté
zo závodu alebo vyexpedované. Ak kupujúci požaduje počas
dodacej lehoty zmeny vo vyhotovení predmetu kúpy alebo zmeny v
rozsahu dodávky alebo ak si včas nesplní svoje zmluvné záväzky,
prerušuje sa tým plynutie dodacej lehoty a predávajúci nezodpovedá
za prípadné z toho vyplývajúce predĺženie dodacích termínov.
Predávajúci je oprávnený ponúknuť čiastočné plnenie a kupujúci je
povinný čiastočné plnenie prevziať.

4. Pred termínom odovzdania bude kupujúci písomne vyzvaný na
prevzatie predmetu kúpy. Vo výzve bude určený presný termín a
miesto odovzdania predmetu kúpy.

5. Predávajúci sa zaväzuje doručiť výzvu kupujúcemu aspoň 5 dní
pred stanoveným termínom odovzdania. Doručenú faxovú alebo
mailovú správu zmluvné strany považujú za riadne doručenú výzvu
v okamihu prijatia.

6. Kupujúci je povinný pri odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy si
tento s dostatočnou odbornou starostlivosťou prehliadnuť tak, že
odovzdávajúci a preberací protokol slúži zároveň predávajúcemu
ako osvedčenie o tom, že predmet kúpy spĺňa všetky požiadavky
kupujúceho.

7. Ak sa prekročí dodací termín alebo dodacia lehota, dostáva sa
predávajúci do omeškania už s prekročením dodacieho termínu
alebo dodacej lehoty. V tomto prípade je kupujúci oprávnený
písomne určiť predávajúcemu dodatočnú primeranú lehotu na
dodanie predmetu kúpy. V prípade márneho uplynutia dodatočnej
primeranej lehoty na plnenie písomne poskytnutej kupujúcim
predávajúcemu, môže kupujúci od kúpnej zmluvy písomne odstúpiť.

8. O dobu trvania vyššej moci alebo prevádzkových porúch u
predávajúceho alebo u jeho dodávateľov, ktoré predávajúcemu bez
vlastného zavinenia dočasne bránia v dodaní predmetu kúpy v
dohodnutom termíne alebo v dohodnutej lehote, sa predlžujú
termíny a lehoty dodania uvedené v bode 1 tohto článku. Ak tieto
prekážky v plnení vedú k odkladu plnenia o viac ako šesť mesiacov,
môže kupujúci od zmluvy odstúpiť. Iné dôvody na odstúpenie od
zmluvy týmto nie sú dotknuté.

9. Kupujúci má nárok na náhradu škody spôsobenej omeškaním
predávajúceho, len ak predávajúci spôsobil omeškanie úmyselne alebo
z hrubej nedbanlivosti. Výška náhrady škody spôsobenej omeškaním
predávajúceho je obmedzená na najviac 0,25 % z kúpnej ceny
predmetu kúpy za každý ukončený týždeň omeškania, pričom celková
náhrada škody z titulu omeškania predávajúceho nesmie presiahnuť
5% dohodnutej kúpnej ceny predmetu kúpy. Predávajúci nezodpovedá
kupujúcemu za škodu v prípade, ak by škoda vznikla aj pri včasnom
dodaní predmetu kúpy.
10. Zmeny v konštrukcii alebo forme, farebné odchýlky a zmeny
rozsahu dodávky zo strany výrobcu zostávajú počas dodacej doby
vyhradené, ak sú tieto zmeny alebo odchýlky so zohľadnením záujmov
predávajúceho únosné pre kupujúceho. Údaje v opisoch rozsahu
dodávky, vzhľadu, výkonov, rozmerov a hmotnosti, spotreby
pohonných látok, prevádzkových nákladov, dopravných sadzieb a
iných hodnôt ohľadne predmetu kúpy, platné v čase uzavretia zmluvy,
sú považované za približné. Slúžia ako kritérium na stanovenie toho, či
predmet kúpy nemá žiadne faktické vady.

IV. Prevzatie predmetu kúpy a preprava

1. Kupujúci je povinný predmet kúpy prevziať na dohodnutom mieste
prevzatia a v deň alebo v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve. Ak
predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s predmetom kúpy, avšak
kupujúci predmet kúpy v rozpore so zmluvou neprevezme, vyzve ho
predávajúci na prevzatie predmetu kúpy písomne.

2. Preprava originálnych dielov MAN®, originálneho príslušenstva
MAN® a originálnych vymeniteľných súčiastok MAN® sa uskutočňuje
bez predchádzajúceho oznámenia o pripravenosti tovaru na prepravu.
Ak by obsah zásielky pri nepoškodenom obale nezodpovedal
prepravnému príkazu, musí byť oznámenie o tejto skutočnosti
doručené
predávajúcemu najneskôr do 21 dní po prevzatí; námietky alebo
reklamácie je treba u predávajúceho uplatniť v rovnakej lehote na
príslušných formulároch predávajúceho. V opačnom prípade je
dodávka považovaná za riadne prevzatú.

3. Pri prevzatí predmetu kúpy je kupujúci povinný si predmet kúpy
prehliadnuť. Kupujúci sa mlčky vzdáva práva kontroly, ak táto kontrola
nebude vykonaná v uvedený deň alebo v uvedenej lehote, pričom sa
má za to, že predmet kúpy nemá vady.

4. Ak má predmet kúpy závažné vady, je kupujúci oprávnený prevzatie
odmietnuť. Ak predávajúci vytknuté vady neodstráni v lehote, ktorú
kupujúci s predávajúcim písomne dohodol, je kupujúci oprávnený od
kúpnej zmluvy odstúpiť, bez toho, aby mu vznikla povinnosť uhradiť
predávajúcemu škodu, ktorá predávajúcemu odstúpením od kúpnej
zmluvy vznikla.

5. Nebezpečenstvo škody na predmete kúpy, pokiaľ nie je v
konkrétnych prípadoch zmluvne dohodnuté inak, prechádza na
kupujúceho okamihom prevzatia predmetu kúpy kupujúcim, alebo ak
tak neurobí včas, okamihom, kedy mu predávajúci umožní nakladať s
predmetom kúpy a kupujúci poruší zmluvu tým, že predmet kúpy
neprevezme. V prípade, ak je predávajúci povinný podľa zmluvy
odovzdať predmet kúpy určenému dopravcovi na prepravu
kupujúcemu, prechádza nebezpečenstvo škody na predmetne kúpy na
kupujúceho odovzdaním predmetu kúpy tomuto dopravcovi.

6. Ak sa kupujúci dostane do omeškania s prevzatím predmetu kúpy,
je predávajúci po uplynutí písomne stanovenej 14-dňovej dodatočnej
lehoty oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a účtovať si náhradu
škody vo výške 15% z kúpnej ceny predmetu kúpy. Táto suma
náhrady škody sa môže zvýšiť, ak predávajúci preukáže vznik vyššej
škody.

V. Výhrada vlastníctva
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1. Predmet kúpy zostáva až do úplného uhradenia všetkých
pohľadávok predávajúceho z kúpnej zmluvy vo vlastníctve
predávajúceho. Okrem toho výhrada vlastníctva zostáva zachovaná
aj v prípade existencie pohľadávok predávajúceho voči kupujúcemu
z iného obchodného vzťahu existujúceho medzi nimi, a to až do
úplného zaplatenia týchto pohľadávok. Na požiadanie kupujúceho je
predávajúci povinný vzdať sa výhrady vlastníctva, ak kupujúci
preukázateľne splnil všetky pohľadávky súvisiace s predmetom
kúpy, a ak bolo predávajúcemu poskytnuté primerané zabezpečenie
splnenia ostatných pohľadávok z ostatných obchodných vzťahov
existujúcich medzi nimi. Počas doby trvania výhrady vlastníctva má
predávajúci právo vlastniť technický preukaz.

2. Kupujúci sa zaväzuje, že s predmetom kúpy bude až do
momentu nadobudnutia vlastníckeho práva k nemu nakladať
hospodárne, bude ho chrániť pred poškodením, odcudzením a
neposkytne ho do užívania inej osobe.

3. V prípade, ak sa kupujúci dostane do omeškania so zaplatením
kúpnej ceny predmetu kúpy, alebo poruší podmienky výhrady
vlastníckeho práva, môže si predávajúci vyžiadať predmet kúpy s
príslušenstvom od kupujúceho, ktorý je povinný predmet kúpy s
príslušenstvom bez zbytočného odkladu predávajúcemu vydať. Ak
predávajúci prevezme späť predmet kúpy, predávajúci a kupujúci sa
dohodli, že predávajúci je oprávnený bez vplyvu na platobné záväzky
kupujúceho voľným predajom spätne prevzatý predmet kúpy spolu s
príslušenstvom čo najlepšie speňažiť/predať. Kupujúci znáša všetky
náklady na spätné prevzatie a speňaženie/predaj predmetu kúpy a
jeho príslušenstva. Po speňažení späť vzatého predmetu kúpy
predávajúci uhradí kupujúcemu iba výnos z predaja predmetu kúpy,
znížený o náklady na späť vzatie predmetu kúpy a na jeho
speňaženie a predaj. Náklady na speňaženie/predaj činia bez
dôkazu 10% obvyklej predajnej hodnoty predmetu kúpy. Tieto
náklady sú vyššie alebo nižšie, ak predávajúci preukáže vyššie
alebo kupujúci nižšie náklady.

4. Pokiaľ trvá výhrada vlastníctva, nesmie kupujúci s predmetom
kúpy žiadnym spôsobom nakladať alebo ho zmluvne dať do užívania
tretím osobám. Predmet kúpy sa nesmie najmä zaťažiť záložným
právom, scudziť, prenajať, vypožičať tretej osobe a ani nesmie byť
prevedená záruka zaň bez písomného súhlasu predávajúceho. Pri
zásahu veriteľov kupujúceho, ktoré postihujú predmet kúpy, najmä v
prípade zriadenia záložného práva na predmet kúpy, musí kupujúci
predávajúcemu oznámiť túto skutočnosť bez zbytočného odkladu
doporučeným listom a faxom.

5. Počas doby trvania výhrady vlastníctva je kupujúci oprávnený
predmet kúpy držať a užívať, pokiaľ riadne plní svoje záväzky z
uzatvorenej kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.
Kupujúci nie je oprávnený počas trvania výhrady vlastníctva
vykonávať úpravy predmetu kúpy.

6. Počas doby trvania výhrady vlastníctva je kupujúci povinný poistiť
predmet kúpy proti krádeži, vlámaniu, požiaru, alebo poškodeniu
ako aj pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla, ak ide o motorové vozidlo, a to s primeranou
spoluúčasťou poisteného a s uvedením, že práva z poistnej zmluvy
až do úplného zaplatenia kúpnej ceny prináležia predávajúcemu. V
prípade nesplnenia tejto povinnosti je toto poistenie predmetu kúpy
oprávnený uzatvoriť predávajúci a poistné účtovať kupujúcemu ako
súčasť pohľadávok z kúpnej zmluvy. Poistná zmluva a doklady o
zaplatení poistného musia byť predávajúcemu na požiadanie
predložené.

7. Kupujúci je povinný počas trvania výhrady vlastníctva na vlastné
náklady udržiavať predmet kúpy v riadnom stave a riadne a včas
zabezpečiť všetky výrobcom predpísané servisné prehliadky a
údržbu ako aj vykonanie všetkých potrebných opráv. Akékoľvek

opravy a údržbu je kupujúci povinný zabezpečiť v servisnej dielni
predávajúceho alebo v autorizovanom servise MAN.

VI. Faktické vady predmetu kúpy

1. Faktické vady a záruka na materiál, konštrukciu a funkciu predmetu
kúpy –vozidla MAN sú upravené vo Všeobecných záručných
podmienkach, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu ku kúpnej zmluve.

2. Bežnú údržbu a ostatné opravy na predmete zmluvy si vykonáva
kupujúci na vlastné náklady, pokiaľ nie je samostatnou zmluvou
dohodnuté inak.

VII. Sankcie a odstúpenie od zmluvy

1.V prípade, že kupujúci zaplatí kúpnu cenu alebo jej časť
oneskorene, má predávajúci nárok na úhradu úroku z omeškania vo
výške 0,05 % z dlžnej ceny za každý deň omeškania.

2.V prípade, že predávajúci dodá predmet zmluvy oneskorene,
poskytne kupujúcemu zľavu vo výške 0,05% z kúpnej ceny za každý
deň omeškania, najviac však 5% kúpnej ceny predmetu kúpy.

3.V prípade, že kupujúci prevezme predmet zmluvy po termíne
prevzatia predmetu zmluvy, ktorý mu písomne oznámi predávajúci, má
predávajúci právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške stanovenej
nasledovne: 0,05% z kúpnej ceny za každý deň po stanovenom
termíne prevzatia súčasne s prefakturáciou parkovného za každý deň
po stanovenom termíne prevzatia až do dňa fyzického prevzatia
predmetu zmluvy.

4.V prípade, že dôjde zo strany kupujúceho k hrubému porušeniu
zmluvných podmienok a objednané vozidlo neprevezme ani po
písomných výzvach do 60 dní po termíne preberania, má sa za to, že
kupujúci stratil záujem o predmet kúpy, môže predávajúci od zmluvy
odstúpiť, písomne o tom kupujúceho oboznámiť a zaplatenú zálohu
považovať za zmluvnú pokutu.

5.V prípade, že predávajúci dodá predmet kúpy viac ako 60 dní po
dohodnutom termíne odovzdania má kupujúci nárok na zníženie
kúpnej ceny o výšku zaplatenej zálohy.

6.Pokiaľ predávajúci odstúpi od zmluvy z dôvodu uvedeného v čl. II.
bod 5 týchto všeobecných obchodných podmienok, vznikne
predávajúcemu právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške prijatej
zálohy, v dôsledku čoho zanikne jeho povinnosť prijatú zálohu vrátiť.
V takom prípade sa pohľadávka kupujúceho na vrátenie zaplatenej
zálohy sa započítava na zmluvnú pokutu.

VIII. Ostatné ustanovenia

1. Na základe vzájomnej dohody poskytne predávajúci
kupujúcemu servisnú E-kontrolu vozidla na vlastné náklady.

2. Predávajúci odovzdá s vozidlom kupujúcemu servisný poukaz.
Kupujúcemu bude v ktoromkoľvek zmluvnom 24-hodinovom servise
MAN na území Slovenskej republiky po predložení uvedeného
servisného poukazu vykonaná servisná prehliadka na náklady
predávajúceho podľa tejto zmluvy.

IX. Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Ak by bolo niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok
neúčinné, zostáva tým účinnosť ostatných ustanovení nedotknutá.

2. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za žiadne náhodné ani
následné straty ani ušlý zisk, ktoré môžu vyplynúť z akýchkoľvek
okolností.
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3. V prípade, že kupujúci nebude mať vo vzťahu k predávajúcemu
vysporiadané všetky finančné záväzky (záväzky z predchádzajúcich
kúpnych alebo nájomných zmlúv, zmluvné pokuty, úroky z
omeškania a pod.) je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy
odstúpiť. Kupujúci nie je v tomto prípade oprávnený domáhať sa
náhrady škody.

4. Akékoľvek údaje obsiahnuté v kúpnej zmluve sú predmetom
obchodného tajomstva a nesmú byť sprístupnené tretej osobe.

5. Všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim
vyplývajúce z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok, v
kúpnej zmluve a v týchto obchodných podmienkach neupravené, sa
spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č.
513/1991 Zb. v znení platnom v Slovenskej republike. Použitie
Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru na vzťahy
medzi stranami je vylúčené.


