Všeobecné obchodné podmienky
spoločnosti Bevess.r.o.
Tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti
Beves s.r.o., so sídlom Podjavorinskej 1614/1, 915 01
Nové Mesto nad Váhom, IČO: 46 766 766, zapísanej
v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel:
Sro, vložka číslo: 26652/R (ďalej aj ako“VOP“) upravujú
základné podmienky realizácie jednotlivých obchodov
uskutočnených medzi spoločnosťou BEVES s.r.o. (ďalej
ako „dodávateľ“) a ďalším subjektom, ktorý koná v rámci
svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej
ako „objednávateľ“).
1. Objednávka
a.

b.
c.
d.

e.

dodávateľom alebo na základe osobitnej písomnej
zmluvy
uzatvorenej
medzi
dodávateľom
a objednávateľom.Potvrdením objednávky zo
strany dodávateľaalebo podpisom osobitnej
zmluvy je medzi dodávateľom a objednávateľom
uzavretá zmluva.
V objednávke
uvedenej
v predchádzajúcom
písmene musí objednávateľ uviesť obligatórne
náležitosti objednávky: 1. názov (obchodné
meno), sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je
pridelené), adresu dodania, kontaktnú osobu
(osoba zodpovedná za objednávku a prevzatie
tovaru): meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mail.
Spolu s potvrdením objednávky je dodávateľ
oprávnený vystaviť objednávateľovi zálohovú
faktúru
(preddavok)
vo
výške
určenej
dodávateľom. V prípade, ak objednávateľ
neuhradí zálohovú faktúru v termíne jej splatnosti,
je
dodávateľ
oprávnený
od
zmluvy
odstúpiť.Dodávateľ informuje objednávateľa
o výške zálohovej faktúry ešte pred potvrdením
objednávky.
Objednávateľ je povinný skontrolovať objednaný
tovar pred odoslaním objednávky.
Dodávateľ si vyhradzuje právo kontaktovať
objednávateľa telefonicky alebo e-mailom
ohľadom preverenia, resp. dohodnutia detailov
objednávky.
Objednávateľ odoslaním objednávky potvrdzuje,
že sa zoznámil s týmito obchodnými
podmienkami, a že s nimi súhlasí. Na tieto
obchodné podmienky je objednávateľ pred
vlastným uskutočnením objednávky vhodným
spôsobom upozornený.

Pod
obchodom
sa
v týchto
VOP
f.
rozumie:Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet
zmluvy
podľa objednávky objednávateľa
spĺňajúci podmienky uvedené v týchto VOP
a objednávateľ sa zaväzuje tento predmet
a prípadné
iné
služby
s predmetom
spojenéprevziať, riadne potvrdiť prevzatie
a v lehote splatnosti uhradiť kúpnu cenu (ďalej
len „kúpna zmluva“ alebo „predaj tovaru“) alebo
dodávateľ sa zaväzuje vykonaťpodľa objednávky
g.
objednávateľa dielo, a to podľa ponuky
dodávateľa a objednávateľ sa zaväzuje toto dielo
h.
a prípadné iné služby s dielom spojené prevziať,
umožniť dodávateľovivykonanie diela, riadne
potvrdiť prevzatie diela dodávateľovi a v lehote
splatnosti uhradiť cenu za dielo (ďalej len „zmluva
i.
o dielo“). Pri kúpnej zmluve sa ďalej použije
„kúpna cena“ ako cena za objednaný tovar a pri
zmluve o dielo sa ďalej použije „cena za dielo“ ako
cena za tovar a vykonanie montáže. Oba prípady
je možné nahradiť pojmom „cena“.
Tovarom sa rozumejú produkty v ponuke
uvedené na stránke www.beves.sk. Dielom sa 2. Dodacie podmienky
rozumie montáž tovaru.
Ponuka tovaru a montáže tovaru na webových
a. Dodávateľ dodá tovar, resp. vykonádielo v mieste
stránkach www.beves.skdodávateľa nezaväzuje.
určenomobjednávateľom v objednávke, ak nie je
dohodnuté inak. Náklady na dopravu znáša
Na úpravu kúpnej zmluvy sa vzťahujú
objednávateľ.
ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
b.
Ak dodávateľ zasiela objednaný tovar
Obchodného zákonníka v znení neskorších
prostredníctvom prepravcu, splní si svoju
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). Na
povinnosť dodať tovar jeho odovzdaním na
úpravu zmluvy o dielo sa vzťahujú ustanovenia§
prepravu.Dodávateľ splní povinnosťvykonať
536 a nasl. Obchodného zákonníka. Každý
dielo jeho riadnym zhotovením a odovzdaním
jednotlivý obchod sa uskutoční výlučne na
objednávateľovi
v mieste
ním
určenom
základe
záväznej
objednávky
potvrdenej
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c.

d.

e.

f.

g.

v objednávke, ak nie je dohodnuté písomne inak.
Tovar je dodaný, resp. dielo je vykonanéaj vtedy,
ak objednávateľ odmietne tovar alebo dielo
prevziať, alebo ak sa nezúčastní preberacieho
konania,
napriek
tomu,
že
bol
objednávateľdodávateľom o dodanítovaru alebo
vykonaní diela upovedomený.
Dodávateľ a objednávateľ sa zaväzujú navzájom
sa
bezodkladne
informovať
o všetkých
rozhodných skutočnostiach súvisiacich s dodaním
tovaru a vykonaním diela(najmä o čase dodania
tovaru alebo čase vykonania diela). Pri prevzatí
tovaru, resp. diela je objednávateľ povinný
písomne potvrdiť odovzdanie tovaru (vykonanie
diela)v preberacom protokole. Tovar, resp. dielo
je oprávnená prevziať osoba
uvedená
v objednávke alebo iná osoba, ktorá je oprávnená
konať v mene/za objednávateľa, prípadne iná
osoba nachádzajúca sa v mieste dodania, o ktorej
sa možno dôvodne domnievať, že je oprávnená
prevziať tovar. Ak preberací protokol podpisuje
osoba, ktorá koná v mene/za objednávateľa,
uvedie v ňom svoje osobné údaje (meno a
priezvisko).takto prevzatý tovar alebo dielo sa na
účely týchto VOP považujú za riadne prevzaté.
Dodávateľ odosiela tovar objednávateľovi, resp.
vykoná dielo po úhrade celej kúpnej ceny alebo
ceny za dielo na účet dodávateľa, pokiaľ sa
dodávateľ a objednávateľ nedohodnú inak.
Presný čas a termín dodania tovaru a vykonania
diela určuje dodávateľ. Dodávateľ môže dodať
tovar (vykonať dielo) aj predčasne, ak s tým
objednávateľa oboznámi a ten s tým súhlasí.
Dodávateľ má právo primerane okolnostiam
vykonať dielo neskôr ako v dohodnutom
termíne v prípade vyššej moci (vis maior),
resp.v prípade skutočností, ktoré nemôže
ovplyvniť ani jedna zo zmluvných strán (prírodná
katastrofa, omeškanie prepravcu, požiar a pod.).
V takom prípade dodávateľ vykoná dielo v čo
najkratšom možnom čase.
Pokiaľ objednávateľ neumožní dielo vykonať
v čase do 7 (siedmich) dní od oznámenia
o možnosti vykonať dielo, je dodávateľ
oprávnený požadovať od objednávateľa náklady
spojené s uskladnením tovaru určeného na
vykonanie diela a tiež zmluvnú pokutu vo výške
0,05% z ceny za tovar za každý deň omeškania
s vykonaním diela a dodávateľ má právo
v takomto prípade dielo nevykonať až do
uhradenia týchto nákladov.

h.

Objednávateľ je povinný pripraviť a zabezpečiť
miesto vykonania diela tak, aby mohol
dodávateľdielo vykonať. Objednávateľ výslovne
a neodvolateľne súhlasí so vstupom pracovníkov
alebo poverených alebo spolupracujúcich osôb
dodávateľa do priestorov, kde sa má dielo
vykonať v súvislosti s vykonaním diela alebo
v súvislosti s prehliadkou pred vykonaním diela.
Prehliadku pred vykonaním diela môže vykonať
dodávateľ alebo osoba ním poverená.
i. V prípade vykonania diela je objednávateľ
povinný dodávateľovi predložiť nevyhnutné údaje
pre plnenie, projektovú dokumentáciu v rozsahu
potrebnom pre vykonanie diela a túto v prípade
potreby na požiadanie dodávateľa do 3 dní od
požiadania doplniť, zabezpečiť všetky potrebné
povolenia na vykonanie diela, okrem iného aj
potrebné dokumenty v zmysle zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon), inak je objednávateľ v
omeškaní. V takom prípade sa predlžuje termín
vykonania diela a dodávateľ sa nedostáva do
omeškania s vykonaním diela.
j. V prípade vykonania diela zabezpečí objednávateľ
pre dodávateľa alebo osoby ním poverené
možnosť napojenia sa na odber elektrickej energie
a vody.
k. Tovar
odosiela
dodávateľobjednávateľovi
štandardne do 7-14 dní po zaplatení ceny.
V prípade, ak by objednaný tovar nebol
dodávateľovi k dispozícii do 14 dní od zaplatenia
ceny, dodávateľ si vyhradzuje právo kontaktovať
objednávateľa a dohodnúť sa s ním na ďalšom
postupe.
l. Pri tovare, ktorý nie je dostupný na sklade
dodávateľa, si dodávateľ vyhradzuje právo dodať
tovar v dlhšej lehote ako je uvedená
v predchádzajúcom článku. O predpokladanom
termíne dodania tovaru bude dodávateľ
informovať objednávateľa e-mailom po preverení
dostupnosti tovaru.
m. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu
predpokladaného termínu odoslania tovaru
objednávateľovi.
n. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie
tovaru, resp. vykonanie diela okrem iného aj
vtedy, ak jej oneskorenie je zavinené prepravcom
alebo treťou osobou, udaním nesprávnej adresy
alebo iných údajov objednávateľom, prípadne
omeškaním úhrady kúpnej ceny alebo ceny za
dielo zo strany objednávateľa.
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o.

Dodávateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť, či
výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru
bude v rámci možností expedovať objednaný
objednaného objednávateľom prerušil výrobu
tovar samostatne a postupne podľa ich
alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré
dostupnosti alebo odošle objednávateľovi
znemožnili realizáciu splnenia povinností
objednaný tovar až po kompletizácii zásielky so
dodávateľa vyplývajúcich z objednávky alebo z
všetkým objednaným tovarom. Za rozdelenú
dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení
objednávku sa neúčtujú žiadne dodatočné
všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo
poplatky. Ak je však tovar odosielaný postupne na
požadovať, nie je schopný dodať tovar
základe výslovnej požiadavky objednávateľa,
objednávateľovi v dohodnutej lehote, alebo
dodávateľ má právo účtovať dodatočné
v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode
prepravné za každú odoslanú zásielku.
alebo v ponuke dodávateľa, alebo ak objednávateľ
p. Ak nie je možné dodať tovar pri prvom pokuse
zaplatil kúpnu cenu alebo cenu za dielo
o doručenieobjednávateľovi alebo objednávateľ
bezhotovostným prevodom a kúpna cena alebo
neuhradí celú kúpnu cenu alebo cenu za dielo
cena za dielo nebola pripísaná na účet dodávateľa
dodávateľovi v dohodnutom čase, dodávateľ má
do 14 pracovných dní po vystavení faktúry.
právo od zmluvy odstúpiť a požadovať od
Dodávateľ je povinný o tejto skutočnosti
objednávateľa všetky účelne vynaložené náklady
okamžite informovať objednávateľa a vrátiť mu
na prepravu tovaru objednávateľovi a jeho
už zaplatenú cenu za tovar lehote do 14 dní od
vrátenie späť dodávateľovi, vrátane zmluvnej
oznámenia o odstúpení od zmluvy, a to
pokuty vo výške kúpnej ceny alebo ceny diela.
prevodom na účet určený objednávateľom, pokiaľ
Tovar bude vrátený späť dodávateľovi, ktorý má
sa zmluvné strany nedohodnú inak (napr.
právo predať tovar tretej osobe. Dodávateľ má
poštovou poukážkou).
taktiež právo od objednávateľa požadovať
skladné vo výške 5 EUR na paletu za každý deň
uskladnenia, a to do doby vrátenia tovaru 4. Kúpna cena, cena za dielo a platobné podmienky
dodávateľovi,tým nie je dotknutý nárok
dodávateľa na náhradu škody. Zmluvná pokuta sa
a. Objednávateľ je povinný zaplatiť kúpnu cenu
nezapočítava do výšky škody. V prípade, ak
alebo cenu za dielo určenú po vzájomnej dohode
objednávateľ za tovar zaplatil celú kúpnu cenu
objednávateľa s dodávateľom.
alebo cenu za dielo prostredníctvom platby na
b. Konečnú kúpnu cenu a cenu za dielo určí
účet dodávateľa, avšak v dôsledku nemožnosti
dodávateľ po zohľadnení jeho požiadaviek .
zastihnutia objednávateľa prepravcom alebo
c. Objednávateľ má možnosť vypočítať si
z dôvodu
odmietnutia
prevzatia
tovaru
orientačnú cenu na internetovej stránke
objednávateľa, dodávateľ je oprávnený započítať
dodávateľa www.beves.sk.
skladné ako aj zmluvnú pokutu s kúpnou cenou
d. Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny alebo ceny
alebo cenou za dielo zaplatenou objednávateľom.
za dielo je faktúravystavená dodávateľom.
Dodávateľ vystaví faktúru podľa predchádzajúcej
3. Odstúpenie od zmluvy
vety v lehote 7 dní od potvrdenia objednávky.
e. Vystavená faktúra bude obsahovať všetky
a. Pri odstúpení od zmluvy znáša objednávateľ
zákonom predpísané náležitosti pre daňový
náklady na vrátenie tovaru dodávateľovi alebo
doklad. Za deň zaplatenia kúpnej ceny resp. ceny
osobe poverenej dodávateľom na prevzatie tovaru
za dielo sa považuje deň pripísania platby na
aj náklady na prepravu tovaru, .ak pôjde o tovar,
bankový účet dodávateľa.
ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné
f. Ceny uvedené na webovej stránke www.beves.sk
vrátiť prostredníctvom pošty.
sú len orientačné. Cena je záväzná až potvrdením
b. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej
objednávky dodávateľom.
zmluvy alebo od zmluvy o dielo z dôvodu
g. V prípade, ak objednávateľ požiada dodávateľa
vypredania
zásob,
nemožnosti
montáže
o vykonanie činnosti nad rámec dohodnutého
z technických
alebo
personálnych
príčin,
predmetu zmluvy o dielo alebo kúpnej zmluvy,
z nemožnosti dopravy alebo problémov na strane
bude dohodnutá cena za dielo medzi
prepravcu, nedostupnosti tovaru, alebo ak
dodávateľom a objednávateľom vo forme
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samostatnej objednávky objednávateľa potvrdenej
dodávateľom alebo vo forme písomného dodatku
ku kúpnej zmluve alebo zmluve o dielo.
h. ...................................................................................
(meno, priezvisko, dátum narodenia, trvale
bytom)týmto v zmysle ust. § 303 a nasl. zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom
znení vyhlasuje, že preberá na seba ručiteľský
záväzok, že uspokojí dodávateľa (ako veriteľa)
v prípade, ak objednávateľ (ako dlžník) neuhradí
svoj záväzok voči objednávateľovi ani
v dodatočnej
lehote
poskytnutej
mu
dodávateľom v písomnej výzve.
5. Nadobudnutie
vlastníctva
nebezpečenstva škody na tovare

a prechod

a. Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo
k tovaru, resp. k vykonanému dielu až úplným
zaplatením celej kúpnej ceny alebo ceny za dielo
a riadnym prevzatím tovaru, resp. vykonaného
diela.
b. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na
objednávateľa v prvom z nasledujúcich časov:
i.
keď riadne prevezme tovar od dodávateľa,
ii.
v čase odovzdania tovaru prvému
prepravcovi ,
iii.
pri začatí vykonávania diela, alebo
iv.
v prípade
neprevzatia
tovaru
objednávateľom, keď mu dodávateľ alebo
prepravca umožní nakladať s tovarom a
objednávateľ tovar neprevezme alebo
objednávateľ nie je na doručovacej adrese
k zastihnutiu.

b.

c.

d.

e.

6. Zodpovednosť za vady:
a. Objednávateľ je povinný prezrieť tovar, resp.
dielo alebo zariadiť jeho prehliadku podľa
možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva
škody na tovare (diele), pričom sa prihliadne na
povahu tovaru (diela). Objednávateľ je povinný
pri prevzatí zásielku s tovarom prezrieť a pri
zrejmých poškodeniach povrchu tovaru, prípadne
zjavného vnútorného poškodenia alebo straty
obsahu alebo časti obsahu, toto poškodenie alebo
stratu
reklamovať
prepravcovi
alebo
dodávateľovi a za jeho prítomnosti tovar
skontrolovať. O rozsahu poškodenia alebo
čiastočnej strate obsahu tovaru musí byť ihneď
spísaný zápis o škode. Zástupca prepravcu je

f.

g.

povinný takýto zápis spísať. Ďalšia manipulácia
s poškodeným tovarom musí byť vykonaná v
súlade s pokynmi dodávateľa. V prípade, ak
objednávateľ
nevykoná
zápis
o rozsahu
poškodenia, alebo straty tovaru, v ktorom uvedie
podrobný opis vady a jej rozsah, spôsob akým sa
vada prejavila/prejavuje, ako sa tovar stratil, tak
dodávateľ nezodpovedá za žiadne vady tovaru.
V prípade, ak tovar bude mať vady, je
objednávateľ povinný podať dodávateľovi správu
o zistených vadách bezodkladne po tom ako tovar
prevzal. Objednávateľ je povinný zistenú
vadu riadne zdokumentovať.
Dodávateľ nezodpovedá za vady tovaru, o
ktorých objednávateľ v čase uzavretia zmluvy
vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za
ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť alebo
v prípade, ak vady nezdokumentoval podľa
predchádzajúceho písmena, ibaže sa vady týkajú
vlastností tovaru, ktoré tovar mal mať podľa
kúpnej zmluvy alebo zmluvy o dielo.
Dodávateľ a objednávateľ sa dohodli na vylúčení
aplikácie ust. § 425 ods. 2 ako aj § 560 ods. 3
Obchodného zákonníka, to znamená, že
dodávateľ zodpovedá len za také vady, ktoré má
tovar, resp. dielo v čase prechodu nebezpečenstva
škody na ňom. Povinnosti dodávateľa vyplývajúce
zo záruky za akosť tým nie sú dotknuté.
Reklamácie a zodpovednosť za vady nie je možné
uplatniť na tovar poškodený neodbornou
manipuláciou a/alebo montážou zo strany
objednávateľa, prípadne tretích osôb, ktorým
objednávateľ
umožnil
montáž
a/alebo
manipuláciu
s tovarom s výnimkou
osôb
poverených dodávateľom. Rovnako nie je možné
uplatniť reklamácie alebo zodpovednosť za vady
v prípade, ak objednávateľ vykoná montáž alebo
spracuje tovar sám alebo prostredníctvom tretích
osôb.
Dodávateľ nezodpovedá žiadnym spôsobom za
stratu, poškodenie, vady, zničenie alebo
odcudzenie tovaru (diela) po prechode
nebezpečenstva škody na objednávateľa okrem
prípadu poskytnutej alebo dohodnutej záruky za
akosť.
Objednávateľ je oboznámený s tým, že fotografie
tovarov na stránke www.beves.sk sú len
orientačné a môže dochádzať k farebným
odchýlkam a iným variáciám tovaru z dôvodu
použitia
odlišných
materiálov,
odlišnej
technológie výroby, vlastností materiálu tovaru,
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odlišnej technológie snímania obrazu alebo z
iných príčin a tieto farebné odchýlky a iné variácie
tovaru sa nepovažujú za vadu tovaru. Rovnako je
objednávateľ oboznámený s tým, že medzi
jednotlivými typmi a kusmi tovaru, rovnako
v rámci jednotlivého kusu tovaru sa môžu
vyskytnúť prípadné rozdiely vo farebných
odtieňoch, čiastočné šedé časti, zosvetlenie
odtieňu čiernej farby pri grafitovom prefarbení
alebo „vápenné výkvety“
z uhličitanu
vápenatého. Na ako aj v tovare sa môžu
nachádzať „otrepy“ tovaru, ktoré vznikli pri jeho
výrobe alebo preprave. Objednávateľ berie na
vedomie a súhlasí s tým, že pri obojpohľadovom
prevedení má tovar na jednej strane reliéfový vzor
štiepaného kameňa a na druhej strane plochý vzor
skladaného kameňa. Tieto rozdiely, šedé časti,
vápenné výkvety, otrepy a obojpohľadné
prevedenie sa nepovažujú za vadu tovaru
a nezakladajú žiaden nárok objednávateľa na
výmenu tovaru, zníženie kúpnej ceny alebo ceny
za dielo alebo nárok objednávateľa na odstúpenie
od zmluvy.
h. Reklamáciu a práva z vád tovaru a vykonania diela
uplatňuje bezodkladne objednávateľ písomne u
dodávateľa. Objednávateľ je povinný kúpu tovaru
(objednania diela) preukázať všetkými dokladmi,
ktoré obdržal od dodávateľa vrátane potvrdenia
objednávky, dodacieho listu a ďalšími súvisiacimi
dokladmi, a ak ide o výrobok so zárukou aj
potvrdený záručný list. Objednávateľovi sa právo
z vád tovaru (diela) nemôže priznať, ak
dodávateľovi nepodal správu o vadách tovaru bez
zbytočného odkladu, po tom čo sa objednávateľ o
nich dozvedel alebo po tom čo objednávateľ po
vynaložení odbornej starostlivosti mal vady zistiť
pri prehliadke tovaru (diela), ktorú je povinný
uskutočniť.
i. Nároky zo zodpovednosti za vady sú:
a) ak je dodaním tovaru (vykonaním diela)
porušená zmluva nepodstatným spôsobom a sú
splnené podmienky uvedené v týchto VOP,
objednávateľ môže:
i.
požadovať dodanie chýbajúceho tovaru
a odstránenie ostatných vád tovaru, alebo
ii.
požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny
(z ceny za dielo).
b) ak je dodaním tovaru s vadami porušená
zmluva podstatným spôsobom (§ 345 ods. 2
Obchodného zákonníka), objednávateľ môže:

i.

požadovať odstránenie vád dodaním
náhradného tovaru za vadný tovar,
dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať
odstránenie právnych vád,
ii.
požadovať odstránenie vád opravou
tovaru, ak sú vady opraviteľné,
iii.
požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny
(ceny za dielo) alebo
iv.
odstúpiť od zmluvy.
j. Voľba
medzi
nárokmi
uvedenými
v
predchádzajúcom
písmene
patrí
výlučne
dodávateľovi.
k. V prípade ak povaha diela neumožňuje jeho
vrátenie alebo odovzdanie dodávateľovi sa
objednávateľ
nemôže
domáhať
dodania
náhradného diela.
l. Pri neopodstatnenej reklamácii alebo uplatnenia
zodpovednosti za vady zo strany objednávateľa,
má
dodávateľ
právo
požadovať
od
objednávateľa poplatok vo výške nákladov, ktoré
vznikli dodávateľovi v súvislosti s touto
reklamáciou, najmä náklady na dopravu, prácu
technika, poškodenie tovaru, skladné a pod.
7. Ochrana osobných údajov
a. Objednaním
tovaru
alebo
vykonania
dielaobjednávateľ udeľuje dodávateľovi súhlas so
spracovaním osobných údajov podľa §11
a ostatných ustanovení zákona c. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných
údajov“)
v ekonomických
a informačných
systémoch dodávateľa a poskytovaním údajov
tretím osobám a štátnym inštitúciám za
podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi
predpismi.
b. Dodávateľ (prevádzkovateľ v zmysle zákona o
ochrane osobných údajov) je oprávnený
spracovávať
nasledovné
osobné
údaje
objednávateľa (dotknutá osoba v zmysle zákona
o ochrane osobných údajov):
1. priezvisko
2. meno
3. titul
4. vedecká hodnosť
5. dátum narodenia
6. rodné číslo
7. IČO
8. daňové identifikačné číslo
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c.

d.

e.

f.

g.

9. identifikačné číslo platcu DPH
10. číslo občianskeho preukazu alebo
cestovného pasu, doba platnosti OP/pasu
11. adresu trvalého pobytu
12. adresu prechodného bydliska
13. telefónne číslo: pevná linka/mobil
14. e-mailová adresa
15. ostatné osobné údaje potrebné na
dosiahnutie účelu týchto VOP, kúpnej
zmluvy a zmluvy o dielo (ďalej len
„osobné údaje“).
Dodávateľ uchováva osobné údaje poskytnuté
objednávateľom výlučne za účelom plnenia
podmienok zmluvy, za účelom spracovania
objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb
a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými
stranami.
Dodávateľ nevydá osobné údaje objednávateľa
tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov
a/alebo sprostredkovateľov dodávateľa, aj to len
tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné
uskutočnenie dodania tovaru (vykonania diela).
Dodávateľ postupuje pri zaobchádzaní s
osobnými údajmi objednávateľa v súlade s
ustanoveniami zákona o ochrane osobných
údajov.
Objednávateľ
súhlasí
so
spracovaním,
sprístupnením a použitím svojich zákonom
vymedzených osobných údajovza účelom
priameho marketingu dodávateľa po dobu
desiatich rokov. Objednávateľ má na základe
bezplatnej písomnej žiadosti právo u dodávateľa
namietať voči spracúvaniu svojich osobných
údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú
spracúvané na účely priameho marketingu bez
jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu.
Dodávateľ a objednávateľ sa dohodli, že všetky
skutočnosti a informácie, ktoré sa dozvedeli
v súvislosti s touto zmluvu ako aj pri všetkých
ďalších právnych vzťahoch súvisiacich s touto
zmluvou podlieha obchodnému tajomstvu.

8. Záverečné ustanovenia
a. Tieto VOP sa vzťahujú na úpravu všetkých
vzťahov medzi dodávateľom a objednávateľom
pri uzatváraní jednotlivých obchodov, pokiaľ
medzi zmluvnými stranami neboli dohodnuté
odlišné podmienky.
b. Právne vzťahy výslovne neupravené týmito VOP
a/alebo osobitnou dohodou uzavretou medzi

c.
d.

e.

f.

g.

h.

účastníkmi sa spravujú ustanoveniami zákona č.
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi
platnými v SR.
Objednávateľ nie je oprávnený si jednostranne
započítať
akékoľvek
pohľadávky
voči
pohľadávkam dodávateľa.
Objednávateľ nie je oprávnený previesť
akékoľvek pohľadávky vočidodávateľovi na
tretiu/tretie osoby bez výslovného písomného
súhlasu dodávateľa.
Dodávateľ je oprávnený jednostranne si započítať
akékoľvek pohľadávky voči pohľadávkam
objednávateľa a taktiež je oprávnený previesť na
tretie osoby akékoľvek pohľadávky, ktoré má voči
objednávateľovi.
Všetky spory, ktoré vzniknú zo zmluvy o dielo
alebo kúpnej zmluvy uzatvorených podľa tých to
VOP a v súvislosti s ňou vrátane sporov o jej
platnosť, výklad alebo zrušenie, vrátane
ručiteľského vyhlásenia a všetkého s tým
súvisiaceho, budú na základe žaloby niektorej zo
zmluvných strán riešené v súlade so zákonom o
Rozhodcovskom
konaní,
Medzinárodným
obchodným rozhodcovským súdom v Bratislave
(ďalej len “MORS”) podľa jeho základných
vnútorných
predpisov,
predovšetkým
Rokovacieho poriadku MORS, s ktorými sa
zmluvné strany pred podpisom tejto zmluvy
oboznámili na verejne dostupnej www.mors.sk a
zmluvné strany ich na základe svojej vôle
považujú za súčasť tejto zmluvy. Zmluvné strany
sa podrobia rozhodnutiu MORS. Jeho
rozhodnutie bude pre strany záväzné v celom
rozsahu. MORS môže rozhodovať spory
vzniknuté z tejto zmluvy i podľa zásad
spravodlivosti, ktoré prijal. Zmluvné strany sa
dohodli na vylúčení zrušenia rozhodcovského
rozsudku pre dôvod uvedený v § 40 písm. h)
zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom
konaní platnom znení v čase podania žaloby.
Všetky práva vyplývajúce z práv duševného
vlastníctva vzťahujúce sa k tovaru a jeho
montáže, vrátane príručiek, manuálov a ďalších
dodávaných dokumentov, neprechádzajú na
objednávateľa a dodávateľ neudeľuje licenciu na
ich použitie.
Na rozhodovanie sporov vyplývajúcich zo
vzťahov založených týmito VOP vrátane vzťahov
s cudzím prvkom je rozhodným právom právny
poriadok
SR
a je
daná
právomoc
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Medzinárodnému obchodnému rozhodcovskému
súdu v Bratislave. Tým nie je dotknutý čl. 10
písm. f) a g) VOP. Účastníci vylučujú použitie
Viedenského dohovoru OSN o zmluvách o
medzinárodnej kúpe tovaru.

V ............................ dňa .............................

_____________
BEVES s.r.o.
Mgr. Filip Kusalík

V ............................ dňa .............................

_____________
objednávateľ

V ............................ dňa .............................

_____________
ručiteľ
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