
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
PRE PREDAJ TOVARU 

SCHMACHTL SK, spol. s r.o.

Časť A
Úvodné ustanovenia a definície. 

A1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre predaj tovaru, (ďalej aj ako „VOP“) stanovujú všeobecné pravidlá predaja tovaru
predávajúcim SCHMACHTL SK, spol. s r.o., so sídlom Valchárska 3, 821 09 Bratislava, IČO: 35 773 219, DIČ: 2020232709, IČ
DPH: SK2020232709, zapísaným v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 19690/B na základe
kúpnej alebo inak označenej zmluvy, na ktorú sa tieto VOP vzťahujú.

A1.2. Pre  účely  týchto  VOP a záväzkových  vzťahov,  na  ktoré  sa  tieto  VOP vzťahujú,  sa  pod  pojmom „SCHMACHTL“ rozumie
obchodná spoločnosť  SCHMACHTL SK,  spol.  s  r.o.,  so  sídlom Valchárska  3,  821  09  Bratislava,  IČO:  35  773  219,  DIČ:
2020232709, IČ  DPH:  SK2020232709,  zapísaná v Obchodnom registri  Okresného súdu Bratislava I,  oddiel  Sro,  vložka č.
19690/B.

A1.3. Pre účely týchto VOP a záväzkových vzťahov, na ktoré sa tieto VOP vzťahujú, sa pod pojmom „Kupujúci“ rozumie subjekt,
s ktorým  SCHMACHTL ako  predávajúci  uzavrel  kúpnu,  inak  označenú  zmluvu,  predmetom  ktorej  je  najmä  záväzok
SCHMACHTL ako predávajúceho predať tomuto subjektu ako kupujúcemu tovar v predmetnej zmluve špecifikovaný a záväzok
tohto subjektu ako kupujúceho zaplatiť  SCHMACHTL ako predávajúcemu za predaj tovaru dohodnutú kúpnu cenu, a ktorá
obsahuje doložku, podľa ktorej sa vzťahy ňou založené spravujú pravidlami určenými v týchto VOP, prípadné zmluva, obsahom
ktorej  je  okruh iných  záväzkovoprávnych vzťahov,  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; z uvedeného dôvodu sa na
tieto  VOP, záväzkovoprávne  vzťahy  upravené  týmito  VOP  a záväzkovoprávne  vzťahy,  na  ktoré  sa  tieto  VOP  vzťahujú,
neaplikujú všeobecne záväzné platné právne predpisy upravujúce postavenie spotrebiteľa alebo upravujúce zavázkovoprávne
vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ. V prípade, že subjekt, ktorý vstupuje do záväzkovoprávneho vzťahu so SCHMACHTL
má postavenie spotrebiteľa (teda je fyzickou osobou, pričom pri uzatváraní a plnení zmluvy so SCHMACHTL nekoná v rámci
predmetu  svojej  podnikateľskej  činnosti,  zamestnania  alebo  povolania),  obráti  sa  na  SCHMACHTL za  účelom dojednania
osobitných podmienok záväzkovoprávneho vzťahu. 
 

A1.4. Pre účely týchto VOP a  záväzkových vzťahov, na ktoré sa tieto VOP vzťahujú,  sa pod pojmom „Zmluva“ rozumie najmä
osobitná  kúpna  zmluva  alebo  inak  označená  zmluva  uzavretá  medzi  SCHMACHTL ako  predávajúcim a Kupujúcim podľa
pravidiel  dohodnutých v týchto VOP, predmetom ktorej  je najmä záväzok SCHMACHTL predať  Kupujúcemu tovar v takejto
zmluve určený a záväzok Kupujúceho zaplatiť SCHMACHTL 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. Tieto VOP sa vzťahujú na zmluvu uzavretú medzi SCHMACHTL ako predávajúcim a Kupujúcim
aj v prípade, že predmetom takejto zmluvy je popri predaji a kúpe tovaru tiež prípadná inštalácia kupovaného tovaru, úprava
kupovaného tovaru, alebo iný okruh záväzkovoprávnych vzťahov týkajúcich sa predmetného tovaru. Pre vylúčenie pochybností
sa uvádza, že tieto VOP sa môžu vzťahovať aj na inú zmluvu, než na kúpnu zmluvu, resp. na zmluvu, predmetom ktorej je kúpa
a predaj  tovar  tovaru,  ak  takáto  zmluva  obsahuje  doložku,  podľa  ktorej  sa  vzťahy  ňou  založené  spravujú  pravidlami
obsiahnutými  v týchto  VOP.  Pre  vylúčenie  pochybnosti  sa  ďalej  uvádza,  že  Cenová  ponuka  prijatá  Kupujúcim  v súlade
s relevantnými ustanoveniami Časti C týchto VOP, je považovaná za Zmluvu, ktorej obsah je určený obsahom prijatej Cenovej
ponuky, týchto VOP prípadne obsahom RKZ, v časti, v ktorej sa obsah RKZ odlišuje od týchto VOP, resp. v časti, ktorá nie je
upravená v týchto VOP, ale je upravená v RKZ. 

A1.5. Pre účely týchto VOP a  záväzkových vzťahov, na ktoré sa tieto VOP vzťahujú,  sa pod pojmom „Zmluvné strany“ rozumejú
SCHMACHTL a Kupujúci a pod pojmom  „Zmluvná strana“ sa rozumie ktorákoľvek zo Zmluvných strán.

A1.6. Pre  účely  týchto  VOP  a  záväzkových  vzťahov,  na  ktoré  sa  tieto  VOP  vzťahujú,  budú  tovar  alebo  iné  veci,  ktoré  sa
SCHMACHTL zaväzuje dodať Zmluvou Kupujúcemu označované aj ako „Tovar“, a to bez rozdielu jeho charakteru. Pojmom
Tovar môžu byť pre účely týchto VOP označované aj služby súvisiace s dodaním Tovaru (napr. inštalácia Tovaru, úprava Tovaru
na mieru, a pod.).

Časť B
Registrácia Kupujúceho. Predzmluvné vzťahy. 

Všeobecné podmienky spolupráce SCHMACHTL a     Kupujúceho.

Článok B1
Registrácia Kupujúceho. Predzmluvné vzťahy. 

B1.1. Predpokladom  spolupráce  SCHMACHTL  s každým  subjektom,  je  predchádzajúca  registrácia.  Pre  účely  týchto  VOP  je
registrácia proces, v ktorom subjekt, ktorý má záujem spolupracovať so SCHMACHTL, poskytne SCHMACHTL údaje týkajúce
sa tohto subjektu požadované zo strany SCHMACHTL, SCHMACHTL tieto údaje zhodnotí a preverí, pričom v prípade, že tento
subjekt nevyhodnotí ako rizikový takýto subjekt akceptuje pre následnú spoluprácu (ďalej aj ako „Registrácia“).
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B1.2. Subjekt,  ktorý  má záujem kupovať  Tovar  od SCHMACHTL,  prípadne iným spôsobom so  SCHMACHTL spolupracovať,  sa
prednostne oboznámi s obsahom týchto VOP a informáciami o spolupráci so SCHMACHTL, ktoré sú uvedené na internetovej
stránke SCHMACHTL, prípadne sprístupňované verejnosti iným spôsobom. 

B1.3. Subjekt,  ktorý  má  záujem  kupovať  Tovar  od  SCHMACHTL,  prípadne  iným  spôsobom  so  SCHMACHTL  spolupracovať,
kontaktuje SCHMACHTL vyplnením registračného formuláru zverejneného na internetovej stránke www.schmachtl.sk (ďalej aj
ako „Registračný  formulár“).  Záujemca o spoluprácu sprístupní pre SCHMACHTL prostredníctvom Registračného formulára
všeobecné informácie týkajúce sa záujemcu, informácie o ekonomickom a hospodárskom stave záujemcu, vlastnícku štruktúru
záujemcu,  kontaktné údaje  záujemcu, identifikáciu  poverenej  osoby záujemcu,  informácie o tovare,  ktorý  má záujem tento
záujemca odoberať od SCHMACHTL a predpokladanom objeme tovaru, ktorý chce záujemca odoberať.  Namiesto vyplnenia
Registračného formulára môže záujemca o spoluprácu so SCHMACHTL kontaktovať  SCHMACHTL tiež  zaslaním mailu  na
kontaktnú emailovú adresu office@schmachtl.sk, v takto zaslanom emaily však záujemca musí uviesť všetky údaje, ktoré by
inak uviedol v Registračnom formulári. Zaslaním Registračného formulára alebo kontaktného emailu záujemca vyhlasuje, že nie
je  v úpadku,  likvidácii  ani  konkurze,  že  záujemcovi  nehrozí  úpadok,  a  že  záujemca  neplánuje  a nemá  dôvod  vstúpiť  do
likvidácie.

B1.4. Zaslaním  Registračného  formulára  alebo  kontaktného  emailu  záujemca  vyhlasuje,  že sa  oboznámil  s týmito  VOP
a podmienkami  spolupráce  so  SCHMACHTL,  ktoré  sú  v týchto  VOP uvádzané,  ako  aj  s prípadnými  inými  informáciami
týkajúcimi  sa  spolupráce  so  SCHMACHTL,  ktoré  SCHMACHTL zverejnil  alebo  záujemcovi  inak  poskytol.  Pri  poskytovaní
informácií  prostredníctvom  Registračného  formulára  alebo  kontaktného  emailu  môže  záujemca  o spoluprácu  uviesť  tiež
prípadné  osobitné  požiadavky  na  spoluprácu  so  SCHMACHTL alebo  prípadné  výhrady  voči  týmto  VOP  a podmienkam
dodávania Tovaru zo strany SCHMACHTL Kupujúcim, ktoré sú uvedené v týchto VOP.

B1.5. Po tom, čo záujemca vyplní a odošle Registračný formulár alebo odošle kontaktný email, kontaktuje záujemcu SCHMACHTL,
ktorý môže od záujemcu požadovať doplňujúce informácie týkajúce sa záujemcu. Záujemca je povinný poskytnúť SCHMACHTL
všetky požadované dodatočné informácie. V prípade, že SCHMACHTL záujemcu požiada, zúčastní  sa záujemca osobného
stretnutia  so  zástupcami  SCHMACHTL.  Na  výzvu  SCHMACHTL  prerokuje  záujemca  so  SCHMACHTL  svoje  osobitné
požiadavky alebo výhrady voči VOP, ktoré záujemca identifikoval v zmysle ustanovenia ods. B1.4. tohto článku týchto VOP, a to
spôsobom požadovaným zo strany SCHMACHTL.

B1.6. Záujemca  je  povinný  poskytovať  informácie  SCHMACHTL prostredníctvom  vyplnenia  Registračného  formulára,  zaslaním
emailu, poskytnutím dodatočných informácií alebo iným spôsobom úplne, presne a pravdivo. V prípade, že záujemca poskytne
SCHMACHTL informácie, ktoré budú neúplné, nepresné alebo nepravdivé, zodpovedá v plnom rozsahu SCHMACHTL za škodu
spôsobenú záujemcom.

B1.7. Po poskytnutí všetkých informácií požadovaných zo strany SCHMACHTL prostredníctvom Registračného formulára, týchto VOP
alebo iným spôsobom, vyhodnotí SCHACHTL záujemcu o spoluprácu a prípadné potenciálne riziká spojené so spoluprácou so
záujemcom. SCHMACHTL je oprávnený  pri  vyhodnocovaní informácií týkajúcich sa záujemcu využívať  tiež  aplikácie či  iný
software  určený  na  vyhodnocovanie  hospodárskych,  ekonomických  a iných  parametrov  podnikateľských  subjektov  a  iné
dostupné zdroje informácií.

B1.8. V prípade, že SCHMACHTL vyhodnotí  informácie o záujemcovi  získané v rámci procesu Registrácie  tak,  že spolupráca so
záujemcom podľa  dostupných  informácií  nepredstavuje  pre  SCHMACHTL riziko,  akceptuje  SCHMACHTL pre  spoluprácu.
Rozhodnutie  o akceptácii  záujemcu zo strany SCHMACHTL je výlučne v dispozícii  SCHMACHTL. Akceptácia  záujemcu zo
strany SCHMACHTL nie je záujemcom nárokovateľná. SCHMACHTL nie je povinný odôvodňovať svoje prípadné zamietnutie
akceptácie záujemcu o spoluprácu.

B1.9. Po akceptácii záujemcu uzavrie záujemca so SCHMACHTL rámcovú kúpnu zmluvu (ďalej aj ako „RKZ“), ktorej vzor tvorí prílohu
týchto  VOP.  Uzavretím RKZ  je  záujemca  považovaný  za  Kupujúceho  a klienta  SCHMACHTL.  Predmetom RKZ  je  najme
deklarácia SCHMACHTL a Kupujúceho o budúcej dlhodobej spolupráci spočívajúcej najmä v dodávaní Tovaru predávajúcim
SCHMACHTL Kupujúcemu podľa podmienok uvedených v týchto VOP a prípadných osobitných podmienok uvedených v RKZ.
V prípade,  že  na  základe  osobitných  požiadaviek  alebo  výhrad  Kupujúceho,  o ktorých  Kupujúci  SCHMACHTL informoval
v zmysle ustanovenia ods. B1.4. tohto článku VOP, došlo k dohode o osobitných podmienkach spolupráce medzi Kupujúceho
a SCHMACHTL, ktoré sú v rozpore s podmienkami spolupráce podľa týchto VOP, alebo ktoré tieto VOP neupravujú, budú tieto
osobitné podmienky spolupráce SCHMACHTL a Kupujúceho uvedené v RKZ; takéto osobitné podmienky uvedené v RKZ majú
prednosť pred týmito VOP, pokiaľ sú v rozpore s podmienkami obsiahnutými v týchto VOP.

Článok B2
Všeobecné podmienky spolupráce SCHMACHTL a     Kupujúceho.

B2.1. SCHMACHTL oboznamuje Kupujúceho s Tovarom, ktorého predaj SCHAMCHTL ponúka, a to najmä zverejňovaním katalógov
ponúkaného Tovaru,  zasielaním katalógov Kupujúcemu a iným spôsobom,  ktorý  SCHMACHTL považuje za  vhodný.  Cena
Tovaru uvedená v takomto katalógu je orientačná a nie je záväzná, na cene objednaného Tovaru sa SCHMACHTL a Kupujúci
dohodnú spôsobom popísaným v Časti  C týchto VOP.  Pri  objednávaní  Tovaru Kupujúcich  vychádza  prednostne z ponuky
SCHMACHTL zverejnenej prostredníctvom katalógov, Kupujúci však môže prostredníctvom objednávky požiadať SCHMACHTL
aj o dodanie iného Tovaru, než je Tovar stálej ponuky SCHMACHTL uvedený v katalógu SCHMACHTL.

B2.2. V rámci procesu Registrácie uvedie Kupujúci všetky svoje kontaktné údaje, korešpondenčné údaje, bankové spojenie a ostatné
údaje požadované zo strany SCHMACHTL. Tieto údaje Kupujúceho sa považujú za záväzné až do momentu, kým Kupujúci
oboznámi SCHMACHTL s ich zmenou. Kupujúci  je povinný  oznámiť  SCHMACHTL zmenu akýchkoľvek údajov Kupujúceho

B1.2. Subjekt,  ktorý  má záujem kupovať  Tovar  od SCHMACHTL,  prípadne iným spôsobom so  SCHMACHTL spolupracovať,  sa
prednostne oboznámi s obsahom týchto VOP a informáciami o spolupráci so SCHMACHTL, ktoré sú uvedené na internetovej
stránke SCHMACHTL, prípadne sprístupňované verejnosti iným spôsobom. 

B1.3. Subjekt,  ktorý  má  záujem  kupovať  Tovar  od  SCHMACHTL,  prípadne  iným  spôsobom  so  SCHMACHTL  spolupracovať,
kontaktuje SCHMACHTL vyplnením registračného formuláru zverejneného na internetovej stránke www.schmachtl.sk (ďalej aj
ako „Registračný  formulár“).  Záujemca o spoluprácu sprístupní pre SCHMACHTL prostredníctvom Registračného formulára
všeobecné informácie týkajúce sa záujemcu, informácie o ekonomickom a hospodárskom stave záujemcu, vlastnícku štruktúru
záujemcu,  kontaktné údaje  záujemcu, identifikáciu  poverenej  osoby záujemcu,  informácie o tovare,  ktorý  má záujem tento
záujemca odoberať od SCHMACHTL a predpokladanom objeme tovaru, ktorý chce záujemca odoberať.  Namiesto vyplnenia
Registračného formulára môže záujemca o spoluprácu so SCHMACHTL kontaktovať  SCHMACHTL tiež  zaslaním mailu  na
kontaktnú emailovú adresu office@schmachtl.sk, v takto zaslanom emaily však záujemca musí uviesť všetky údaje, ktoré by
inak uviedol v Registračnom formulári. Zaslaním Registračného formulára alebo kontaktného emailu záujemca vyhlasuje, že nie
je  v úpadku,  likvidácii  ani  konkurze,  že  záujemcovi  nehrozí  úpadok,  a  že  záujemca  neplánuje  a nemá  dôvod  vstúpiť  do
likvidácie.

B1.4. Zaslaním  Registračného  formulára  alebo  kontaktného  emailu  záujemca  vyhlasuje,  že sa  oboznámil  s týmito  VOP
a podmienkami  spolupráce  so  SCHMACHTL,  ktoré  sú  v týchto  VOP uvádzané,  ako  aj  s prípadnými  inými  informáciami
týkajúcimi  sa  spolupráce  so  SCHMACHTL,  ktoré  SCHMACHTL zverejnil  alebo  záujemcovi  inak  poskytol.  Pri  poskytovaní
informácií  prostredníctvom  Registračného  formulára  alebo  kontaktného  emailu  môže  záujemca  o spoluprácu  uviesť  tiež
prípadné  osobitné  požiadavky  na  spoluprácu  so  SCHMACHTL alebo  prípadné  výhrady  voči  týmto  VOP  a podmienkam
dodávania Tovaru zo strany SCHMACHTL Kupujúcim, ktoré sú uvedené v týchto VOP.

B1.5. Po tom, čo záujemca vyplní a odošle Registračný formulár alebo odošle kontaktný email, kontaktuje záujemcu SCHMACHTL,
ktorý môže od záujemcu požadovať doplňujúce informácie týkajúce sa záujemcu. Záujemca je povinný poskytnúť SCHMACHTL
všetky požadované dodatočné informácie. V prípade, že SCHMACHTL záujemcu požiada, zúčastní  sa záujemca osobného
stretnutia  so  zástupcami  SCHMACHTL.  Na  výzvu  SCHMACHTL  prerokuje  záujemca  so  SCHMACHTL  svoje  osobitné
požiadavky alebo výhrady voči VOP, ktoré záujemca identifikoval v zmysle ustanovenia ods. B1.4. tohto článku týchto VOP, a to
spôsobom požadovaným zo strany SCHMACHTL.

B1.6. Záujemca  je  povinný  poskytovať  informácie  SCHMACHTL prostredníctvom  vyplnenia  Registračného  formulára,  zaslaním
emailu, poskytnutím dodatočných informácií alebo iným spôsobom úplne, presne a pravdivo. V prípade, že záujemca poskytne
SCHMACHTL informácie, ktoré budú neúplné, nepresné alebo nepravdivé, zodpovedá v plnom rozsahu SCHMACHTL za škodu
spôsobenú záujemcom.

B1.7. Po poskytnutí všetkých informácií požadovaných zo strany SCHMACHTL prostredníctvom Registračného formulára, týchto VOP
alebo iným spôsobom, vyhodnotí SCHACHTL záujemcu o spoluprácu a prípadné potenciálne riziká spojené so spoluprácou so
záujemcom. SCHMACHTL je oprávnený  pri  vyhodnocovaní informácií týkajúcich sa záujemcu využívať  tiež  aplikácie či  iný
software  určený  na  vyhodnocovanie  hospodárskych,  ekonomických  a iných  parametrov  podnikateľských  subjektov  a  iné
dostupné zdroje informácií.

B1.8. V prípade, že SCHMACHTL vyhodnotí  informácie o záujemcovi  získané v rámci procesu Registrácie  tak,  že spolupráca so
záujemcom podľa  dostupných  informácií  nepredstavuje  pre  SCHMACHTL riziko,  akceptuje  SCHMACHTL pre  spoluprácu.
Rozhodnutie  o akceptácii  záujemcu zo strany SCHMACHTL je výlučne v dispozícii  SCHMACHTL. Akceptácia  záujemcu zo
strany SCHMACHTL nie je záujemcom nárokovateľná. SCHMACHTL nie je povinný odôvodňovať svoje prípadné zamietnutie
akceptácie záujemcu o spoluprácu.

B1.9. Po akceptácii záujemcu uzavrie záujemca so SCHMACHTL rámcovú kúpnu zmluvu (ďalej aj ako „RKZ“), ktorej vzor tvorí prílohu
týchto  VOP.  Uzavretím RKZ  je  záujemca  považovaný  za  Kupujúceho  a klienta  SCHMACHTL.  Predmetom RKZ  je  najme
deklarácia SCHMACHTL a Kupujúceho o budúcej dlhodobej spolupráci spočívajúcej najmä v dodávaní Tovaru predávajúcim
SCHMACHTL Kupujúcemu podľa podmienok uvedených v týchto VOP a prípadných osobitných podmienok uvedených v RKZ.
V prípade,  že  na  základe  osobitných  požiadaviek  alebo  výhrad  Kupujúceho,  o ktorých  Kupujúci  SCHMACHTL informoval
v zmysle ustanovenia ods. B1.4. tohto článku VOP, došlo k dohode o osobitných podmienkach spolupráce medzi Kupujúceho
a SCHMACHTL, ktoré sú v rozpore s podmienkami spolupráce podľa týchto VOP, alebo ktoré tieto VOP neupravujú, budú tieto
osobitné podmienky spolupráce SCHMACHTL a Kupujúceho uvedené v RKZ; takéto osobitné podmienky uvedené v RKZ majú
prednosť pred týmito VOP, pokiaľ sú v rozpore s podmienkami obsiahnutými v týchto VOP.

Článok B2
Všeobecné podmienky spolupráce SCHMACHTL a     Kupujúceho.

B2.1. SCHMACHTL oboznamuje Kupujúceho s Tovarom, ktorého predaj SCHAMCHTL ponúka, a to najmä zverejňovaním katalógov
ponúkaného Tovaru,  zasielaním katalógov Kupujúcemu a iným spôsobom,  ktorý  SCHMACHTL považuje za  vhodný.  Cena
Tovaru uvedená v takomto katalógu je orientačná a nie je záväzná, na cene objednaného Tovaru sa SCHMACHTL a Kupujúci
dohodnú spôsobom popísaným v Časti  C týchto VOP.  Pri  objednávaní  Tovaru Kupujúcich  vychádza  prednostne z ponuky
SCHMACHTL zverejnenej prostredníctvom katalógov, Kupujúci však môže prostredníctvom objednávky požiadať SCHMACHTL
aj o dodanie iného Tovaru, než je Tovar stálej ponuky SCHMACHTL uvedený v katalógu SCHMACHTL.

B2.2. V rámci procesu Registrácie uvedie Kupujúci všetky svoje kontaktné údaje, korešpondenčné údaje, bankové spojenie a ostatné
údaje požadované zo strany SCHMACHTL. Tieto údaje Kupujúceho sa považujú za záväzné až do momentu, kým Kupujúci
oboznámi SCHMACHTL s ich zmenou. Kupujúci  je povinný  oznámiť  SCHMACHTL zmenu akýchkoľvek údajov Kupujúceho



bezodkladne po tom, čo dôjde k zmene údajov Kupujúceho. V prípade, že Kupujúci túto povinnosť poruší, zodpovedá za škodu
spôsobenú SCHMACHTL.

B2.3. V rámci  procesu  Registrácie  alebo  prípadnej  následnej  zmeny  údajov  uvedie  Kupujúci,  popri  ostatných  údajoch,  tiež
identifikáciu osoby, ktorá je za Kupujúceho poverená komunikáciou so SCHMACHTL, zadávaním objednávok, potvrdzovaním
cenových ponúk, uzavieraním Zmlúv a realizáciou iných úkonov v rámci spolupráce SCHMACHTL a Kupujúceho (ďalej aj ako
„Poverený  zástupca“).  Komunikovať  so  SCHMACHTL,  zadávať  objednávky,  potvrdzovať  cenové  ponuky,  uzavierať  Zmluvy
a realizáciou  akékoľvek  iné  a všetky  ostatné  úkony  v rámci  spolupráce  Zmluvných  strán,  je  oprávnený  výlučne  Poverený
zástupca. Kupujúci môže určiť viacero Poverených zástupcov. Každý z Poverených zástupcov môže v mene Kupujúceho konať
samostatne, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Za Povereného zástupcu SCHMACHTL sa považuje tiež štatutárny
orgán alebo člen štatutárneho orgánu Kupujúceho, ak je oprávnený konať v mene Kupujúceho samostatne, a to aj v prípade, že
nie je za Povereného zástupcu vyslovene Kupujúcim určený  v rámci procesu Registrácie alebo prípadnej následnej zmeny
údajov. V prípade, že štatutárne orgány alebo členovia štatutárnych orgánov Kupujúceho sú v zmysle výpisu z Obchodného
registra  SR a/alebo spoločenskej zmluvy,  stanov či  iného interného dokumentu Kupujúceho povinní konať  spoločne, je za
konanie Povereného zástupcu považované iba také spoločné konanie štatutárnych orgánov alebo členov štatutárnych orgánov,
ktoré  je  v súlade  so  zápisom  v Obchodnom  registri  SR  a  spoločenskej  zmluvy,  stanov  či  iného  interného  dokumentu
Kupujúceho. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci splnomocňuje Povereného zástupcu na realizáciu úkonov týkajúcich sa
spolupráce Zmluvných strán tým, že oznámi SCHMACHTL identifikáciu Povereného zástupcu. Toto splnomocnenie trvá až do
momentu, kedy Kupujúci oznámi SCHMACHTL zmenu Povereného zástupcu (zmena Povereného zástupcu môže spočívať aj v
zrušení niektorého z viacerých určených Poverených zástupcov bez určenia nového Povereného zástupcu). Zmluvné strany sa
však  zároveň  dohodli,  že  v prípade  pochybností  je  SCHMACHTL  oprávnený  neuznať  poverenie  Povereného  zástupcu
Kupujúceho napriek tomu, že takýto Poverený zástupca bol určený Kupujúcim a nebol Kupujúcim zrušený, a to až do momentu
potvrdenia Povereného zástupcu a úkonu realizovaného Povereným zástupcom zo strany štatutárneho orgánu Kupujúceho.
Kupujúci je povinný oznámiť SCHMACHTL zmenu v osobe Povereného zástupcu bezodkladne po tom, čo nastanú skutočnosti,
ktoré  maj  alebo  musia  znamenať  zmenu  v osobe  Povereného  zástupcu  (napr.  skončenie  pracovného  pomeru
s predchádzajúcim Povereným zástupcom, etc.). V prípade, že Kupujúci túto povinnosť poruší, zodpovedá za škodu spôsobenú
SCHMACHTL.

B2.4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky objednávky, cenové ponuky, návrhy, požiadavky, potvrdenia, oznámenia a ostatné právne
úkony, ktoré majú byť podľa týchto VOP, Zmluvy alebo s ohľadom na ich povahu realizované v písomnej forme (ďalej aj ako
„Oznámenia“) budú medzi Zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými emailovou správou, poštou alebo osobne.
V tejto súvislosti sa Zmluvné strany dohodli, že

B.2.4.1. Ak má Zmluvná strana záujem doručiť Oznámenie emailovou správou, doručuje Oznámenie na emailovú adresu
(do emailovej schránky) druhej  Zmluvnej strany, ktorá bola oznámená či  inak identifikovaná v čase Registrácie
alebo následne  druhou  Zmluvnou stranou oznámená ako zmena emailovej  adresy,  prípadne emailovej  adresy
uvedenej v Zmluve, ak Zmluva obsahuje osobitné vymedzenie emailovej adresy určenej na doručovanie Oznámení
pre účely predmetnej Zmluvy, ktoré je odlišné od vymedzenia emailovej adresy poskytnutého počas Registrácie
alebo následne oznámeného ako zmena emailovej adresy. 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 doručenia oznámenia o prečítaní emailovej
správy  obsahujúcej  Oznámenie  alebo  v nasledujúci  pracovný  deň,  a to  podľa  toho,  ktorá  z týchto  skutočností
nastane ako prvá.

B.2.4.2. Ak  má  Zmluvná  strana  záujem  doručiť  Oznámenie  poštou,  doručuje  Oznámenie  vždy  prednostne  na
korešpondenčnú adresu, ktorá bola oznámená či  inak identifikovaná v čase Registrácie alebo následne druhou
Zmluvnou stranou oznámená ako zmena korešpondenčnej adresy, prípadne na korešpondenčnú adresu uvedenú
v Zmluve, ak Zmluva obsahuje osobitné vymedzenie korešpondenčnej adresy určenej na doručovanie Oznámení
pre  účely  predmetnej  Zmluvy,  ktoré  je  odlišné  od  vymedzenia  korešpondenčnej  adresy  poskytnutého  počas
Registrácie  alebo  následne  oznámeného  ako  zmena  korešpondenčnej  adresy;  v prípade,  že  sa  doručovanie
Oznámenia  na  takúto  korešpondenčnú  adresu  ukáže  ako  neúčelné  (Zmluvná  strana,  ktorá  je  adresátom
Oznámenie doručované na korešpondenčnú adresu neprevezme) doručuje Zmluvná strana, ktorá je odosielateľom
Oznámenia, Oznámenie na adresu sídla druhej Zmluvnej strany, ktorá je v čase odoslania oznámenia evidovaná
v Obchodnom registri SR (neuplatní sa v prípade, že adresa sídla evidovaná v Obchodnom registri SR je zhodná
s korešpondenčnou adresou Zmluvnej strany identifikovanou v čase Registrácie alebo následne Zmluvnou stranou
oznámená ako zmena korešpondenčnej adresy). 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.

B.2.4.3. Ak  má  Zmluvná  strana  záujem  doručiť  Oznámenie  osobne,  doručuje  Oznámenie  vždy  výlučne  osobným
odovzdaním Oznámenia Poverenému zástupcovi Zmluvnej strany, ktorá je adresátom Oznámenia. Zmluvná strana
týmto spôsobom doručuje Oznámenie druhej  Zmluvnej  strane prostredníctvom Povereného zástupcu,  ktorý  bol
identifikovaný  v čase Registrácie alebo následne druhou Zmluvnou stranou oznámený  ako zmena Povereného
zástupcu,  prípadne prostredníctvom Povereného zástupcu uvedeného v Zmluve,  ak Zmluva obsahuje  osobitné
vymedzenie osobitného Povereného zástupcu osobitne určeného na komunikáciu pre účely predmetnej Zmluvy,
ktoré je odlišné od vymedzenia Povereného zástupcu poskytnutého počas Registrácie alebo následne oznámeného
ako  zmena Povereného zástupcu.  Pri  doručovaní  Oznámenia  prostredníctvom Povereného zástupcu  Zmluvnej
strany  sa  Oznámenie  doručuje  do  vlastných  rúk  Povereného  zástupcu  Zmluvnej  strany,  a teda  zastúpenie
Povereného zástupcu Zmluvnej strany, ktorému má byť Oznámenie doručené, je vylúčené. Osobné doručovanie
Oznámenia inej osobe, než je Poverený zástupca Zmluvnej strany, je vylúčené. Ak bolo Oznámenie doručované
osobne  prostredníctvom  Povereného  zástupcu,  považuje  sa  za  doručené:  (i)  dňom  prevzatia  Oznámenia
Povereným zástupcom adresáta, ktorý bol vymedzený počas Registrácie alebo následne druhou Zmluvnou stranou
oznámený ako zmena Povereného zástupcu, prípadne Povereným zástupcom adresáta uvedeným v Zmluve, ak

bezodkladne po tom, čo dôjde k zmene údajov Kupujúceho. V prípade, že Kupujúci túto povinnosť poruší, zodpovedá za škodu
spôsobenú SCHMACHTL.

B2.3. V rámci  procesu  Registrácie  alebo  prípadnej  následnej  zmeny  údajov  uvedie  Kupujúci,  popri  ostatných  údajoch,  tiež
identifikáciu osoby, ktorá je za Kupujúceho poverená komunikáciou so SCHMACHTL, zadávaním objednávok, potvrdzovaním
cenových ponúk, uzavieraním Zmlúv a realizáciou iných úkonov v rámci spolupráce SCHMACHTL a Kupujúceho (ďalej aj ako
„Poverený  zástupca“).  Komunikovať  so  SCHMACHTL,  zadávať  objednávky,  potvrdzovať  cenové  ponuky,  uzavierať  Zmluvy
a realizáciou  akékoľvek  iné  a všetky  ostatné  úkony  v rámci  spolupráce  Zmluvných  strán,  je  oprávnený  výlučne  Poverený
zástupca. Kupujúci môže určiť viacero Poverených zástupcov. Každý z Poverených zástupcov môže v mene Kupujúceho konať
samostatne, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Za Povereného zástupcu SCHMACHTL sa považuje tiež štatutárny
orgán alebo člen štatutárneho orgánu Kupujúceho, ak je oprávnený konať v mene Kupujúceho samostatne, a to aj v prípade, že
nie je za Povereného zástupcu vyslovene Kupujúcim určený  v rámci procesu Registrácie alebo prípadnej následnej zmeny
údajov. V prípade, že štatutárne orgány alebo členovia štatutárnych orgánov Kupujúceho sú v zmysle výpisu z Obchodného
registra  SR a/alebo spoločenskej zmluvy,  stanov či  iného interného dokumentu Kupujúceho povinní konať  spoločne, je za
konanie Povereného zástupcu považované iba také spoločné konanie štatutárnych orgánov alebo členov štatutárnych orgánov,
ktoré  je  v súlade  so  zápisom  v Obchodnom  registri  SR  a  spoločenskej  zmluvy,  stanov  či  iného  interného  dokumentu
Kupujúceho. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci splnomocňuje Povereného zástupcu na realizáciu úkonov týkajúcich sa
spolupráce Zmluvných strán tým, že oznámi SCHMACHTL identifikáciu Povereného zástupcu. Toto splnomocnenie trvá až do
momentu, kedy Kupujúci oznámi SCHMACHTL zmenu Povereného zástupcu (zmena Povereného zástupcu môže spočívať aj v
zrušení niektorého z viacerých určených Poverených zástupcov bez určenia nového Povereného zástupcu). Zmluvné strany sa
však  zároveň  dohodli,  že  v prípade  pochybností  je  SCHMACHTL  oprávnený  neuznať  poverenie  Povereného  zástupcu
Kupujúceho napriek tomu, že takýto Poverený zástupca bol určený Kupujúcim a nebol Kupujúcim zrušený, a to až do momentu
potvrdenia Povereného zástupcu a úkonu realizovaného Povereným zástupcom zo strany štatutárneho orgánu Kupujúceho.
Kupujúci je povinný oznámiť SCHMACHTL zmenu v osobe Povereného zástupcu bezodkladne po tom, čo nastanú skutočnosti,
ktoré  maj  alebo  musia  znamenať  zmenu  v osobe  Povereného  zástupcu  (napr.  skončenie  pracovného  pomeru
s predchádzajúcim Povereným zástupcom, etc.). V prípade, že Kupujúci túto povinnosť poruší, zodpovedá za škodu spôsobenú
SCHMACHTL.

B2.4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky objednávky, cenové ponuky, návrhy, požiadavky, potvrdenia, oznámenia a ostatné právne
úkony, ktoré majú byť podľa týchto VOP, Zmluvy alebo s ohľadom na ich povahu realizované v písomnej forme (ďalej aj ako
„Oznámenia“) budú medzi Zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými emailovou správou, poštou alebo osobne.
V tejto súvislosti sa Zmluvné strany dohodli, že

B.2.4.1. Ak má Zmluvná strana záujem doručiť Oznámenie emailovou správou, doručuje Oznámenie na emailovú adresu
(do emailovej schránky) druhej  Zmluvnej strany, ktorá bola oznámená či  inak identifikovaná v čase Registrácie
alebo následne  druhou  Zmluvnou stranou oznámená ako zmena emailovej  adresy,  prípadne emailovej  adresy
uvedenej v Zmluve, ak Zmluva obsahuje osobitné vymedzenie emailovej adresy určenej na doručovanie Oznámení
pre účely predmetnej Zmluvy, ktoré je odlišné od vymedzenia emailovej adresy poskytnutého počas Registrácie
alebo následne oznámeného ako zmena emailovej adresy. 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 doručenia oznámenia o prečítaní emailovej
správy  obsahujúcej  Oznámenie  alebo  v nasledujúci  pracovný  deň,  a to  podľa  toho,  ktorá  z týchto  skutočností
nastane ako prvá.

B.2.4.2. Ak  má  Zmluvná  strana  záujem  doručiť  Oznámenie  poštou,  doručuje  Oznámenie  vždy  prednostne  na
korešpondenčnú adresu, ktorá bola oznámená či  inak identifikovaná v čase Registrácie alebo následne druhou
Zmluvnou stranou oznámená ako zmena korešpondenčnej adresy, prípadne na korešpondenčnú adresu uvedenú
v Zmluve, ak Zmluva obsahuje osobitné vymedzenie korešpondenčnej adresy určenej na doručovanie Oznámení
pre  účely  predmetnej  Zmluvy,  ktoré  je  odlišné  od  vymedzenia  korešpondenčnej  adresy  poskytnutého  počas
Registrácie  alebo  následne  oznámeného  ako  zmena  korešpondenčnej  adresy;  v prípade,  že  sa  doručovanie
Oznámenia  na  takúto  korešpondenčnú  adresu  ukáže  ako  neúčelné  (Zmluvná  strana,  ktorá  je  adresátom
Oznámenie doručované na korešpondenčnú adresu neprevezme) doručuje Zmluvná strana, ktorá je odosielateľom
Oznámenia, Oznámenie na adresu sídla druhej Zmluvnej strany, ktorá je v čase odoslania oznámenia evidovaná
v Obchodnom registri SR (neuplatní sa v prípade, že adresa sídla evidovaná v Obchodnom registri SR je zhodná
s korešpondenčnou adresou Zmluvnej strany identifikovanou v čase Registrácie alebo následne Zmluvnou stranou
oznámená ako zmena korešpondenčnej adresy). 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.

B.2.4.3. Ak  má  Zmluvná  strana  záujem  doručiť  Oznámenie  osobne,  doručuje  Oznámenie  vždy  výlučne  osobným
odovzdaním Oznámenia Poverenému zástupcovi Zmluvnej strany, ktorá je adresátom Oznámenia. Zmluvná strana
týmto spôsobom doručuje Oznámenie druhej  Zmluvnej  strane prostredníctvom Povereného zástupcu,  ktorý  bol
identifikovaný  v čase Registrácie alebo následne druhou Zmluvnou stranou oznámený  ako zmena Povereného
zástupcu,  prípadne prostredníctvom Povereného zástupcu uvedeného v Zmluve,  ak Zmluva obsahuje  osobitné
vymedzenie osobitného Povereného zástupcu osobitne určeného na komunikáciu pre účely predmetnej Zmluvy,
ktoré je odlišné od vymedzenia Povereného zástupcu poskytnutého počas Registrácie alebo následne oznámeného
ako  zmena Povereného zástupcu.  Pri  doručovaní  Oznámenia  prostredníctvom Povereného zástupcu  Zmluvnej
strany  sa  Oznámenie  doručuje  do  vlastných  rúk  Povereného  zástupcu  Zmluvnej  strany,  a teda  zastúpenie
Povereného zástupcu Zmluvnej strany, ktorému má byť Oznámenie doručené, je vylúčené. Osobné doručovanie
Oznámenia inej osobe, než je Poverený zástupca Zmluvnej strany, je vylúčené. Ak bolo Oznámenie doručované
osobne  prostredníctvom  Povereného  zástupcu,  považuje  sa  za  doručené:  (i)  dňom  prevzatia  Oznámenia
Povereným zástupcom adresáta, ktorý bol vymedzený počas Registrácie alebo následne druhou Zmluvnou stranou
oznámený ako zmena Povereného zástupcu, prípadne Povereným zástupcom adresáta uvedeným v Zmluve, ak



Zmluva obsahuje osobitné vymedzenie takéhoto Povereného zástupcu, ktoré je odlišné od vymedzenia Povereného
zástupcu  určeného  počas  Registrácie  alebo  následne  druhou  Zmluvnou  stranou  oznámeného  ako  zmena
Povereného  zástupcu  alebo  (ii)  kedy  Poverený  zástupca  Zmluvnej  strany,  ktorá  je  adresátom  Oznámenia,
vyslovene odmietol prevziať doručované Oznámenie.

B2.5. 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.

Časť C.
Objednávanie Tovaru Kupujúcim, uzavretie Zmluvy. Dodanie Tovaru. Zaplatenie Kúpnej ceny.

Článok C1
Objednávanie Tovaru Kupujúcim, uzavretie Zmluvy

C1.1. SCHMACHTL ako  predávajúci  uzaviera  s  Kupujúcim  Zmluvu  spravidla  prostredníctvom  emailovej  komunikácie,  ktorej
predchádza e-mailový dopyt Kupujúceho (objednávka), a to spôsobom uvedeným nižšie v ustanoveniach tohto článku VOP.
Uzavretie  Zmluvy  podpísaním  jej  listinnej  podoby  alebo  prostredníctvom  Oznámení  realizových  iným  spôsobom  než
prostredníctvom emailovej komunikácie nie je vylúčené.

C1.2. Kupujúci zašle SCHMACHTL objednávku Tovaru (ďalej aj ako „Objednávka“), ktorá obsahuje najmä, ale nielen:

C.1.2.1. druhovú špecifikáciu požadovaného Tovaru. V prípade, že sa jedná o Tovar obsiahnutý v katalógu SCHMACHTL,
uvedie Kupujúci druhovú špecifikáciu Tovaru prostredníctvom katalógového čísla Tovaru. V prípade, že sa nejedná
o Tovar  obsiahnutý  v katalógu  SCHMACHTL,  uvedie  Kupujúci  druhovú  špecifikáciu  Tovaru  uvedeným  druhu
požadovaného Tovaru, hlavných vlastností Tovaru, opisom Tovaru a prípadných individualizačných prvkov Tovaru; a

C.1.2.2. požadované množstvo Tovaru; a

C.1.2.3. požadované miesto dodania Tovaru; a

C.1.2.4. prípadné iné požiadavky v súvislosti s dodaním Tovaru.

C1.3. Po doručený Objednávky zašle SCHMACHTL Kupujúcemu potvrdenie o doručení Objednávky, v ktorom SCHMACHTL oznámi
Kupujúcemu číslo Objednávky a predbežný termín zaslania cenovej ponuky podľa ustanovenia ods. C1.5. tohto článku VOP,
pričom spolu s týmito informáciami môže SCHMACHTL zaslať  Kupujúcemu tiež  tie z nasledovných predbežných informácií,
ktorými v čase odosielania potvrdenia o doručení Objednávky disponuje:

C.1.3.1. predbežnú  informáciu  o možnosti  dodania  požadovaného  Tovaru  ponúkaného  v katalógu  SCHMACHTL (napr.
informácia o skladových zásobách, dostupnosti Tovaru, etc.); a

C.1.3.2. predbežnú informáciu o možnosti dodania požadovaného Tovaru, ktorý nie je ponúkaný v katalógu SCHMACHTL; a

C.1.3.3. informáciu o odhadovanom čase dodania Tovaru; a

C.1.3.4. predbežnú informáciu o cene Tovaru; a

C.1.3.5. vyjadrenie k ostatným prípadným požiadavkám Kupujúceho obsiahnutým v Objednávke; a

C.1.3.6. iné informácie, ktoré SCHMACHTL považuje za potrebné.

C1.4. Predbežné informácie,  ktoré  SCHMACHTL uvedie  v  potvrdení  o  doručení  Objednávky podľa ustanovení  ods.  C.1.3.1.  až
C.1.3.6. tohto článku VOP majú iba predbežný  charakter,  nie sú pre Zmluvné strany záväzné, sú uvádzané s ohľadom na
informácie, ktoré sú pre SCHMACHTL dostupné v čase odosielania potvrdenia o doručení Objednávky Kupujúcemu a slúžia na
predbežné informovanie Kupujúceho. SCHMACHTL vynaloží maximálne úsilie za účelom zabezpečenia, aby tieto predbežné
informácie,  pokiaľ  budú poskytnuté,  čo najviac korešpondovali  so záväznou cenovou ponukou, ktorú SCHMACHTL odošle
Kupujúcemu v zmysle ustanovenia ods. C1.5. tohto článku VOP.
V prípade, že niektoré z takto poskytnutých predbežných informácií nie sú pre Kupujúceho akceptovateľné, oznámi Kupujúci
túto skutočnosť SCHMACHTL spolu s prípadným uvedením dôvodu a prípadným navrhovaným alternatívnym riešením situácie.

C1.5. V prípade,  že je  pre  SCHMACHTL možné a akceptovateľné dodať  Kupujúcemu Tovaru špecifikovaný  v Objednávke,  zašle
SCHMACHTL po preverení dostupnosti Tovaru, ceny Tovaru a ostatných parametrov Objednávky Kupujúcemu cenovú ponuku
(ďalej  aj  ako  „Ponuka“).  Ponuka  bude  zohľadňovať  prípadné  oznámenia  Kupujúceho  o neakceptovateľnosti  predbežných
informácií  o dodaní  Tovaru  obsiahnutých  v potvrdení  o doručení  Objednávky,  pokiaľ  to  bude  pre  SCHMACHTL možné  a
akceptovateľné. Ponuka bude obsahovať:

C1.5.1. druhovú špecifikáciu Tovaru, množstvo Tovaru a prípadné špecifiká Tovaru; a

C1.5.2. cenu Tovaru a lehotu splatnosti;

Zmluva obsahuje osobitné vymedzenie takéhoto Povereného zástupcu, ktoré je odlišné od vymedzenia Povereného
zástupcu  určeného  počas  Registrácie  alebo  následne  druhou  Zmluvnou  stranou  oznámeného  ako  zmena
Povereného  zástupcu  alebo  (ii)  kedy  Poverený  zástupca  Zmluvnej  strany,  ktorá  je  adresátom  Oznámenia,
vyslovene odmietol prevziať doručované Oznámenie.

B2.5. 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.

Časť C.
Objednávanie Tovaru Kupujúcim, uzavretie Zmluvy. Dodanie Tovaru. Zaplatenie Kúpnej ceny.

Článok C1
Objednávanie Tovaru Kupujúcim, uzavretie Zmluvy

C1.1. SCHMACHTL ako  predávajúci  uzaviera  s  Kupujúcim  Zmluvu  spravidla  prostredníctvom  emailovej  komunikácie,  ktorej
predchádza e-mailový dopyt Kupujúceho (objednávka), a to spôsobom uvedeným nižšie v ustanoveniach tohto článku VOP.
Uzavretie  Zmluvy  podpísaním  jej  listinnej  podoby  alebo  prostredníctvom  Oznámení  realizových  iným  spôsobom  než
prostredníctvom emailovej komunikácie nie je vylúčené.

C1.2. Kupujúci zašle SCHMACHTL objednávku Tovaru (ďalej aj ako „Objednávka“), ktorá obsahuje najmä, ale nielen:

C.1.2.1. druhovú špecifikáciu požadovaného Tovaru. V prípade, že sa jedná o Tovar obsiahnutý v katalógu SCHMACHTL,
uvedie Kupujúci druhovú špecifikáciu Tovaru prostredníctvom katalógového čísla Tovaru. V prípade, že sa nejedná
o Tovar  obsiahnutý  v katalógu  SCHMACHTL,  uvedie  Kupujúci  druhovú  špecifikáciu  Tovaru  uvedeným  druhu
požadovaného Tovaru, hlavných vlastností Tovaru, opisom Tovaru a prípadných individualizačných prvkov Tovaru; a

C.1.2.2. požadované množstvo Tovaru; a

C.1.2.3. požadované miesto dodania Tovaru; a

C.1.2.4. prípadné iné požiadavky v súvislosti s dodaním Tovaru.

C1.3. Po doručený Objednávky zašle SCHMACHTL Kupujúcemu potvrdenie o doručení Objednávky, v ktorom SCHMACHTL oznámi
Kupujúcemu číslo Objednávky a predbežný termín zaslania cenovej ponuky podľa ustanovenia ods. C1.5. tohto článku VOP,
pričom spolu s týmito informáciami môže SCHMACHTL zaslať  Kupujúcemu tiež  tie z nasledovných predbežných informácií,
ktorými v čase odosielania potvrdenia o doručení Objednávky disponuje:

C.1.3.1. predbežnú  informáciu  o možnosti  dodania  požadovaného  Tovaru  ponúkaného  v katalógu  SCHMACHTL (napr.
informácia o skladových zásobách, dostupnosti Tovaru, etc.); a

C.1.3.2. predbežnú informáciu o možnosti dodania požadovaného Tovaru, ktorý nie je ponúkaný v katalógu SCHMACHTL; a

C.1.3.3. informáciu o odhadovanom čase dodania Tovaru; a

C.1.3.4. predbežnú informáciu o cene Tovaru; a

C.1.3.5. vyjadrenie k ostatným prípadným požiadavkám Kupujúceho obsiahnutým v Objednávke; a

C.1.3.6. iné informácie, ktoré SCHMACHTL považuje za potrebné.

C1.4. Predbežné informácie,  ktoré  SCHMACHTL uvedie  v  potvrdení  o  doručení  Objednávky podľa ustanovení  ods.  C.1.3.1.  až
C.1.3.6. tohto článku VOP majú iba predbežný  charakter,  nie sú pre Zmluvné strany záväzné, sú uvádzané s ohľadom na
informácie, ktoré sú pre SCHMACHTL dostupné v čase odosielania potvrdenia o doručení Objednávky Kupujúcemu a slúžia na
predbežné informovanie Kupujúceho. SCHMACHTL vynaloží maximálne úsilie za účelom zabezpečenia, aby tieto predbežné
informácie,  pokiaľ  budú poskytnuté,  čo najviac korešpondovali  so záväznou cenovou ponukou, ktorú SCHMACHTL odošle
Kupujúcemu v zmysle ustanovenia ods. C1.5. tohto článku VOP.
V prípade, že niektoré z takto poskytnutých predbežných informácií nie sú pre Kupujúceho akceptovateľné, oznámi Kupujúci
túto skutočnosť SCHMACHTL spolu s prípadným uvedením dôvodu a prípadným navrhovaným alternatívnym riešením situácie.

C1.5. V prípade,  že je  pre  SCHMACHTL možné a akceptovateľné dodať  Kupujúcemu Tovaru špecifikovaný  v Objednávke,  zašle
SCHMACHTL po preverení dostupnosti Tovaru, ceny Tovaru a ostatných parametrov Objednávky Kupujúcemu cenovú ponuku
(ďalej  aj  ako  „Ponuka“).  Ponuka  bude  zohľadňovať  prípadné  oznámenia  Kupujúceho  o neakceptovateľnosti  predbežných
informácií  o dodaní  Tovaru  obsiahnutých  v potvrdení  o doručení  Objednávky,  pokiaľ  to  bude  pre  SCHMACHTL možné  a
akceptovateľné. Ponuka bude obsahovať:

C1.5.1. druhovú špecifikáciu Tovaru, množstvo Tovaru a prípadné špecifiká Tovaru; a

C1.5.2. cenu Tovaru a lehotu splatnosti;



C1.5.3. miesto dodania Tovaru; a

C1.5.4. čas dodania Tovaru; a

C1.5.5. prípadné osobitné dojednania v súvislosti s dodaním Tovaru.

C1.6. Kupujúci  sa  zaväzuje,  že  bez  zbytočného  odkladu,  najneskôr  však  do  48  hodín  odo  dňa  doručenia  Ponuky  oznámi
SCHMACHTL,  či  Ponuku  prijíma  alebo  odmieta.  Prijatie  Ponuky  s výhradou,  odchýlkou  či  podmienkou  sa  považuje  za
odmietnutie Ponuky. 

C1.7. V prípade, že Kupujúci najneskôr do 48 hodín odo dňa doručenia Ponuky neoznámi SCHMACHTL, či Ponuku prijíma alebo
odmieta,  má  sa  za  to,  že  Kupujúci  Ponuku  odmietol  a SCHMACHTL viac  nie  je  Ponukou  viazaný,  pokiaľ  SCHMACHTL
neprejaví  opačný  záujem.  Až  do prijatia  Ponuky Kupujúcim môže SCHMACHTL vziať  Ponuku  späť;  SCHMACHTL vezme
Ponuku  späť  v situácii,  že  s ohľadom  na  situáciu  dodávateľa,  ktorý  má  Tovar  dodať  SCHMACHTL  alebo  vyrobiť  pre
SCHMACHTL,  nebude  zrejme  možné  Tovar  uvádzaný  v  Ponuke  dodať  Kupujúcemu  riadne  a včas  podľa  podmienok
uvádzaných v Ponuke.

C1.8. Prijatie Ponuky Kupujúcim je pre Kupujúceho záväzné. V prípade, že Kupujúci Ponuku prijme, dochádza k uzavretiu osobitnej
Zmluvy, ktorou sa SCHMACHTL ako predávajúci zaväzuje dodať  Kupujúcemu Tovar špecifikovaný  v Ponuke a Kupujúci sa
zaväzuje  za  tento  Tovar  zaplatiť  SCHMACHTL ako  predávajúcemu  kúpnu  cenu  Tovaru  uvedenú  v Ponuke,  a to  všetko
spôsobom  a podľa  podmienok  uvedených  v Ponuke,  týchto  VOP  a prípadne  v RKZ,  pokiaľ  RKZ  obsahuje  podmienky
spolupráce Zmluvných strán, ktoré sú v rozpore s týmito VOP, alebo ktoré nie sú upravené v týchto VOP.

C1.9. Na každú Zmluvu uzavretú medzi Zmluvnými stranami sa vzťahujú tieto VOP, pokiaľ sa Zmluvné strany vyslovene nedohodnú
inak. Na každú Zmluvu uzavretú medzi Zmluvnými stranami sa Ďalej vzťahuje RKZ uzavretá v rámci procesu Registrácie. V
prípade, že sa Zmluvné strany dohodli v rámci Registrácie na všeobecnom odklone od pravidiel obsiahnutých v týchto VOP pre
účely ich spolupráce, pričom tento odklon od týchto VOP je dohodnutý v RKZ, potom majú tieto odlišné ustanovenia obsiahnuté
v RKZ prednosť pred ustanoveniami VOP, ktoré sú v rozpore s ustanoveniami RKZ.
 

C1.10. 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 Ponuky s nesprávnou kúpnou cenou Tovaru alebo
iných podmienok predaja Tovaru nesprávnych z iných dôvodov, ktoré nekorešpondujú so skutočným zámerom SCHMACHTL.
V takomto prípade nedôjde k uzavretiu Zmluvy a SCHMACHTL je oprávnený chybu uvedenú vo svojom  informačnom systéme
alebo v Ponuke opraviť a upozorniť Kupujúceho na chybu s uvedením správnej hodnoty vo svojom informačnom systéme alebo
v Ponuke a zaslať Kupujúcemu novú Ponuku. K uzavretiu Zmluvy následne dôjde až opätovným prijatím novej 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.

C1.11. Vzniknutú Zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno zmeniť iba dohodou Zmluvných strán, zaniknúť inak než splnením môže
iba  spôsobom uvedeným v  ustanoveniach  týchto  VOP a  platných  právnych  predpisov,  pokia  VOP nevylučujú  uplatnenie
jednotlivcýh platných právnych predpisov.

Článok C2
Dodanie Tovaru

C2.1. SCHMACHTL sa  zaväzuje  dodať  Tovar  špecifikovaný  v Zmluve  (prijatej  Ponuke)  Kupujúcemu  na  miesto  dodania  Tovaru
špecifikované v Zmluve.

C2.2. SCHMACHTL  sa  zaväzuje  dodať  Tovar  špecifikovaný  v Zmluve  Kupujúcemu  najneskôr  do  termínu  dodania  Tovaru
špecifikované v Zmluve.

C2.3. 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 prípadného omeškania či iných prípadných
prekážok na stane Kupujúceho, ako aj v iných situáciach určených v týchto VOP. SCHMACHTL nie je v omeškaní s dodaním
Tovaru  v  prípade,  že  omeškanie  s  dodaním tovaru  bolo  akýmkoľvek  spôsobom spôsobené  Kupujúcim alebo  akoukoľvek
okolnosťou  na  strane  Kupujúceho  alebo  vyššou  mocou,  prípadne  porušením  povinnosti  či  omeškaním  dodávateľa  alebo
výrobcu, ktorý tovar dodáva pre SCHMACHTL, pokiaľ toto omeškanie bolo spôsobené vyššou mocou. Kupujúci môže odstúpiť
od jednotlivej Zmluvy v prípade, že omeškanie SCHMACHTL s doručením Tovaru presiahne 60 dní , Kupujúci však takéto
odstúpenie od Zmluvy môže zrealizovať najneskôr do momentu, kedy SCHMACHTL doručí Tovar Kupujúcemu alebo oznámi
Kupujúcemu, že Tovar je vyexpedovaný a je v preprave za účelom doručenia Kupujúcemu. 

C2.4. Kupujúci je povinný sa dostaviť na miesto dodania Tovaru a Tovar prevziať v dohodnutom čase, inak na výzvu SCHMACHTL. 

C2.5. Kupujúcemu je povinný Tovar pri prevzatí skontrolovať  a bezodkladne informovať  SCHMACHTL o prípadných nezrovnalosti,
mechanických  poškodeniach  či  iných  vadách  tovaru.  SCHMACHTL  nezodpovedá  za  žiadne  nezrovnalosti,  mechanické
poškodenia či iné vady tovaru, ktoré neboli Kupujúcim uplatnené pri preberaní Tovaru.

C2.6. Tovar môže byť dodaný zo strany SCHMACHTL s využitím služieb tretích subjektov (napr. kuriérska služba). 

C2.7. SCHMACHTL 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).

C1.5.3. miesto dodania Tovaru; a

C1.5.4. čas dodania Tovaru; a

C1.5.5. prípadné osobitné dojednania v súvislosti s dodaním Tovaru.

C1.6. Kupujúci  sa  zaväzuje,  že  bez  zbytočného  odkladu,  najneskôr  však  do  48  hodín  odo  dňa  doručenia  Ponuky  oznámi
SCHMACHTL,  či  Ponuku  prijíma  alebo  odmieta.  Prijatie  Ponuky  s výhradou,  odchýlkou  či  podmienkou  sa  považuje  za
odmietnutie Ponuky. 

C1.7. V prípade, že Kupujúci najneskôr do 48 hodín odo dňa doručenia Ponuky neoznámi SCHMACHTL, či Ponuku prijíma alebo
odmieta,  má  sa  za  to,  že  Kupujúci  Ponuku  odmietol  a SCHMACHTL viac  nie  je  Ponukou  viazaný,  pokiaľ  SCHMACHTL
neprejaví  opačný  záujem.  Až  do prijatia  Ponuky Kupujúcim môže SCHMACHTL vziať  Ponuku  späť;  SCHMACHTL vezme
Ponuku  späť  v situácii,  že  s ohľadom  na  situáciu  dodávateľa,  ktorý  má  Tovar  dodať  SCHMACHTL  alebo  vyrobiť  pre
SCHMACHTL,  nebude  zrejme  možné  Tovar  uvádzaný  v  Ponuke  dodať  Kupujúcemu  riadne  a včas  podľa  podmienok
uvádzaných v Ponuke.

C1.8. Prijatie Ponuky Kupujúcim je pre Kupujúceho záväzné. V prípade, že Kupujúci Ponuku prijme, dochádza k uzavretiu osobitnej
Zmluvy, ktorou sa SCHMACHTL ako predávajúci zaväzuje dodať  Kupujúcemu Tovar špecifikovaný  v Ponuke a Kupujúci sa
zaväzuje  za  tento  Tovar  zaplatiť  SCHMACHTL ako  predávajúcemu  kúpnu  cenu  Tovaru  uvedenú  v Ponuke,  a to  všetko
spôsobom  a podľa  podmienok  uvedených  v Ponuke,  týchto  VOP  a prípadne  v RKZ,  pokiaľ  RKZ  obsahuje  podmienky
spolupráce Zmluvných strán, ktoré sú v rozpore s týmito VOP, alebo ktoré nie sú upravené v týchto VOP.

C1.9. Na každú Zmluvu uzavretú medzi Zmluvnými stranami sa vzťahujú tieto VOP, pokiaľ sa Zmluvné strany vyslovene nedohodnú
inak. Na každú Zmluvu uzavretú medzi Zmluvnými stranami sa Ďalej vzťahuje RKZ uzavretá v rámci procesu Registrácie. V
prípade, že sa Zmluvné strany dohodli v rámci Registrácie na všeobecnom odklone od pravidiel obsiahnutých v týchto VOP pre
účely ich spolupráce, pričom tento odklon od týchto VOP je dohodnutý v RKZ, potom majú tieto odlišné ustanovenia obsiahnuté
v RKZ prednosť pred ustanoveniami VOP, ktoré sú v rozpore s ustanoveniami RKZ.
 

C1.10. 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 Ponuky s nesprávnou kúpnou cenou Tovaru alebo
iných podmienok predaja Tovaru nesprávnych z iných dôvodov, ktoré nekorešpondujú so skutočným zámerom SCHMACHTL.
V takomto prípade nedôjde k uzavretiu Zmluvy a SCHMACHTL je oprávnený chybu uvedenú vo svojom  informačnom systéme
alebo v Ponuke opraviť a upozorniť Kupujúceho na chybu s uvedením správnej hodnoty vo svojom informačnom systéme alebo
v Ponuke a zaslať Kupujúcemu novú Ponuku. K uzavretiu Zmluvy následne dôjde až opätovným prijatím novej 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.

C1.11. Vzniknutú Zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno zmeniť iba dohodou Zmluvných strán, zaniknúť inak než splnením môže
iba  spôsobom uvedeným v  ustanoveniach  týchto  VOP a  platných  právnych  predpisov,  pokia  VOP nevylučujú  uplatnenie
jednotlivcýh platných právnych predpisov.

Článok C2
Dodanie Tovaru

C2.1. SCHMACHTL sa  zaväzuje  dodať  Tovar  špecifikovaný  v Zmluve  (prijatej  Ponuke)  Kupujúcemu  na  miesto  dodania  Tovaru
špecifikované v Zmluve.

C2.2. SCHMACHTL  sa  zaväzuje  dodať  Tovar  špecifikovaný  v Zmluve  Kupujúcemu  najneskôr  do  termínu  dodania  Tovaru
špecifikované v Zmluve.

C2.3. 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 prípadného omeškania či iných prípadných
prekážok na stane Kupujúceho, ako aj v iných situáciach určených v týchto VOP. SCHMACHTL nie je v omeškaní s dodaním
Tovaru  v  prípade,  že  omeškanie  s  dodaním tovaru  bolo  akýmkoľvek  spôsobom spôsobené  Kupujúcim alebo  akoukoľvek
okolnosťou  na  strane  Kupujúceho  alebo  vyššou  mocou,  prípadne  porušením  povinnosti  či  omeškaním  dodávateľa  alebo
výrobcu, ktorý tovar dodáva pre SCHMACHTL, pokiaľ toto omeškanie bolo spôsobené vyššou mocou. Kupujúci môže odstúpiť
od jednotlivej Zmluvy v prípade, že omeškanie SCHMACHTL s doručením Tovaru presiahne 60 dní , Kupujúci však takéto
odstúpenie od Zmluvy môže zrealizovať najneskôr do momentu, kedy SCHMACHTL doručí Tovar Kupujúcemu alebo oznámi
Kupujúcemu, že Tovar je vyexpedovaný a je v preprave za účelom doručenia Kupujúcemu. 

C2.4. Kupujúci je povinný sa dostaviť na miesto dodania Tovaru a Tovar prevziať v dohodnutom čase, inak na výzvu SCHMACHTL. 

C2.5. Kupujúcemu je povinný Tovar pri prevzatí skontrolovať  a bezodkladne informovať  SCHMACHTL o prípadných nezrovnalosti,
mechanických  poškodeniach  či  iných  vadách  tovaru.  SCHMACHTL  nezodpovedá  za  žiadne  nezrovnalosti,  mechanické
poškodenia či iné vady tovaru, ktoré neboli Kupujúcim uplatnené pri preberaní Tovaru.

C2.6. Tovar môže byť dodaný zo strany SCHMACHTL s využitím služieb tretích subjektov (napr. kuriérska služba). 

C2.7. SCHMACHTL 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).



C2.8. Ak Kupujúci neprevezme Tovar v dohodnutej dobe a na dohodnutom mieste, je povinný SCHMACHTL nahradiť všetky náklady
spojené s uskladnením Tovaru vyčíslené zo strany SCHMACHTL, či už tieto náklady vzniknú priamo SCHMACHTL, alebo si ich
u SCHMACHTL uplatní iný subjekt, nahradiť E SCHMACHTL prípadnú škodu, ktorá SCHMACHTL vznikla porušením povinnosti
Kupujúceho  prevziať  riadne  a  včas  doručovaný  Tovar  a  zaplatiť  zmluvnú  pokutu  vo  výške  0,5  %  z  kúpnej  ceny  Tovaru
dohodnutej v Zmluve porušením povinnosti Kupujúceho prevziať riadne a včas doručovaný Tovar. SCHMACHTL je oprávnený,
po tom, čo Kupujúceho upozorní, a poskytne mu novú primeranú lehotu na prevzatie, takýto tovar vhodným spôsobom predať,
v rovnakom prípade je SCHMACHTL oprávnený odstúpiť od Zmluvy ako aj od celkovej RKZ. Náklady na uskladnenie a náklady
márneho  dodania  tovaru  z dôvodu  nedostatku  súčinnosti  na  strane  Kupujúceho  v nevyhnutnej  výške  je  SCHMACHTL
oprávnený voči Kupujúcemu započítať z výťažku predaja. 

C2.9. V prípade,  ak SCHMACHTL zabezpečí  dopravu Tovaru 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. Úkony uvedené v predchádzajúcej vete nemusí vykonávať
Poverený zástupca Kupujúceho osobne, tieto úkony môže vykonávať splnomocnený zamestnanec Kupujúceho. Tretia osoba
splnomocnená na prevzatie Tovaru je povinná predložiť SCHMACHTL alebo osobe, ktorá je na základe poverenia alebo dohody
s SCHMACHTL 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  riadne
dodávaný Tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od Zmluvy (ak je Kupujúci oprávnený na takéto odstúpenie od
Zmluvy), je povinný uhradiť SCHMACHTL náklady na dopravu a skladovanie, určené podľa platného cenníka prepravcu Tovaru
a subjektu povereného skladovaním Tovaru.

C2.10. SCHMACHTL je oprávnený vyzvať Kupujúceho na prevzatie tovaru, resp. doručiť Kupujúcemu Tovar na miesto doručenia aj
pred uplynutím lehoty dohodnutej v Zmluve.

C2.11. Vlastnícke  právo  na  Tovar  prechádza  na  kupujúceho  pri  prevzatí  tovaru  Kupujúcim  za  predpokladu  predchádzajúceho
zaplatenia kúpnej ceny Tovaru dohodnutej v Zmluve v plnej výške, inak až zaplatením kúpnej ceny Tovaru v plnej výške.

C2.12. Nebezpečenstvo škody na Tovare a náhodného zhoršenia stavu Tovaru prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme Tovar
od SCHMACHTL alebo od subjektu povereného odovzdaním Tovaru, alebo, ak tak Kupujúci neurobí včas, tak v čase, keď mu
SCHMACHTL umožní nakladať s tovarom a Kupujúci tovar neprevezme.

C2.13. Skutočnosť, že Tovar je podľa Zmluvy doručovaný na iné miesto, než je sídlo, prevádzka alebo sklad Kupujúceho, že Tovar je
podľa  Zmluvy  doručovaný  do  sídla,  prevádzky  alebo  skladu  tretej  osoby  (napr.  klienta  Kupujúceho)  nezbavuje  žiadnym
spôsobom Kupujúceho povinnosti zaplatiť za dodaný Tovar kúpnu cenu v plnej výške. Na dodanie všetkého Tovaru, ktorý je
podľa Zmluvy dodávaný, sa vťahujú ustanovenia týchto VOP, pokiaľ sa Zmluvné strany vyslovene nedohodnú inak.

Článok C3
Zaplatenie Kúpnej ceny

C3.1. Kupujúci je povinný  zaplatiť  SCHMACHTL kúpnu cenu Tovaru dohodnutú v Zmluve vrátane nákladov na doručenie Tovaru
určených v Zmluve.

C3.2. Preferovaný  spôsobom zaplatenia  kúpnej  ceny  vrátane  nákladov  na  doručenie  Tovaru  je  platba  vopred  na  bankový  účet
SCHMACHTL, na základe zálohovej faktúry vystavenej zo strany SCHMACHTL a zaslanej Kupujúcemu na jeho mailovú adresu
spolu s Ponukou. V prípade, že sa Zmluvné strany nedohodnú inak, uplatní sa tento spôsob zaplatenia kúpnej ceny vrátane
nákladov na doručenie Tovaru.

C3.3. Kupujúci  zaplatí  kúpnu  cenu  za  Tovar  vrátane  nákladov  na  doručenie  Tovaru  na  bankový  účet  SCHMACHTL uvedený  v
zálohovej faktúre.

C3.4. Za účelom zrýchlenia  identifikácie  platby  Kupujúceho  označní  Kupujúci  svoju  platbu  variabilným symbolom uvedeným na
zálohovej faktúre. 

C3.5. 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 uzavretí Zmluvy (vyjadrení súhlasu s Ponukou). 

C3.6. Ak nie  je  Zmluvnými stranami  dohodnuté  inak,  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.

C3.7. V prípade, že omeškanie Kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny vrátane nákladov na doručenie Tovaru bude trvať dlhšie ako 7
dní, je SCHMACHTL oprávnený od Zmluvy odstúpiť.

C3.8. Pri uzavieraní Zmluvy nie je možné uplatnenie akýchkoľvek zliav, pokiaľ SCHMACHTL neurčí inak.

C3.9. SCHMACHTL môže zmeniť aj po zaslaní Ponuky cenu Tovaru v prípade zmeny právnych predpisov, ktorá spôsobuje zvýšenie
daňového, poplatkového, nákladového či iného zaťaženia SCHMACHTL v súvislosti s plnením Zmluvy a/alebo dodaním Tovaru,
zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov Tovaru, alebo pokiaľ zistí,

C2.8. Ak Kupujúci neprevezme Tovar v dohodnutej dobe a na dohodnutom mieste, je povinný SCHMACHTL nahradiť všetky náklady
spojené s uskladnením Tovaru vyčíslené zo strany SCHMACHTL, či už tieto náklady vzniknú priamo SCHMACHTL, alebo si ich
u SCHMACHTL uplatní iný subjekt, nahradiť E SCHMACHTL prípadnú škodu, ktorá SCHMACHTL vznikla porušením povinnosti
Kupujúceho  prevziať  riadne  a  včas  doručovaný  Tovar  a  zaplatiť  zmluvnú  pokutu  vo  výške  0,5  %  z  kúpnej  ceny  Tovaru
dohodnutej v Zmluve porušením povinnosti Kupujúceho prevziať riadne a včas doručovaný Tovar. SCHMACHTL je oprávnený,
po tom, čo Kupujúceho upozorní, a poskytne mu novú primeranú lehotu na prevzatie, takýto tovar vhodným spôsobom predať,
v rovnakom prípade je SCHMACHTL oprávnený odstúpiť od Zmluvy ako aj od celkovej RKZ. Náklady na uskladnenie a náklady
márneho  dodania  tovaru  z dôvodu  nedostatku  súčinnosti  na  strane  Kupujúceho  v nevyhnutnej  výške  je  SCHMACHTL
oprávnený voči Kupujúcemu započítať z výťažku predaja. 

C2.9. V prípade,  ak SCHMACHTL zabezpečí  dopravu Tovaru 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. Úkony uvedené v predchádzajúcej vete nemusí vykonávať
Poverený zástupca Kupujúceho osobne, tieto úkony môže vykonávať splnomocnený zamestnanec Kupujúceho. Tretia osoba
splnomocnená na prevzatie Tovaru je povinná predložiť SCHMACHTL alebo osobe, ktorá je na základe poverenia alebo dohody
s SCHMACHTL oprávnená a povinná  na  odovzdanie  Tovaru,  originál  alebo  kópiu  Zmluvy a  dokladu o  zaplatení  Tovaru  a
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Zmluvy), je povinný uhradiť SCHMACHTL náklady na dopravu a skladovanie, určené podľa platného cenníka prepravcu Tovaru
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C2.10. SCHMACHTL je oprávnený vyzvať Kupujúceho na prevzatie tovaru, resp. doručiť Kupujúcemu Tovar na miesto doručenia aj
pred uplynutím lehoty dohodnutej v Zmluve.

C2.11. Vlastnícke  právo  na  Tovar  prechádza  na  kupujúceho  pri  prevzatí  tovaru  Kupujúcim  za  predpokladu  predchádzajúceho
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podľa  Zmluvy  doručovaný  do  sídla,  prevádzky  alebo  skladu  tretej  osoby  (napr.  klienta  Kupujúceho)  nezbavuje  žiadnym
spôsobom Kupujúceho povinnosti zaplatiť za dodaný Tovar kúpnu cenu v plnej výške. Na dodanie všetkého Tovaru, ktorý je
podľa Zmluvy dodávaný, sa vťahujú ustanovenia týchto VOP, pokiaľ sa Zmluvné strany vyslovene nedohodnú inak.

Článok C3
Zaplatenie Kúpnej ceny

C3.1. Kupujúci je povinný  zaplatiť  SCHMACHTL kúpnu cenu Tovaru dohodnutú v Zmluve vrátane nákladov na doručenie Tovaru
určených v Zmluve.

C3.2. Preferovaný  spôsobom zaplatenia  kúpnej  ceny  vrátane  nákladov  na  doručenie  Tovaru  je  platba  vopred  na  bankový  účet
SCHMACHTL, na základe zálohovej faktúry vystavenej zo strany SCHMACHTL a zaslanej Kupujúcemu na jeho mailovú adresu
spolu s Ponukou. V prípade, že sa Zmluvné strany nedohodnú inak, uplatní sa tento spôsob zaplatenia kúpnej ceny vrátane
nákladov na doručenie Tovaru.

C3.3. Kupujúci  zaplatí  kúpnu  cenu  za  Tovar  vrátane  nákladov  na  doručenie  Tovaru  na  bankový  účet  SCHMACHTL uvedený  v
zálohovej faktúre.

C3.4. Za účelom zrýchlenia  identifikácie  platby  Kupujúceho  označní  Kupujúci  svoju  platbu  variabilným symbolom uvedeným na
zálohovej faktúre. 

C3.5. 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 uzavretí Zmluvy (vyjadrení súhlasu s Ponukou). 

C3.6. Ak nie  je  Zmluvnými stranami  dohodnuté  inak,  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.

C3.7. V prípade, že omeškanie Kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny vrátane nákladov na doručenie Tovaru bude trvať dlhšie ako 7
dní, je SCHMACHTL oprávnený od Zmluvy odstúpiť.

C3.8. Pri uzavieraní Zmluvy nie je možné uplatnenie akýchkoľvek zliav, pokiaľ SCHMACHTL neurčí inak.

C3.9. SCHMACHTL môže zmeniť aj po zaslaní Ponuky cenu Tovaru v prípade zmeny právnych predpisov, ktorá spôsobuje zvýšenie
daňového, poplatkového, nákladového či iného zaťaženia SCHMACHTL v súvislosti s plnením Zmluvy a/alebo dodaním Tovaru,
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  SCHMACHTL povinný  informovať  Kupujúceho bezodkladne.  V
prípade zmeny ceny Tovaru dochádza k automatickému stornu Ponuky, ktorá ešte nebola zo strany Kupujúceho potvrdená a k
odstúpeniu od Zmluvy zo strany SCHMACHTL v prípade, že Ponuka už bola zo strany Kupujúceho potvrdená, a teda došlo k
uzavretiu Zmluvy. V rovnakom prípade zašle SCHMACHTL Kupujúcemu novú Ponuku, pričom až  schválením tejto Ponuky
dochádza k uzavretiu novej Zmluvy. V prípade, že Kupujúci novú Ponuku SCHMACHTL neschváli,  pričom však už  zaplatil
kúpnu cenu alebo jej časť,  vráti SCHMACHTL zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť  Kupujúcemu do 15 dní odo dňa, kedy
Kupujúci oznámi SCHMACHTL, že novú Ponuku neakceptuje.

Časť D
Práva a     povinností SCHMACHTL a     Kupujúceho v     súvislosti s     kúpou a     predajom Tovaru. Zodpovednosť za vady a     nároky z     vád

Tovaru.
D1.1. SCHMACHTL sa zaväzuje:

D1.1.1. 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

D1.1.2. zabezpečiť, aby dodaný Tovar spĺňal relevantné platné právne predpisy; a

D1.1.3. 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).

D1.2. SCHMACHTL 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.

D1.3. SCHMACHTL má právo stornovať  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 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 Ponuky alebo od odstúpenia od Zmluvy podľa tohto ustanovenia týchto VOP,
pokiaľ sa s Kupujúci s Predávajúcim nedohodnú inak.

D1.4. SCHMACHTL 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 SCHMACHTL alebo dohody s SCHMACHTL 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.  

D1.5. Kupujúci berie na vedomie, že prípadné informácie týkajúce sa Tovaru obsiahnutné na internetovej stránke SCHMACHTL alebo
v akomkoľvek propagačnom materiály SCHMACHTL môžu byť iba orientačného charakteru. Z uvedeného dôvodu sa Kupujúci v
rámci Objednáky či prípadnej komunikácie nasledujúcej po zadaní Objednávky pre SCHMACHTL zo strany Kupujúceho, ako aj
v  rámci  posudzovania  Ponuky  starostlivo  a  podrobne  oboznámi  so  všetkými  informáciam  týkajúcimi  sa  Tovaru,  ktoré
Kupujúcemu poskytne SCHMACHTL.  Kupujúci  rovnako berie  na vedomie,  že môže nastať  situácie,  v  ktorej  bude  musieť
SCHMACHTL z dôvodu na strane dodávateľa stornovať Ponuku pred jej odsúhlasením zo strany Kupujúceho alebo dokonca
odstúpiť od už uzavretej Zmluvy po schválení Ponuky.

D1.6. 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. SCHMACHTL si neúčtuje žiadne poplatky
v súvislosti s uzavretím Zmluvy, pokiaľ to SCHMACHTL vyslovene neuvedie v Ponuke, uvedené sa nevzťahuje na prípadné
doplnkové služby spojené s dodaním Tovaru (náklady spojené s prepravou, skladovaním, prípadnou úpravou Tovaru, a pod.).

D1.7. Kupujúci sa zaväzuje:

D1.7.1. prevziať zakúpený alebo objednaný Tovar; a

D1.7.2. zaplatiť SCHMACHTL dohodnutú kúpnu cenu dohodnutým spôsobom vrátane nákladov na doručenie Tovaru a iných
prípadných nákladov spojených s dodaním Tovaru, ktoré boli dohodnuté v Zmluve; a

D1.7.3. nepoškodzovať dobré obchodné meno SCHMACHTL; a

D1.7.4. potvrdiť v dodacom liste prevzatie Tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

D1.8. Kupujúci má právo na dodanie Tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom Zmluvnými stranami v Zmluve.

D1.9. Predávaný  Tovar  musí  byť  dodaný  v množstve,  akosti  a vyhotovení,  ktoré  určuje  zmluva  a  musí  zodpovedať  záväzným
technickým normám. SCHMACHTL zodpovedá za vady podľa ustanovenia § 422 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Obchodný zákonník“).
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zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Obchodný zákonník“).



D1.10. Nároky Kupujúceho z vád tovaru sa riadia ustanovením § 436 a nasl. Obchodného zákonníka, pokiaľ v Zmluve nie je dohodnuté
inak. 

Časť E
Spoločné a záverečné ustanovenia

E1.1. 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.

E1.2. 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.

E1.3. Obsah  týchto  VOP môže  byť  menený  jednostranne  zo  strany  SCHMACHTL.  Akákoľvek  zmena  VOP je  platná  a účinná
v momente  zverejnenia  tejto  zmeny  zo  strany  SCHMACHTL.  SCHMACHTL  zverejňuje  zmeny  svojich  VOP  na  svojej
internetovej stránke, vo svojom sídle, alebo iným vhodným spôsobom. SCHMACHTL spravidla zašle všetky významné zmeny
VOP registrovanému Kupujúcemu, s ktorým aktívne spolupracuje. Na záväzkovoprávny vzťah upravený Zmluvou sa vzťahujú
VOP v znení,  ktoré  je  účinné  v momente  uzavretia  Zmluvy.  Pre  účely  Zmluvy,  ktorá  bola  uzavretá  pred  zmenou VOP, je
následná zmena VOP účinná len v prípade schválenia Kupujúcim, inak platí verzia VOP účinná v čase uzavretia Zmluvy. 

E1.4. 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 formou uzavretia dodatku k Zmluve,
ktoré bude nahrádzať takéto neplatné ustanovenie platným ustanovením spĺňajúcim účel nahrádzaného ustanovenia, na ktorom
sa Zmluvné strany dohodnú dodatkom k Zmluve.

E1.5. 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.

E1.6. 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.

E1.7. 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.

E1.8. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich vydania zo strany SCHMACHTL.

Tieto VOP boli vydané zo strany SCHMACHTL v Bratislave, dňa 01.01.2021

........................................................
SCHMACHTL SK, spol. s r.o.
Branislav Huťka
konateľ
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