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OBCHODNÉ PODMIENKY 
 

vypracované spoločnosťou  
ALMEVA Slovakia s.r.o. 

so sídlom v Trenčíne, Bratislavská 119, PSČ: 
911 05, IČ: 35 868 911, zapísané v obchodnom 
registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: SRO, 

vložka č. 26139/R 
 

dňa 1. januára 2014 
 

I.  
Úvodné ustanovenie 

Nasledujúce obchodné podmienky sú prílohou 
rámcovej kúpnej zmluvy, a teda jej 
neoddeliteľnou súčasťou a tvoria jej obsah. 
 
Odlišné dojednania v rámcovej zmluve majú 
pred znením týchto obchodných podmienok 
prednosť. 
 

II.  
Definovanie pojmov 

Rámcovou zmluvou sa rozumie zmluva 
uzavretá medzi kupujúcim a predávajúcim, 
ktorej predmetom je dohoda o budúcom 
obsahu kúpnych zmlúv (čiastkových kúpnych 
zmlúv). 
 
Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva, ktorou 
sa zakladá záväzok predávajúceho dodať tovar 
určený v objednávke kupujúceho kupujúcemu 
a záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu, 
všetko za podmienok stanovených rámcovou 
zmluvou. 
 
Zmluvnými stranami sú predávajúci a 
kupujúci. 
 
Predávajúcim je obchodná spoločnosť 
ALMEVA Slovakia s. r. o., zo sídlom v Trenčíne, 
Bratislavská 119, PSČ: 911 05, IČ: 35 868 911, 
zapísaná v obchodnom registri Okresného 
súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 26139/R. 
 
Kupujúcim je podnikateľ, ktorý uzatvára 
rámcovú zmluvu v súvislosti s vlastnou 
výrobnou, obchodnou alebo obdobnou 
činnosťou, alebo pri samostatnom výkone 

svojho povolania. Pre účely týchto 
obchodných podmienok sa za kupujúceho 
nepovažuje spotrebiteľ v zmysle platných 
právnych predpisov.  
 
Tovarom je hnuteľná vec, ako je bližšie 
špecifikovaná v aktuálnej ponuke 
predávajúceho (katalóg produktov), ktorá je 
predmetom kúpnej zmluvy. 
 
Písomnou formou úkonu je i úkon prijatý 
prostredníctvom elektronických prostriedkov 
komunikácie, hlavne potom faxom, e-mailom. 
Kupujúci je povinný pri komunikácii podľa vety 
najprv odosielať elektronické správy na adresu 
predávajúceho: obchod@almeva.sk 
 

III.  
Kúpna zmluva 

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že 
odovzdá kupujúcemu tovar v súlade s jeho 
objednávkou a prevedie mu k nemu vlastnícke 
právo, a kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať 
a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu. 
 
Kúpna zmluva je uzavretá v okamžiku 
účinnosti prijatia objednávky kupujúceho 
predávajúcim. 
 
Objednávku kupujúci zasiela v písomnej forme 
na adresu predávajúceho podľa zvoleného 
spôsobu komunikácie. Adresou pre zasielanie 
listových dokumentov je sídlo predávajúceho. 
 
Objednávka obsahuje aspoň tieto náležitosti: 

a. označenie zmluvných strán (hlavne 
uvedením obchodnej firmy, či názvu, IČ, 
DIČ a bankového spojenia), 

b. označenie tovaru (kód a presný názov 
podľa aktuálnej ponuky predávajúceho), 

c. množstvo tovaru (počet kusov), 
d. miesto plnenia, 
e. čas plnenia. 

 
Predávajúci môže objednávku prijať výslovne. 
Objednávka sa považuje za prijatú, ak ju 
neodmietne predávajúci v dobe 48 hodín od 
okamžiku doručenia objednávky. Lehota 
na odmietnutie objednávky neplynie v 

mailto:obchod@almeva.sk


Všeobecné obchodné podmienky zo dňa 1.1.2014 
Strana 2 
 

nepracovné dni, tz. v sobotu, nedeľu a v ďnoch 
pracovného pokoja. Prejav vôle, ktorým 
predávajúci objednávku odmieta, musí byť 
uskutočnený v písomnej forme. 
 
Prijatie objednávky je účinné bezprostredne 
po výslovnom prijatí, alebo okamžikom 
uplynutia doby vyhradenej pre odmietnutie 
objednávky. 
 

IV.  
Kúpna cena 

Kúpna cena je stanovená vždy podľa cenníka 
jednotlivých druhov tovaru, aktuálnemu ku 
dňu uzavretia kúpnej zmluvy. Cenník je 
k dispozícii na mieste prevádzky 
predávajúceho a na internetových stránkach 
www.almeva.sk  
 

V.  
Platobné podmienky 

Platby za tovar je kupujúci povinný poukázať 
bezhotovostným prevodom na bankový účet 
predávajúceho, ktorý je uvedený na daňovom 
doklade (faktúre), prípadne v hotovosti 
v mieste odovzdania tovaru. 
 
V prípade platby bezhotovostným prevodom 
je platba uskutočnená včas, ak je najneskôr 
v deň splatnosti pripísaná na bankový účet 
predávajúceho. 
 
Kúpna cena je splatná na základe daňového 
dokladu - faktúry. Daňový doklad - faktúru 
predávajúci doručí kupujúcemu.  
 
Kúpna cena je splatná 14 dní od dňa 
vystavenia daňového dokladu - faktúry. 
 

VI.  
Omeškanie kupujúceho 

Kupujúci je v prípade omeškania s úhradou 
kúpnej ceny povinný platiť úrok z omeškania. 
Sadzba úrokov z omeškania predstavuje 0,05 
% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 
 
Predávajúci je oprávnený požadovať od 
kupujúceho vydanie tovaru naspäť, ak má 
daný tovar pri sebe a ak kupujúci mešká 

s úhradou kúpnej ceny, ktorá sa vzťahuje 
k tomuto tovaru. Náklady na vydanie tovaru 
nesie kupujúci. 
 

VII.  
Dodanie tovaru 

Predávajúci splní povinnosť odovzdať tovar 
kupujúcemu, ak mu umožní s ním nakladať v 
mieste plnenia v dobe stanovenej pre plnenie. 
 
Miestom plnenia je sklad predávajúceho na 
adrese Trenčín, Bratislavská 119, PSČ: 911 05. 
Ak má predávajúci tovar odoslať, splní svoju 
povinnosť odovzdať tovar kupujúcemu jeho 
odovzdaním prvému dopravcovi k preprave na 
určené miesto pre kupujúceho. 
 
Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru, alebo 
bez zbytočného odkladu po prevzatí, 
skontrolovať jeho zhodu s objednávkou, 
hlavne množstvo, kompletnosť a akosť 
dodaného tovaru. Ak neoznámi kupujúci vadu, 
ktorú musel pri vynaložení obvyklej pozornosti 
spoznať už pri prevzatí tovaru, nesvedčia mu 
práva z takejto vady. Oznámenie vád je 
včasné, ak boli vady dostatočne určitým 
spôsobom vyznačené na dodacom liste. 
 
Prevzatie tovaru kupujúci potvrdí svojím 
podpisom na dodacom liste. Za dodací list sa 
považuje tiež prepravný list, ak splnil 
predávajúci svoju povinnosť odovzdať tovar 
kupujúcemu jeho odovzdaním k preprave. 
 

VIII.  
Výhrada vlastníckeho práva 

Vlastnícke právo k tovaru prejde 
z predávajúceho na kupujúceho v okamžiku 
úplného zaplatenia kúpnej ceny. 
 
Do okamžiku nadobudnutia vlastníckeho práva 
k tovaru má kupujúci práva a povinnosti 
uschovávateľa. Náklady na úschovu nesie 
kupujúci. 
 

IX.  
Nebezpečenstvo škody na tovare 

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza 
na kupujúceho prevzatím tovaru. 
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Ak splní predávajúci svoju povinnosť odovzdať 
tovar kupujúcemu už jeho odovzdaním 
k preprave dopravcovi, prechádza 
nebezpečenstvo škody na tovare na 
kupujúceho k okamžiku odovzdania tovaru 
prvému dopravcovi. 
 
Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode jej 
nebezpečenstva na kupujúceho, nemá vplyv 
na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu. 
 

X.  
Práva z vád tovaru 

Tovar má vady, ak je dodaný v inom než 
dohodnutom množstve, akosti a prevedení. 
Tovar bude dodávaný v obvyklej akosti, ak sa 
strany nedohodnú inak. 
 
Kupujúci je povinný vady tovaru oznámiť 
predávajúcemu bez zbytočného odkladu 
potom, čo ich mohol pri včasnej prehliadke a 
dostatočnej pozornosti zistiť. Ak tak neurobí 
najneskôr do 14 dní odo dňa zistenia výskytu 
vady, nemá práva z vád tovaru. 
 
Predávajúci je povinný riadne oznámenú vadu 
odstrániť najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy 
kupujúci umožní predávajúcemu za účelom 
odstránenia vád s tovarom manipulovať. 
Odstránením vady sa rozumie jeho oprava. Ak 
nie je oprava možná, alebo účelná, je kupujúci 
oprávnený požadovať primeranú zľavu 
z kúpnej ceny/dodanie nového tovaru. 
 

XI.  
Záruka 

Predávajúci poskytuje na tovar záruku za 
akosť, ktorá sa ďalej riadi záručnými 
podmienkami dostupnými na webových 
stránkach predávajúceho www.almeva.sk. 
Záruka za akosť sa stanovuje na dobu 24 
mesiacov. V prípade inštalácie tovaru ako 
systémového komínu preškolenou montážnou 
organizáciou v zmysle platných technických 
noriem poskytuje predávajúci na predmet 
kúpy (len na plastové a murované spalinové 
systémy) záruku za akosť v dĺžke 120 
mesiacov. 

Záručná doba začína plynúť deň nasledujúci po 
prechode nebezpečenstva škody na tovare na 
kupujúceho.  
 
Poskytnutím záruky za akosť sa predávajúci 
zaväzuje, že tovar bude po záručnú dobu 
spôsobilý na použitie pre obvyklý účel alebo že 
si zachová obvyklé vlastnosti. 
 
Ak sa vyskytne na tovare v záručnej dobe 
vada, na ktorú sa poskytnutá záruka za akosť 
vzťahuje, je kupujúci povinný bez zbytočného 
odkladu danú vadu oznámiť predávajúcemu. 
Ak tak neurobí najneskôr do 14 dní odo dňa 
zistenia výskytu vady, nemá právo zo záruky za 
akosť ani práva z vád tovaru. 
 

XII.  
Zmena obchodných podmienok 

Predávajúci je oprávnený jednostranne zmeniť 
znenie týchto obchodných podmienok. 
Možnosť zmeniť obchodné podmienky sa 
vzťahuje aj na okolnosti predávajúcemu 
známe v dobe uzatvárania rámcovej zmluvy, či 
kúpnej zmluvy. 
 
Predávajúci je povinný zmenu obchodných 
podmienok oznámiť kupujúcemu zaslaním 
úplného znenia obchodných podmienok so 
zapracovanými zmenami, a to bez zbytočného 
odkladu po prijatí týchto zmien. 
 
Kupujúci je oprávnený zmenu obchodných 
podmienok odmietnuť. Prejav vôle, ktorou 
kupujúci zmenu obchodných podmienok 
odmieta, je nutné uskutočniť spôsobom a v 
dobe stanovenej pre odmietnutie objednávky 
predávajúcim. Ak neodoslal kupujúci prejav 
vôle v dobe podľa predchádzajúcej vety, platí, 
že so zmenou obchodných podmienok súhlasí. 
 
Zmena obchodných podmienok sa vzťahuje na 
už uzavreté rámcové a čiastkové kúpne 
zmluvy, a to od okamžiku oznámenia zmeny 
obchodných podmienok kupujúcemu. 
  
 

XIII.  
Výpoveď rámcovej zmluvy 
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Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená 
rámcovú zmluvu vypovedať, a to aj bez udania 
dôvodu. Výpoveď musí byť uskutočnená 
písomne a musí byť doručená druhej zmluvnej 
strane. Rámcová zmluva zaniká uplynutím 
výpovednej doby, ktorá je 30 dní a začína 
plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia 
výpovedi druhej zmluvnej strane. 

 
 

XIV.   
Mlčanlivosť 

Všetky informácie, ktoré neboli jednou zo 
zmluvných strán označené ako verejné a s 
ktorými sa strany zoznámili v súvislosti s 
plnením rámcovej zmluvy či kúpnej zmluvy 
(hlavne informácie o právach a povinnostiach 
zmluvných strán, ako aj informácie o 
financiách, kontaktných informáciách o 
zákazníkoch či iných osobách), ktoré sa týkajú 
jednej zo zmluvných strán (informácie o ich 
činnosti, štruktúre, hospodárskych výsledkoch, 
know-how) alebo informácie, pre ktoré je 
právnymi predpismi stanovený zvláštny režim 
mlčanlivosti, sa považujú za dôverné 
informácie. 
 
Za dôverné informácie sú tiež považované 
všetky technické informácie o internom 
prostredí prevádzkovateľa, technické detaily 
týkajúce sa technickej infraštruktúry. 
 
Zmluvné strany sú povinné zachovávať 
mlčanlivosť o všetkých dôverných 
informáciách, s výnimkou poskytnutia týchto 
informácii orgánom štátnej správy, ak je táto 
povinnosť stanovená platnými právnymi 
predpismi. 
 

XV.  
Záverečné ustanovenia 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú 
účinnosť ku dňu 1. januára 2014. 
 
Predávajúci týmto vylučuje uzavretie rámcovej 
alebo kúpnej zmluvy, aj keď budú dodržané 
všetky podmienky, ak kupujúci v ponuke na 
uzavretie rámcovej zmluvy alebo kúpnej 

zmluvy, alebo v prijatej ponuke, odkáže na 
akékoľvek iné než tieto obchodné podmienky. 

 
 
 

ALMEVA Slovakia s.r.o. 
zastúpená Zuzanou Danekovou, 

obchodnou riaditeľkou a prokuristkou 
predávajúci 

 
 


