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OBCHODNÉ PODMIENKY spoločnosti tesa tape s.r.o. 
so sídlom Praha 5, Pekařská 628/14, PSČ 150 00 
IČ: 27112039, DIČ: CZ27112039 
zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom 
v Prahe, odd. C, vložka č. 97122, 
podnikajúcej na území Slovenskej republiky prostredníctvom 
organizačnej zložky:  
tesa tape s.r.o. – organizačná zložka Slovensko, so sídlom 
Riznerova 5, 811 01 Bratislava, IČO 36 790 591, zapísaná 
v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 
I, od.Po, vl.č. 1485/B   
 
 
 
 
Článok I.: PLATNOSŤ OBCHODNÝCH PODMIENOK 

 
1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len 
„obchodné podmienky“) vypracované v zmysle  ust. 
§ 273 zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník, 
v platnom znení (ďalej len „obchodný zákonník“) 
tvoria neoddeliteľnú súčasť všetkých obchodných 
zmlúv o dodávkach tovaru uzatváraných medzi 
spoločnosťou tesa tape s.r.o., IČ: 27112039, so 
sídlom Praha 5, Pekařská 628/14, PSČ 150 00, ako 
predávajúcim (ďalej len „predávajúci“) a 
obchodným partnerom ako kupujúcim (ďalej len 
„kupujúci“), (ďalej len „zmluva“). Všetky zmeny 
týchto obchodných podmienok vyžadujú písomnú 
formu, a to pod sankciou neplatnosti. Pre vylúčenie 
pochybností, zmluva vždy zahŕňa aj tieto obchodné 
podmienky, a to v rozsahu, v akom nie je podľa 
výslovných dojednaní zmluvy dohodnuté inak.  
 
 
1.2. Obchodné podmienky kupujúceho sa týmto 

výslovne vylučujú.  
 
Článok II.: OBJEDNÁVKA A POTVRDENIE OBJEDNÁVKY, 
VZNIK ZMLUVY 

2.1. Kupujúci je povinný požadovaný tovar u 
predávajúceho objednať. V prvej objednávke je 
kupujúci povinný poskytnúť predávajúcemu 
nasledujúce údaje: (i) obchodné meno kupujúceho 
podľa obchodného registra, (ii) sídlo kupujúceho, 
IČO a IČ DPH kupujúceho (iii) miesto plnenia (tj. 
miesto dodania, dodaciu adresu, prípadne dodacie 
adresy), (iv) číslo skladu a otváracie hodiny skladu, 
(v) kontaktnú osobu a jej telefónne číslo, (vi) adresu 
kupujúceho, pokiaľ sa líši od adresy v obchodnom 
registri, (vii) korešpondenčnú adresu - príjemca 
faktúry (ak sa líši od adresy kupujúceho v 
obchodnom registri), ( viii) e-mailovú adresu pre 
zasielanie faktúr, (ix) číslo bankového účtu 
kupujúceho. Zmenu ktoréhokoľvek z týchto údajov 
je kupujúci povinný bezodkladne písomne oznámiť 
predávajúcemu. Objednávka kupujúceho musí mať 
písomnú formu a musí byť urobená oprávnenou 

 
 
BUSINESS TERMS AND CONDITIONS OF tesa tape s.r.o. 
with its registered office in Prague 5, Pekařská 628/14, post 
code 150 00  
Company ID No.: 27112039, VAT No.: CZ27112039 
registered in the Companies Register administered by the 
Municipal Court in Prague, Section C, Dossier No. 97122 
conducting the business in the territory of Slovak Republic 
through the subsidiary organisation: 
tesa tape s.r.o. - subsidiary organisation Slovakia, with its 
registered office in Bratislava, Riznerova 5, post code 811 01, 
Company ID No.: 36 790 591, registered in the Companies 
Register administered by the District Court in Bratislava I, 
Sec. Po, Dossier No. 1485/B 
 
 
Article I: VALIDITY OF THE BUSINESS TERMS AND 
CONDITIONS 

1.1. These Business Terms and Conditions 
(“Business Terms and Conditions”), drawn up in 
terms of Section 273 of Act No. 513/1991 Coll., 
Commercial Code, as amended (“Commercial 
Code”), form an integral part of all business 
contracts on the supply of goods entered into by 
and between tesa tape s.r.o., Company ID No.: 
27112039, with its registered office in Prague 5, 
Pekařská 628/14, post code 150 00, as the seller 
(“Seller”), and its business partner as the buyer 
(“Contract”). Any and all amendments to these 
Business Terms and Conditions must be executed in 
writing on pain of nullity. To avoid any doubt, the 
Contract shall always include these Business Terms 
and Conditions unless and to the extent the 
Contract explicitly stipulates otherwise.  
 
 
1.2. The Buyer’s business terms and conditions are 

hereby explicitly excluded.  
 

Article II: ORDER AND ORDER CONFIRMATION, EXECUTION 
OF CONTRACT 

2.1. The Buyer is obliged to order the requested 
goods with the Seller. The Buyer’s first order with 
the Seller must contain the following information: 
(i) the Buyer’s company name as entered in the 
Companies Register, (ii) the Buyer’s registered 
office, Buyer’s Company ID No. and VAT No., (iii) 
the place of performance (i.e. the place of delivery, 
delivery address(es), as applicable), (iv) the number 
and opening hours of the warehouse, (v) the 
contact person and his or her telephone number, 
(vi) the Buyer’s address, if different from the 
address entered in the Companies Register, (vii) 
correspondence address – recipient of the invoice 
(if different from Buyer’s address entered in the 
Companies Register), (viii) e-mail address for 
sending invoices, (ix) the Buyer’s bank account 
number. Any change to any of the above 
information must be reported by the Buyer to the 
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osobou; objednávka musí vždy obsahovať 
nasledovné údaje: (i) presná špecifikácia tovaru 
(číselný kód predávajúceho, tzv. NART výrobku a 
množstvo), (ii) jednotková cena tovaru a celková 
cena tovaru (s uvedením DPH) v rozsahu najmenej 
minimálnej hodnoty objednávky (v prípade, že 
celková cena tovaru nedosiahne minimálnu 
hodnotu objednávky, je predávajúci oprávnený 
účtovať kupujúcemu obchodnú prirážku za dopravu 
podľa aktuálneho cenníka predávajúceho), (iii) 
termín dodania tovaru, (iv) miesto plnenia (tj. 
miesto dodania tovaru s tým, že ak nebude v 
príslušnej objednávke uvedené iné miesto plnenia, 
je miestom plnenia sídlo kupujúceho) vrátane 
uvedenia kontaktnej osoby kupujúceho, (v) číslo 
objednávky a dátum jej vystavenia. Predávajúci 
nezodpovedá kupujúcemu za škody, ktoré mu 
vzniknú odovzdaním chybných či neúplných údajov 
týkajúcich sa prepravy, balenia alebo iných 
dispozícií, ktoré kupujúci predávajúcemu oznámi. 
Odpoveď kupujúceho na ponuku predávajúceho 
(objednávka kupujúceho) s dodatkom alebo 
odchýlkou, ktorá čo i len nepodstatne mení 
podmienky ponuky predávajúceho, nemôže viesť k 
uzavretiu zmluvy, okrem prípadu, keď predávajúci 
takúto objednávku následne výslovne písomne 
potvrdí.  
 
Ponuka predávajúceho sa nestane záväznou inak, 
než písomným prijatím celého obsahu ponuky 
kupujúcim bez akýchkoľvek obsahových zmien, 
dodatkov či odchýlok. Minimálna hodnota 
objednávky je najmenej 400 EUR bez DPH 
("minimálna hodnota objednávky"); pre prípad, že 
celková cena tovaru v jednotlivej objednávke 
nedosiahne aspoň minimálnu hodnotu objednávky, 
je kupujúci povinný predávajúcemu uhradiť 
obchodnú prirážku za dopravu vo výške podľa 
aktuálneho cenníka predávajúceho. Predávajúci 
výslovne upozorňuje, že pre každý typ tovaru je 
predávajúcim stanovené minimálne objednávacie 
množstvo. Menšie ako minimálne objednávacie 
množstvo  jedného typu tovaru nie je možné dodať. 
 
2.2. Zmluva je uzavretá okamihom písomného 
potvrdenia (akceptácie) objednávky predávajúcim. 
Za účelom vylúčenia všetkých pochybností sa 
výslovne uvádza, že predávajúci nie je povinný 
objednávku akceptovať/potvrdiť. Ak potvrdí 
predávajúci objednávku len čo do časti 
objednaného množstva alebo len niektorých 
položiek tovaru, má sa za to, že je táto konkrétna 
zmluva uzavretá len v tomto čiastočnom rozsahu. 
Predmetom plnenia podľa zmluvy je dodávka 
tovaru uvedeného v predávajúcim potvrdenej 
objednávke.  
 
2.3. Uzavretím zmluvy kupujúci súhlasí s týmito 
obchodnými podmienkami a výslovne ich prijíma. 
Uzatvorením zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa so 
znením týchto obchodných podmienok oboznámil, 

Seller in writing without delay. The Buyer’s order 
must be executed in writing and by the authorized 
person; the order must always contain the 
following information: (i) precise specification of 
the goods (the Seller’s numerical code, NART of the 
product and quantity), (ii) unit price of the goods 
and total price of the goods (with VAT) not less than 
the minimum order value (if the total price for the 
goods is lower than the minimum order value, the 
Seller has the right to bill the Buyer for a business 
extra charge for transport according to the Seller’s 
current pricelist), (iii) term of delivery of the goods, 
(iv) place of performance (i.e. place of delivery of 
the goods; the place of performance shall be the 
Buyer’s registered office unless any other place of 
performance is specified in the relevant order), 
including the Buyer’s contact person, (v) order 
number and date of issue. The Seller is not liable to 
the Buyer for any damage incurred as a result of 
any incorrect or incomplete data provided by the 
Buyer to the Seller which concern transport, 
packaging or any other dispositions. The Buyer’s 
reply to the offer (Buyer’s order) with any 
amendment or deviation which alter, albeit 
negligibly, the terms of the Seller's offer cannot 
result in execution of the Contract unless the Seller 
subsequently explicitly confirms such order in 
writing.  
The Seller’s offer shall become binding if, and only 
if, the entire contents of the offer are accepted by 
the Buyer in writing without any changes, 
amendments or deviations to the contents. The 
minimum order value is at least 400 EUR, VAT excl., 
as applicable (“Minimum Order Value”); if the total 
value of the goods in any partial order is lower than 
the Minimum Order Value, the Buyer is obliged to 
pay to the Seller a business extra charge for 
transport according to the Seller's current pricelist.  
The Seller explicitly points out that the Seller has 
stipulated minimum order quantity for each type of 
goods. It is not possible to supply less than the 
minimum order quantity for any type of goods.  
 
 
2.2. The Contract is executed as soon as the order is 
confirmed by the Seller in writing (acceptance). To 
avoid any doubts, the Parties have explicitly agreed 
that the Seller is not obliged to accept/confirm any 
order. If the Seller confirms the order only with 
respect to a certain part of the ordered goods or 
only with respect to selected items of goods, a 
partial contract is deemed executed only to that 
partial extent. The subject matter of performance 
under the Contract is the supply of goods specified 
in the order confirmed by the Seller.  
 
 
2.3. By executing the Contract, the Buyer agrees 
with and explicitly accepts these Business Terms 
and Conditions. By executing the Contract, the 
Buyer confirms that the Buyer has got acquainted 
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že si znenie týchto obchodných podmienok prečítal, 
a že žiadne z ich ustanovení nepovažuje za také, 
ktoré by nemohol rozumne očakávať. 
 
 
2.4. Predpokladané predaje ("forecasty"): Ak 
kupujúci požaduje, aby pre neho predávajúci držal 
dostatočnú skladovú zásobu niektorých položiek, je 
povinný na tieto položky predkladať predávajúcemu 
písomne rámcovú prognózu celkového predaja vždy 
na 3 mesiace dopredu (tzv. "forecasty"), a to pred 
prvou objednávkou a ďalej pri každej zmene 
forecastu. Hoci sú forecasty nezáväzné, sú s nimi 
spojené práva a povinnosti vyplývajúce z týchto 
obchodných podmienok, ako aj z platných právnych 
predpisov. 
 
 
2.5. Ak nebude objednávka kupujúceho dostatočne 
špecifikovaná alebo bude obsahovať nesprávne 
údaje či iné chyby, predávajúci je oprávnený ju 
kupujúcemu vrátiť v lehote 2 dní odo dňa jej 
doručenia s uvedením výhrad. Na základe výhrad 
predávajúceho bude kupujúcim bezodkladne 
vystavená nová (upravená) objednávka. 
 
2.6. Všetky objednávky je kupujúci povinný zasielať 
v elektronickej podobe na adresu:  
objednavky.prague@tesa.com 
Potvrdenia objednávok predávajúci zasiela 
kupujúcemu v elektronickej podobe na adresu 
z ktorej bola doručená objednávka kupujúceho.   
 
 

Článok III.: MIESTO, TERMÍN A SPOSOB DODANIA TOVARU 
3.1. Predávajúci  sa zaväzuje dodať tovar do miesta 
plnenia (tj. miesto dodania), ktorým je sídlo 
kupujúceho, ak nie je v zmluve dohodnuté inak, a 
umožniť kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo 
k nemu.  
 
3.2. Ak kedykoľvek po uzavretí zmluvy nadobudne 
predávajúci odôvodnenú obavu, že kupujúci nesplní 
riadne alebo včas svoj záväzok k odberu tovaru 
alebo k úhrade kúpnej ceny, najmä z dôvodu 
existencie záväzkov kupujúceho po splatnosti,  či 
platobnej neschopnosti kupujúceho, je predávajúci 
oprávnený odoprieť dodanie tovaru, a to až do 
okamihu, kedy mu bude kupujúcim poskytnuté také 
zabezpečenie splnenia záväzku úhrady kúpnej ceny, 
ktoré bude predávajúci považovať vzhľadom na 
vzniknutú situáciu za dostatočné. 
 
3.3. Zmluvné strany dojednávajú dodaciu 
podmienku DDP (Slovenská republika) podľa 
INCOTERMS 2010. Miestom určenia je vždy miesto 
dodania. Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať, 
prezrieť a zoznámiť sa s jeho stavom v čase jeho 
dodania a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu 
tovaru. Predávajúci je oprávnený plniť dodávky aj 
formou čiastočných dodávok (čiastočné plnenie); 

with and perused these Business Terms and 
Conditions and does not consider any of the 
provisions hereof as a provision which the Buyer 
could not reasonably expect.  
 
2.4. Forecasted sales (“Forecasts”): If the Buyer 
requests that the Seller maintain a sufficient stock 
of certain items for the Buyer, the Buyer is obliged 
to submit to the Seller a general prognosis of total 
sales with respect to such items which shall always 
cover the next 3 months (“Forecasts”); the 
Forecasts shall be presented before the first order 
and then with each change of the Forecast. The 
Forecasts are non-binding but they entail rights and 
obligations arising from these Business Terms and 
Conditions and any valid and applicable laws and 
regulations.  
 
2.5. If the Buyer’s order is not sufficiently specific or 
contains any incorrect data or other defects, the 
Seller is entitled to return the order to the Buyer 
with comments no later than 2 days after the Seller 
received the order. The Buyer shall immediately 
issue a new (adjusted) order based on the Seller’s 
comments.  
 
2.6. The Buyer is obliged to send all orders by 
electronic means to the electronic address: 
objednavky.prague@tesa.com 
The confirmation of the orders shall be sent by the 
Seller to the Buyer by electronic means to the 
electronic address which the Buyer’s order was 
delivered therefrom. 
 

Article III: PLACE, TERM AND METHOD OF GOODS DELIVERY 
3.1. The Seller undertakes to deliver the goods to 
the place of performance (i.e. the place of delivery), 
namely the Buyer’s registered office unless the 
Contract stipulates otherwise, and enable the Buyer 
to become owner of the goods.  
 
3.2. If at any time after the execution of the 
Contract the Seller has a reason to fear that the 
Buyer will fail to meet the Buyer's obligation to take 
over the goods or pay the purchase price duly or in 
time, primarily due to the Buyer’s existing overdue 
debts or insolvency, the Seller is entitled to refuse 
delivery of the goods until the Buyer provides a 
security for payment of the purchase price which 
the Seller deems sufficient considering the given 
situation.  
 
3.3. The Parties have agreed on the DDP (Slovak 
Republic) delivery term according to the 
INCOTERMS 2010. The place of destination is 
always the place of delivery. The Buyer undertakes 
to take over and inspect the goods and get 
acquainted with the condition thereof at the 
moment of delivery of the goods, and pay the 
purchase price for the goods to the Seller. The 
Seller is also entitled to make deliveries in the form 
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kupujúci je tak povinný tovar prevziať aj v prípade, 
že bude dodaná iba jeho časť. Pri odovzdaní tovaru 
je kupujúci povinný písomne potvrdiť jeho prevzatie 
na dodacom liste. 
 
 
 
3.4. Termín dodania: Termín dodania tovaru 
predávajúcim určuje predávajúci kupujúcemu 
odlišne pre (i) skladové položky a (ii) tovar mimo 
skladové položky, a to nasledovne: 
 
3.4.1. Termín dodania skladových položiek tovaru 
(tj. položky tovaru, ktoré patria do objemu 
forecastu kupujúceho) je stanovený najneskôr do 
piatich (5) pracovných dní od dátumu uzatvorenia 
jednotlivej zmluvy. Presný dátum dodania tovaru 
oznámi predávajúci kupujúcemu aspoň 1 pracovný 
deň vopred, telefonicky alebo e-mailom na 
kontaktnú osobu uvedenú v objednávke. 
 
 
3.4.2. Termín dodania pre tovar mimo skladové 
položky (tj. Položky tovaru, ktoré nepatria do 
forecastu) je stanovený najneskôr do dvoch (2) 
mesiacov od dátumu uzatvorenia jednotlivej 
zmluvy. Presný dátum dodania tovaru oznámi 
predávajúci kupujúcemu aspoň 1 pracovný deň 
vopred, telefonicky alebo e-mailom na kontaktnú 
osobu uvedenú v objednávke. 
 
3.4.3. Termín dodania tovaru môže byť dohodnutý 
aj na základe konkrétnej ponuky predávajúceho a 
jej následnou akceptáciou písomnou objednávkou 
zo strany kupujúceho bez akýchkoľvek obsahových 
zmien, dodatkov či odchýlok. 
 
3.5. Ak je splnenie dodávky viazané na úkon zo 
strany kupujúceho a/alebo jeho súčinnosť, je 
predávajúci povinný splniť zmluvu až potom, keď 
kupujúci splní dohodnuté podmienky alebo 
poskytne predávajúcemu potrebnú súčinnosť. Pre 
prípad, že kupujúci neposkytne súčinnosť s 
odovzdaním predmetu kúpy (súčinnosť pri prevzatí) 
či neprevezme tovar v súlade s touto zmluvou, je 
kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náhradu 
všetkých nákladov, najmä nákladov v súvislosti s 
odoslaním a doručením predmetu kúpy, ako aj 
všetky škody, ktorú mu spôsobí porušením tejto 
povinnosti, a to vrátane ušlého zisku a všetkých 
následných a nepriamych škôd. Pre odstránenie 
akýchkoľvek pochybností strany dohodli, že 
nepotvrdenie preberacieho protokolu (dodacieho 
listu) kupujúcim v žiadnom prípade neznamená, že 
tovar nebol dodaný a prevzatý. 
 
 
3.6. Predávajúci je oprávnený dodať kupujúcemu 
tovar aj pred dohodnutým termínom dodania a 
kupujúci je v takom prípade povinný tovar riadne, v 
súlade so zmluvou prevziať; v takomto prípade  sa 

of partial deliveries (partial performance); the 
Buyer is therefore obliged to take over the goods 
even if the Seller supplies only part of the goods. 
The Buyer is obliged to confirm takeover of the 
goods in writing on the delivery note upon 
takeover.  
 
3.4. Term of delivery: The term of goods delivery 
shall be determined by the Seller to the Buyer 
differently for (i) stock items, and (ii) goods other 
than stock items, as follows:  
 
3.4.1. The term of delivery for stock items (i.e. 
items of goods which fall within the Buyer’s 
Forecast quantity) shall be determined no later 
than five (5) working days of the day of executing 
the partial contract. The precise date of goods 
delivery shall be notified by the Seller to the Buyer 
no later than 1 working day in advance, by phone or 
e-mail, to the contact person identified in the 
order.  
 
3.4.2. The term of delivery for goods other than 
stock items (i.e. items of goods which do not fall 
within the Forecast) shall be determined no later 
than two (2) months of the day of executing the 
partial contract. The precise date of goods delivery 
shall be notified by the Seller to the Buyer no later 
than 1 working day in advance, by phone or e-mail, 
to the contact person identified in the order. 
 
3.4.3. The term of goods delivery can also be 
agreed based on an individual offer of the Seller 
and its subsequent acceptance by the Buyer’s 
written order without any changes, amendments or 
deviations to the contents.  
 
3.5. If the delivery depends on the Buyer's act and 
assistance, the Seller is obliged to perform the 
Contract only after the Buyer meets the agreed 
conditions or provides to the Seller the necessary 
assistance. If the Buyer fails to provide assistance 
with delivery of the purchased item (assistance at 
takeover) or fails to take over the goods in 
compliance with this Contract, the Buyer is obliged 
to compensate the Seller for any and all costs, 
primarily costs incurred in connection with the 
dispatch and delivery of the purchased item, as well 
as any and all damage sustained by the Seller as a 
result of the Buyer’s breach of this obligation, 
including lost profits and any and all incidental and 
indirect damage. To eliminate any and all doubts, 
the Parties have agreed that failure to confirm the 
delivery record (delivery note) by the Buyer in no 
case denotes that the goods were not delivered and 
received. 
 
3.6. The Seller is also entitled to supply the goods to 
the Buyer before the agreed term of delivery and 
the Buyer is in such case obliged to take over the 
goods duly and in compliance with the Contract; in 
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obmedzujúca podmienka pre výkon práva 
predávajúceho uvedená na konci prvej vety § 426 
obchodného zákonníka ( ak výkon tohto práva 
nespôsobí ... )  a druhá veta § 426 obchodného 
zákonníka  na zmluvu nepoužijú.    
 
 
 
3.7. Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť predávajúcemu 
všetku požadovanú súčinnosť v súvislosti s plnením 
zmluvy. Predávajúci nie je v omeškaní s plnením 
zákonných ani zmluvných lehôt a termínov, vrátane 
termínu pre dodanie tovaru, pokiaľ nemôže svoj 
záväzok riadne splniť v dôsledku omeškania, popr. 
prekážky existujúcej na strane kupujúceho. Termín 
dodania tovaru, ako aj všetky ďalšie nadväzujúce 
termíny a lehoty stanovené zmluvou a/alebo 
príslušnými právnymi predpismi sa v takom prípade 
primerane predlžujú o dobu, po ktorú bol kupujúci v 
omeškaní so splnením svojich povinností 
vyplývajúcich zo zmluvy a/alebo z platných 
právnych predpisov, a to až do okamihu, kedy sa 
predávajúci preukázateľne dozvedel o tom, že 
omeškanie kupujúceho je ukončené. Ustanovenie 
predchádzajúcej vety nemá vplyv na právo 
predávajúceho od tejto zmluvy odstúpiť. 
 
 
 
3.8. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v 
prípade, že je predávajúci v omeškaní s dodaním 
tovaru po dobu dlhšiu ako jeden (1) mesiac a 
predávajúci neurobí nápravu ani v rámci dodatočnej 
lehoty 30 dní po obdržaní písomného oznámenia 
kupujúceho o takomto omeškaní. 

 
Článok IV .: KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

4.1. Kupujúci je povinný prevziať dodaný tovar a 
zaplatiť predávajúcemu plnú kúpnu cenu dodaného 
tovaru. Faktúra je splatná v lehote v nej stanovenej, 
inak do 14 dní od dátumu vystavenia faktúry. Ak nie 
je písomne dohodnuté inak, musia byť platby 
kupujúcim uskutočňované bankovým prevodom 
pred dodaním tovaru kupujúcemu.  
Faktúra sa považuje za doručenú najneskôr tretí 
deň po jej odoslaní kupujúcemu, ak sa nepreukáže 
opak. 
 
 
4.2. Predávajúci je oprávnený použiť akúkoľvek 
platbu kupujúceho na úhradu ktoréhokoľvek z 
predtým splatných záväzkov kupujúceho voči 
predávajúcemu, a to aj v prípade, že kupujúci určí, 
ktorý svoj záväzok voči predávajúcemu predmetnou 
platbou plní. 
 
4.3. Ceny sú uvedené v aktuálnom cenníku 
predávajúceho (ďalej len "cenník"). Cenník je platný 
vždy do dátumu účinnosti vydania nového 
aktuálneho cenníka. Ceny sú stanovené bez DPH. 
Predávajúci bude k cenám účtovať DPH v zákonom 

such case the restrictive condition for the 
performance of the Seller’s right as stated at the 
end of the first sentence of Section 426 of the 
Commercial Code (provided the performance of this 
right shall not cause ….) as well as the second 
sentence of Section 426 of the Commercial Code 
shall not apply to the Contract. 
 
3.7. The Buyer undertakes to provide the Seller with 
any and all assistance requested in connection with 
the performance of the Contract. If the Seller is 
unable to meet its commitment properly due to any 
default/delay or any obstacle on the part of the 
Buyer, the Seller's non-performance shall not 
constitute default on the performance of any 
statutory or contractual deadlines and terms, 
including the term of goods delivery. The term of 
goods delivery as well as any and all other 
subsequent terms and deadlines stipulated by the 
Contract and/or the applicable laws and regulations 
are in such case reasonably postponed or prolonged 
by the Buyer’s delay with the performance of the 
Buyer’s obligations arising from the Contract and/or 
the valid and applicable laws and regulations until 
the moment the Seller has provenly learnt that the 
Buyer’s delay has ended. The preceding sentence 
shall not prejudice the Seller’s right to rescind this 
Contract.  
 
3.8. The Buyer is entitled to rescind the Contract if 
the Seller defaults on goods delivery and the delay 
exceeds one (1) month and the Seller fails to 
remedy the default despite an additional 30-day 
grace period after receipt of the Buyer’s written 
notice of the default.  
 

Article IV: PURCHASE PRICE AND PAYMENT TERMS 
4.1. The Buyer is obliged to take over the supplied 
goods and pay to the Seller the full purchase price 
for the supplied goods. The invoice is due by the 
deadline stipulated therein, otherwise within 14 
days of the date of issue of the invoice. Unless 
agreed otherwise in writing, the Buyer’s payments 
must be made by wire transfer before delivery of 
the goods to the Buyer.  
The invoice is deemed delivered no later than the 
third day of dispatch to the Buyer, unless proven 
otherwise.  
 
4.2. The Seller is entitled to use any payment made 
by the Buyer to settle any of the Buyer's debts 
owed to the Seller with an earlier due date; this also 
applies if the Buyer determines which debt owed to 
the Seller is to be settled by the respective 
payment. 
 
4.3. Prices are listed in the Seller’s current pricelist 
(“Pricelist"). The Pricelist always expires on the 
effective day of issue of a new current Pricelist. 
Prices are quoted VAT excl. The Seller shall invoice 
the prices together with the statutory VAT. The 
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stanovenej výške. Predávajúci oznámi kupujúcemu 
zmenu aktuálneho cenníka vždy aspoň 2 dni pred 
nadobudnutím účinnosti nového cenníka. Cenník 
poskytne predávajúci kupujúcemu na základe jeho 
dopytu. 
 
4.4. Predávajúci spracuje najneskôr do 5 dní od 
doručenia konkrétneho dopytu kupujúceho 
konkrétnu cenovú ponuku. Cena uvedená v ponuke 
je kupujúcemu garantovaná po dobu uvedenú v 
tejto ponuke, ak nie je uvedené inak, najneskôr 
však do vydania nového, aktuálneho cenníka. 
Ponuka predávajúceho je po dobu jej platnosti 
kedykoľvek odvolateľná, a to až do okamihu 
písomného potvrdenia objednávky. Kupujúci je 
povinný v prípade súhlasu písomne potvrdiť  
konkrétnu cenovú ponuku predávajúceho bez 
akýchkoľvek obsahových zmien, dodatkov či 
odchýlok, a takto potvrdenú konkrétnu cenovú 
ponuku doručiť predávajúcemu. Potvrdením 
konkrétnej cenovej ponuky vyjadruje kupujúci svoj 
súhlas s výškou cien uvedených v  konkrétnej 
cenovej ponuke predávajúceho, ako aj s 
akýmikoľvek ďalšími podmienkami uvedenými v 
ponuke. Konkrétna cenová ponuka predávajúceho, 
potvrdená kupujúcim bez akýchkoľvek obsahových 
zmien, dodatkov či odchýlok, je potom záväzná pre 
všetky objednávky kupujúceho na tovar uvedený v 
tejto konkrétnej cenovej ponuke doručenej 
predávajúcim v priebehu doby platnosti takejto 
konkrétnej cenovej ponuky. 
 
4.5. Ceny sú nezáväzné a vychádzajú zo súčasných 
nákladových faktorov. Pokiaľ došlo k zmene 
nákladových faktorov, a to napr. zvýšeniu cien 
surovín, energie alebo miezd, vyhradzuje si 
predávajúci právo upraviť kúpnu cenu v nadväznosti 
na tieto zmeny oproti cenám uvedeným v cenníku 
alebo v ponuke, s výnimkou už potvrdených 
objednávok. To isté platí aj v prípade, že dôjde k 
zmenám devízového kurzu vyšším ako 5% alebo 
daní vyplývajúcich z platných právnych predpisov. 
Predávajúci však musí kupujúceho na túto zmenu 
upozorniť. Kupujúci je potom povinný zaplatiť 
predávajúcemu takto prípadne zmenenú cenu 
tovaru. 
 
 
 
4.6. V prípade zavedenia či zmeny daňových 
predpisov, cla či iného tarifného opatrenia 
ovplyvňujúceho kalkuláciu ceny, je predávajúci 
oprávnený navýšiť kúpnu cenu v nadväznosti na 
tieto skutočnosti, resp. vyúčtovať kupujúcemu tieto 
ceny. Rozdiel vo výške kúpnej ceny je kupujúci 
povinný uhradiť do 14 dní od uskutočneného 
vyúčtovania na základe faktúry vystavenej 
predávajúcim. 
 
4.7. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu 
nezávisle na prevzatí tovaru a prípadnej reklamácii. 

Seller shall always inform the Buyer of any change 
to the current Pricelist no later than 2 days prior to 
the effective day of the new Pricelist. The Pricelist 
shall be provided by the Seller to the Buyer on the 
Buyer’s demand.  
 
4.4. The Seller shall draw up an individual price 
offer no later than 5 days after the delivery of any 
individual demand by the Buyer. The price quoted 
in the offer is guaranteed to the Buyer until the 
expiration of the period specified in the offer, 
unless stipulated otherwise, but no later than the 
issue of a new, current Pricelist. The Seller’s offer 
can be revoked any time throughout the validity 
thereof until the order is confirmed in writing. If the 
Buyer agrees, the Buyer is obliged to confirm the 
Seller’s individual price offer in writing without any 
changes, amendments or deviations to the 
contents, and deliver the confirmed individual price 
offer to the Seller. Confirmation of the individual 
price offer is an expression of the Buyer's consent 
with the prices quoted in the Seller’s individual 
price offer as well as any and all other terms and 
conditions specified in the offer. The Seller’s 
individual price offer, confirmed by the Buyer 
without any changes, amendments or deviations to 
the contents, is subsequently binding with respect 
to any and all of the Buyer’s orders of goods 
specified in the individual price offer delivered by 
the Seller throughout the term of validity of the 
individual price offer. 
 
4.5. Prices are non-binding and are based on the 
current cost factors. If the cost factors changed, for 
instance if the prices increased of raw materials, 
energies or labour (salaries), the Seller reserves the 
right to adjust the purchase price in consequence of 
such changes, compared to the prices quoted in the 
Pricelist or in the offer; this shall not apply to orders 
which have already been confirmed. The same 
applies if the currency exchange rate changes by 5 
% or more or if the taxes change which are imposed 
by any valid and applicable laws and regulations. 
However, the Seller must notify the Buyer of any 
such modification. The Buyer is subsequently 
obliged to pay to the Supplier the price of the goods 
modified according to the procedure specified 
above, if applicable. 
 
4.6. If any tax laws or regulations, customs duties or 
other tariff measures are introduced or amended 
which influence the calculation of the price, the 
Seller is entitled to increase the purchase price in 
consequence of such circumstances, or bill the 
Buyer for these prices, as applicable. The Buyer is 
obliged to pay the difference in the purchase price 
within 14 days of the billing based on the invoice 
issued by the Seller. 
 
4.7. The Buyer is obliged to pay the purchase price 
whether or not the goods are taken over or any 
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Kompenzácia vzájomných nárokov zo strany 
kupujúceho a zadržiavanie platby z dôvodu 
akýchkoľvek nárokov kupujúceho sú vylúčené. 
 
 
4.8. Platba sa považuje za uhradenú okamihom jej 
pripísania v prospech bankového účtu 
predávajúceho. Ustanovenie § 439 ods. 4 
obchodného zákonníka sa na zmluvu nepoužije. 
 
4.9. Predávajúci má právo stanoviť kupujúcemu 
maximálny povolený kredit, tj. čiastku, do výšky 
ktorej môže kupujúci odoberať na faktúry (zároveň 
stanovuje dobu ich splatnosti) s tým, že predávajúci 
nie je oprávnený podmieňovať čiastkové odbery 
ďalšieho tovaru úhradou už odobratého tovaru 
kupujúcim aj napriek tomu, že faktúry ešte neboli 
splatné, pokiaľ nebol vyššie uvedený kredit zo 
strany kupujúceho vyčerpaný. Ak prekročí kupujúci 
maximálny povolený kredit, predávajúci je 
oprávnený odmietnuť akékoľvek dodávky tovaru. 
Predávajúci je tiež oprávnený podľa svojej úvahy 
kedykoľvek výšku maximálneho povoleného kreditu 
zmeniť, prípadne maximálny povolený kredit 
kupujúcemu s okamžitou účinnosťou zrušiť, to 
všetko najmä s ohľadom na plnenie záväzkov 
kupujúceho k úhrade kúpnej ceny tovaru. 
 
 
 
 
4.10. Všetky prípadné rabaty, bonusy a/alebo zľavy 
uvedie predávajúci v konkrétnej písomnej ponuke. 
Na rabaty, bonusy či zľavy, ktoré sú uvedené v 
konkrétnej ponuke, sa nevzťahujú žiadne ďalšie 
zľavy, ak nie je výslovne písomne uvedené inak. Na 
predajné akcie, zverejnené na webových stránkach 
predávajúceho, resp. v predajných letákoch a pod. 
sa nevzťahujú žiadne ďalšie rabaty, bonusy a/alebo 
zľavy, ak nie je písomne uvedené inak. 
 
 
4.11. Predávajúci a kupujúci výslovne dojednávajú, 
že kupujúci nie je oprávnený jednostranne započítať 
akúkoľvek svoju splatnú aj nesplatnú pohľadávku 
voči predávajúcemu (najmä pohľadávky na 
zaplatenie akejkoľvek škody (ujmy) či pohľadávky z 
prípadných nárokov z vád plnenia) proti akejkoľvek 
pohľadávke predávajúceho voči kupujúcemu na 
zaplatenie kúpnej ceny či jej časti za dodaný tovar 
alebo pohľadávke z titulu zmluvných pokút, úrokov 
z omeškania, náhrady ujmy (náhrady škody), ako 
ani akejkoľvek inej pohľadávke predávajúceho voči 
kupujúcemu. 
 
 
4.12. V prípade, že sa kupujúci ocitne v omeškaní s 
úhradou kúpnej ceny alebo jej časti, predávajúci je 
oprávnený pozastaviť všetky dodávky tovaru 
kupujúcemu až do okamihu, keď kupujúci riadne 
uhradí kúpnu cenu. V prípade, že kupujúci neuhradí 

complaints made. The Buyer is not entitled to 
compensate mutual claims of the Parties or 
withhold any payments due to any claims of the 
Buyer.  
 
4.8. The payment is deemed made as soon as it is 
credited to the Seller’s bank account. Section 
439(4) of the Commercial Code shall not apply to 
the Contract. 
 
4.9. The Seller has the right to determine a 
maximum permitted credit line for the Buyer, i.e. 
the maximum amount to which the Buyer may 
purchase and collect goods to be paid as invoiced 
(the Seller shall also determine the due date of the 
invoices), while the Seller is not entitled to make 
partial deliveries of further goods contingent on the 
payment of the goods already purchased and 
collected by the Buyer despite the fact that the 
invoices were not yet due, unless the above credit 
line was fully drawn by the Buyer. If the Buyer 
exceeds the maximum permitted credit line, the 
Seller is entitled to refuse any goods deliveries. The 
Seller is also entitled, at the Seller’s discretion, to 
change at any time the maximum permitted credit 
line or cancel the maximum permitted credit line 
with respect to the Buyer with immediate effect, all 
primarily with respect to the performance of the 
Buyer's commitments to pay the purchase price for 
the goods.  
 
4.10. Any and all rebates, bonuses and/or discounts 
(if any) shall be specified by the Seller in the 
individual written offer. Rebates, bonuses or 
discounts which are specified in any individual offer 
are not subject to any further discounts unless 
explicitly stipulated otherwise in writing. Sales 
events published at the Seller’s website or in sales 
leaflets, etc. are not subject to any other rebates, 
bonuses and/or discounts unless stipulated 
otherwise in writing. 
 
4.11. The Seller and the Buyer explicitly agree that 
the Buyer is not entitled to unilaterally set off any 
of the Buyer’s due or not yet due receivables 
(primarily receivables for the payment of any 
damage (harm) or receivables arising from any 
claims (if any) from defective performance) against 
any of the Seller’s receivables towards the Buyer for 
the payment of the purchase price (or any part 
thereof) for the supplied goods or a receivable 
consisting in any contractual penalties, default 
interest, compensation for harm (compensation for 
damage), or any other receivable of the Seller 
against the Buyer.  
 
4.12. If the Buyer defaults on the payment of the 
purchase price or any part thereof, the Seller is 
entitled to suspend any and all goods deliveries to 
the Buyer until the Buyer duly pays the purchase 
price. If the Buyer fails to settle any due and 
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dlžnú čiastku kúpnej ceny v priebehu dvoch (2) 
mesiacov nasledujúcich od okamihu splatnosti 
faktúry, udeľuje kupujúci podpisom, resp. uzavretím 
zmluvy predávajúcemu súhlas s tým, aby 
predávajúci prevzal späť dodaný tovar, ktorý nebol 
kupujúcim doteraz uhradený. To sa týka aj prípadu, 
keď predávajúci oprávnene odstúpi od kúpnej 
zmluvy. Kupujúci je v takom prípade povinný 
umožniť predávajúcemu prístup k tovaru a 
poskytnúť mu všetku potrebnú súčinnosť  na jeho 
prevzatie. Predávajúci je vo všetkých prípadoch 
oprávnený požadovať v plnom rozsahu náhradu 
škody, vrátane ušlého zisku, spôsobenej porušením 
platobnej povinnosti kupujúceho alebo 
neposkytnutím nevyhnutnej súčinnosti na prevzatie 
tovaru predávajúcim. Tovar neodobratý v 
dohodnutej lehote dodania bude predávajúcim 
uskladnený na náklady kupujúceho. Kupujúci je 
povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo 
výške 0,05% denne z kúpnej ceny tovaru ktorý 
kupujúci v stanovenej lehote dodania neodobral 
alebo k dodaniu ktorého neposkytol kupujúci 
predávajúcemu dostatočnú súčinnosť. Dohodnutím 
zmluvnej pokuty ani úhradou zmluvnej pokuty nie 
je dotknuté právo predávajúceho na náhradu škody 
vzniknutej z porušenia povinnosti, ku ktorému sa 
zmluvná pokuta vzťahuje, pričom nárok na náhradu 
škody môže byť uplatnený nezávisle na zmluvnej 
pokute a v plnej výške. 
 
 
4.13. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej 
zmluvy z dôvodov stanovených podľa platných 
právnych predpisov a ďalej tiež v prípade, ak je 
kupujúci v omeškaní s úhradou kúpnej ceny po 
dobu dlhšiu ako 6 týždňov a nevykoná nápravu ani 
do 2 týždňov od doručenia písomného oznámenia 
predávajúceho o takomto omeškaní. Predávajúci je 
tiež oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v 
prípade, že je kupujúci v omeškaní s plnením svojich 
ďalších záväzkov a povinností vyplývajúcich či 
súvisiacich s plnením kúpnej zmluvy a nevykoná 
nápravu ani do 2 týždňov od doručenia písomného 
oznámenia predávajúceho o takomto omeškaní s 
požiadavkou urobiť nápravu; omeškanie 
kupujúceho s plnením ďalších záväzkov 
vyplývajúcich z kúpnej zmluvy však nemôže trvať 
dlhšie ako 4 týždne, v opačnom prípade je 
predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. 
 
 
4.14. Predávajúci je ďalej oprávnený odstúpiť od 
zmluvy aj v prípade, ak bude proti kupujúcemu 
začaté konkurzné konanie, exekučné konanie alebo 
bude podaný návrh na vydanie akéhokoľvek 
rozhodnutia, popr. bude vydané priamo také 
rozhodnutie, ktoré obmedzuje oprávnenie 
kupujúceho nakladať s jeho majetkom, obmedzuje 
obchodnú činnosť kupujúceho alebo obmedzuje 
alebo znemožňuje kupujúcemu plniť jeho finančné 
záväzky. Predávajúci je ďalej oprávnený odstúpiť od 

outstanding amount of the purchase price within 
two (2) months of the due date of the invoice, the 
Buyer grants by signing or executing the Contract, 
as applicable, its consent to the Seller to retrieve 
the supplied goods which have not yet been paid by 
the Buyer. This also applies if the Seller legitimately 
rescinds the purchase contract. In such case, the 
Buyer is obliged to enable the Seller access to the 
goods and provide the Seller with any and all 
assistance necessary to collect the goods. The Seller 
is in all cases entitled to demand full compensation 
for damage, including lost profits caused by a 
breach of the Buyer’s payment obligation or failure 
to provide the assistance necessary for the Seller to 
collect the goods. Any goods uncollected within the 
agreed term of delivery will be stored by the Seller 
at the Buyer’s expense. The Buyer is obliged to pay 
to the Seller a contractual penalty of 0.05 % per day 
from the purchase price of the goods which were 
not collected by the Buyer within the stipulated 
term of delivery or if the Buyer failed to provide 
sufficient assistance to the Seller to deliver the 
goods. The Parties’ agreement on or payment of 
the contractual penalty shall not prejudice the 
Seller’s right to a compensation for damage 
incurred as a result of the breach of obligation to 
which the contractual penalty relates; the claim for 
a compensation for damage can be asserted 
independent of the contractual penalty and to the 
full extent.   
 
4.13. The Seller is entitled to rescind the purchase 
contract on grounds specified pursuant to valid and 
applicable laws and regulations and also if the 
Buyer defaults on the payment of the purchase 
price and the default exceeds 6 weeks and the 
Buyer fails to remedy the default despite a 2-week 
grace period of receipt of the Seller’s written notice 
of the default. The Seller is also entitled to rescind 
the purchase contract if the Buyer defaults on any 
other obligations and commitments of the Buyer 
arising from or connected with the performance of 
the purchase contract and fails to remedy the 
default within a 2-week grace period of receipt of 
the Seller’s written notice of the default with a 
request to remedy the default; however, the 
Buyer’s default on the performance of other 
commitments arising from the purchase contract 
must not exceed 4 weeks, otherwise the Seller is 
entitled to rescind the purchase contract.  
 
4.14. The Seller is also entitled to rescind the 
Contract if any insolvency proceedings or 
enforcement proceedings (execution) are 
commenced against the Buyer or if a petition for 
any decision is lodged, or such a decision is directly 
issued, which limits the Buyer’s right to make 
dispositions with the Buyer’s property, limits the 
Buyer’s business activities or limits or prevents the 
Buyer from meeting the Buyer’s financial 
commitments. The Seller is also entitled to rescind 
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zmluvy tiež v prípade zmeny v ovládaní, vlastníctva 
(vlastníckej štruktúry) alebo riadenia kupujúceho. 
Ukončenie zmluvy nemá vplyv na už vzniknuté 
finančné záväzky kupujúceho. 
 
 
4.15. Ukončenie zmluvy akýmkoľvek  zákonom či 
zmluvou predpokladaným spôsobom nemá vplyv na 
platnosť a účinnosť akýchkoľvek záväzkov 
kupujúceho k úhrade kúpnej ceny alebo jej časti, 
súvisiacich poplatkov, úrokov z omeškania, náhrady 
škody (ujmy), zmluvných pokút a akýchkoľvek 
sankcií, ako aj ďalších ustanovení zmluvy , pokiaľ to 
z ich charakteru vyplýva, či u ktorých si to zmluvné 
strany dohodli. Tieto záväzky trvajú aj naďalej po 
ukončení účinnosti zmluvy. 
 
 

Článok V .: NADOBUDNUTIE VLASTÍCKEHO PRÁVA, 
VÝHRADA VLASTNÍCKEHO PRÁVA, PRECHOD 
NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA VECI  

5.1. Nebezpečenstvo škody na veci 
(nebezpečenstvo straty, zničenia, poškodenia alebo 
znehodnotenia veci) prechádza na kupujúceho 
odovzdaním tovaru adresovaného kupujúcemu 
v mieste dodania alebo prvému dopravcovi 
kupujúceho, inak v čase, keď je kupujúcemu 
umožnené nakladať s tovarom. Toto 
nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na 
kupujúceho aj v prípade, že predávajúci neodovzdá 
kupujúcemu potrebné dokumenty, popr. neudelí 
usmernenia alebo neposkytne inú v zmluve 
dohodnutú či kupujúcim požadovanú súčinnosť. 
Ustanovenia  § 456 a § 461 ods. 2 obchodného  
zákonníka sa na zmluvu nepoužijú. 
 
5.2. Tovar zostáva až do jeho úplného zaplatenia vo 
vlastníctve predávajúceho. Vlastnícke právo k 
tovaru prechádza na kupujúceho okamžikom 
úplného uhradenia kúpnej ceny, a to vrátane 
úhrady jej prípadného príslušenstva a prípadných 
zmluvných pokút. 
 
5.3. Kupujúci je povinný zabezpečiť predávajúcemu 
a ním určeným osobám všetku potrebnú súčinnosť, 
a to aj zo strany ďalšej osoby tak, aby predávajúci 
mohol realizovať výhradu vlastníckeho práva (resp. 
aby mal prístup k tovaru za účelom jeho demontáže 
a odvozu) s vynaložením najnižších možných 
nákladov a v čo najkratšom možnom čase. 
 
 
5.4. Nároky tretích osôb na tovar alebo pohľadávky 
pod výhradou vlastníckeho práva musia byť 
okamžite oznámené predávajúcemu. Kupujúci sa 
zaväzuje bezodkladne oznámiť predávajúcemu, že 
na neho bol podaný  návrh na vyhlásenie konkurzu 
alebo reštrukturalizáciu, bez ohľadu na to, či návrh 
podal kupujúci alebo jeho veriteľ. 
 
 

the Contract in the case of any change in the 
control, ownership (ownership structure) or 
management of the Buyer. Termination of the 
Contract shall not affect the already incurred 
financial commitments of the Buyer.  
 
4.15. Expiration or termination of the Contract in 
any manner envisaged by law or the Contract shall 
not prejudice the validity and effectiveness of any 
and all commitments of the Buyer to pay the 
purchase price or a part thereof, any associated 
fees, default interest, compensation for damage 
(harm), contractual penalties and any sanctions, as 
well as any other provisions of the Contract if the 
nature thereof so demands or if agreed by the 
Parties. Such commitments survive the termination 
or expiration of the Contract. 
 

Article V: ACQUISITION OF TITLE, RETENTION OF TITLE, 
TRANSFER OF THE RISK OF DAMAGE TO THE GOODS 

 
5.1. The risk of damage to the goods (risk of loss, 
destruction, damage or deterioration of the goods) 
shall transfer to the Buyer at the moment the goods 
addressed to the Buyer are handed over in the 
place of delivery or to the first carrier of the Buyer, 
otherwise at the moment the Buyer is enabled to 
make dispositions with the goods. The risk of 
damage to the goods shall transfer to the Buyer 
whether or not the Seller delivers the necessary 
documents to the Buyer or gives instructions or 
provides any other assistance agreed in the 
Contract or requested by the Buyer. Sections 456 
and 461(2) of the Commercial Code shall not apply 
to the Contract. 
 
5.2. The Seller retains title to the goods until they 
are paid in full. The title to the goods shall transfer 
to the Buyer as soon as the purchase price is paid in 
full, including any interest or other associated dues 
(if any) and any contractual penalties (if any).  
 
 
5.3. The Buyer is obliged to provide, or make sure 
that a third party provides, to the Seller and any 
persons designated by the Seller any and all 
necessary assistance so that the Seller may enforce 
the Seller’s retention of title (or that the Seller has 
access to the goods for the purpose of dismantling 
and collecting the goods, as applicable) at minimum 
possible costs and as soon as possible. 
 
5.4. Any third-party claims to the goods or 
receivables under the retention of title must be 
immediately reported to the Seller. The Buyer 
undertakes to immediately inform the Seller that an 
insolvency or restructuring petition was lodged 
against the Buyer, whether the petition was lodged 
by the Buyer or by the Buyer's creditor.  
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Článok VI .: NÁROKY Z VADNÉHO PLNENIA 
6.1. Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný tovar 
je k dátumu dodania spôsobilý na obvyklý účel. 
 
 
6.2. Reklamácie z dôvodu vadného plnenia budú 
vybavované len formou (i) dodávky náhradného 
tovaru alebo (ii) poskytnutím zľavy či (iii) 
dobropisom, to všetko na základe dohody 
predávajúceho a kupujúceho. Akékoľvek ďalšie 
nároky z vadného plnenia sú vylúčené. Kupujúci 
môže od predávajúceho uplatňovať nárok na 
náhradu vzniknutej škody len do výšky kúpnej ceny 
oprávnene reklamovaného tovaru. Na reklamáciu 
nebude braný ohľad (a teda nárok z vadného  
plnenia nie je možné uplatniť), ak kupujúci 
nepostupoval v súlade s čl. VII. bod 7.2. týchto 
obchodných podmienok, príslušnými normami či 
všeobecne záväznými právnymi predpismi a 
všeobecne platnými pravidlami pre použitie tovaru. 
Na reklamáciu ďalej nebude braný zreteľ (a teda 
nárok z vadného plnenia nie je možné uplatniť), ak 
tovar/výrobky neboli spracované alebo použité 
riadne a v súlade s technickými a/alebo 
bezpečnostnými listami. Tovar/výrobky nesmú byť v 
čase použitia/spracovania po exspirácii/viď šarže 
výrobku. 
 
 
 
6.3. Technické údaje a/alebo označenie pre použitie 
tovaru nepredstavujú žiadnu záruku za zvláštne 
vlastnosti tovaru ani za vhodnosť tovaru pre ďalšie 
použitie. 
 
6.4. Kupujúci je povinný preukázať skúškou 
vhodnosť použitia a spracovania tovaru; v opačnom 
prípade kupujúci nie je oprávnený reklamovať 
(uplatňovať nároky z vadného plnenia), že tovar na 
danú aplikáciu nefunguje, k takému uplatneniu práv 
z vadného plnenia sa neprihliada. 
 
 
6.5. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktorý 
bol použitý/spracovaný bez toho, aby bolo vopred 
zo strany kupujúceho skontrolované, či zodpovedá 
potvrdenej objednávke/zmluve; jedná sa najmä o 
výrobnú šaržu, dekory, odtiene farieb, atď., (ďalej 
len "chyba v dodávke"). Ak zistí kupujúci pri takejto 
kontrole akékoľvek chyby v dodávke, resp. rozdiely 
oproti objednávke/zmluve, je povinný toto 
bezodkladne (i) písomne oznámiť predávajúcemu a 
(ii) zabrániť použitiu/spracovaniu chybne dodaného 
tovaru. Predávajúci je v takom prípade povinný 
urobiť nápravu na svoje náklady. Ak kupujúci 
neoznámi bezodkladne po prevzatí dodaného 
tovaru chybu v dodávke, platí, že všetok tovar bol 
predávajúcim dodaný riadne v súlade s potvrdenou 
objednávkou/so zmluvou. Predávajúci v takomto 
prípade nezodpovedá za vady tohto tovaru z titulu 
chyby v dodávke tovaru. 

Article VI: CLAIMS FROM DEFECTIVE PERFORMANCE 
6.1. The Seller shall ensure that the supplied goods 
are eligible for their usual purpose as of the day of 
delivery.  
 
6.2. Complaints made due to defective 
performance will be settled only in the form of (i) 
delivery of replacement goods, or (ii) discount, or 
(iii) credit note, all based on an agreement between 
the Seller and the Buyer. Any other claims from 
defective performance are excluded. The Buyer 
may make a claim against the Seller for a 
compensation for any damage sustained only up to 
the amount of the purchase price of the goods with 
respect to which the complaint is made. The 
Buyer’s complaint will be disregarded (i.e. no claim 
from defective performance can be made) if the 
Buyer failed to proceed in compliance with Article 
VII(2) of these Business Terms and Conditions, the 
applicable rules or the generally binding laws and 
regulations and the generally applicable rules 
regulating the use of the goods. A complaint will 
also be disregarded (i.e. no claim from defective 
performance can be made) if the goods/products 
were not processed or used properly and in 
compliance with the technical sheets and/or 
material safety data sheets. The goods/products 
must not be past their expiration date at the 
moment of use/processing (see the batch). 
 
6.3. Technical data and/or designations for the use 
of the goods do not constitute guarantee of any 
special qualities of the goods or of the suitability of 
the goods for further use. 
 
6.4. The Buyer is obliged to prove the suitability of 
use and processing of the goods by tests; otherwise 
the Buyer is not entitled to make complaints (assert 
any claims from defective performance) that the 
goods are not usable for the given application; such 
assertion of rights from defective performance shall 
be disregarded. 
 
6.5. The Seller is not liable for any defects of the 
goods which were used/processed without the 
Buyer first having checked whether the goods 
correspond to the confirmed order/Contract; this 
primarily applies to production batches, decors, 
colour shades, etc. (“Error in Delivery"). If the Buyer 
discovers during such an inspection any Errors in 
Delivery, or any deviations from the order/Contract, 
as applicable, the Buyer is obliged to immediately (i) 
notify the Seller in writing, and (ii) prevent any 
use/processing of wrongly supplied goods. The 
Seller is in such case obliged to secure remedy at 
the Seller’s expense. If the Buyer fails to notify any 
Error in Delivery immediately after takeover of the 
supplied goods, any and all goods are deemed 
supplied properly by the Seller in compliance with 
the confirmed order/with the Contract. In such 
case, the Seller does not assume liability for defects 
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6.6. Zjavné vady je kupujúci povinný písomne 
uplatniť pri dodaní tovaru, a to záznamom do 
dodacieho listu a bezodkladne informovať 
telefonicky alebo emailom predávajúceho, inak 
jeho nároky voči predávajúcemu vyplývajúce zo 
zjavných vád zanikajú; kupujúci je však povinný 
tovar prevziať aj v prípade, že bude dodaná iba jeho 
časť (čiastočné plnenie). Prepočítanie zásielky 
(kontrola event. zjavných vád vrátane 
kvantitatívnych) musí byť vykonaná za účasti 
dopravcu. Ostatné vady tovaru je kupujúci povinný 
uplatniť písomne u predávajúceho bez zbytočného 
odkladu od ich zistenia. Nároky z vadného plnenia 
sú uplatnené včas, pokiaľ bolo ich písomné 
uplatnenie vrátane vadného tovaru doručené v 
stanovených lehotách predávajúcemu. Nedodržanie 
stanovených lehôt alebo nedoloženie nárokov 
požadovanými dokladmi má za následok zánik práv 
kupujúceho z vadného plnenia. 
 
 
6.7. Všetky reklamácie (nároky z vadného plnenia) 
sa uplatňujú u zákazníckeho servisu predávajúceho 
na adrese sídla predávajúceho, na adrese 
organizačnej zložky predávajúceho alebo na adrese: 
objednávky.prague@tesa.com. Kupujúci je povinný 
uplatniť nárok z vadného plnenia (reklamáciu) 
písomne a doložiť reklamáciu príslušnými dokladmi 
tak, aby predávajúci mohol vady dodávky riadne a 
včas uplatniť v zahraničí, u dopravcu, poisťovne 
a/alebo iného subjektu. Doklady ohľadom skrytých 
vád je kupujúci povinný predložiť predávajúcemu ku 
dňu uplatnenia reklamácie, množstevné vady je 
kupujúci povinný vždy doložiť nákladným listom, 
dodacím listom, reklamačným listom, potvrdením 
vodiča vozidla dopravcu, prípadne iným 
relevantným zápisom (písomným dokladom). 
 
 
 
 
 
6.8. Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru 
nie je daná najmä, ak bola chyba tovaru spôsobená 
(i) zavinením alebo spoluzavinením kupujúceho 
a/alebo tretej osoby, (ii) v dôsledku nevhodného 
skladovania, nevhodnej manipulácie, nesprávnej 
inštalácie vykonanej kupujúcim, nedostatočnej 
údržby či neodbornej opravy/úpravy, (iii) 
nedodržaním podmienok stanovených technickými 
a bezpečnostnými listami, vrátane použitia výrobku 
na nevhodný povrchový materiál atď., (iv) v 
dôsledku vyššej moci, (v) v dôsledku nesprávneho či 
neodborného použitia, popr. (vi) použitie tovaru pre 
iný, než obvyklý účel alebo (vii) z dôvodu 
prirodzeného opotrebenia tovaru, popr. (viii) ak 
neposkytne kupujúci predávajúcemu potrebnú 
súčinnosť atď. 

of the goods due to any Error in Delivery of the 
goods. 
 
6.6. The Buyer is obliged to claim patent defects in 
writing upon delivery of goods, namely by recording 
the defects in the delivery note and immediately 
informing the Seller by phone or by e-mail, 
otherwise the Buyer’s claims against the Seller for 
patent defects are extinguished; however, the 
Buyer is obliged to accept a partial delivery of the 
goods (partial performance). The procedure of 
counting the consignment (checking for any patent 
defects, including defects in quantity) must be 
attended by the carrier. Other defects of the goods 
must be claimed by the Buyer at the Seller in 
writing without undue delay after the discovery 
thereof. Claims from defective performance are 
made in time if the written complaint, including the 
defective goods, was delivered to the Seller by the 
stipulated deadlines. If the Buyer fails to meet the 
stipulated deadlines or support the claims with the 
requested documents, the Buyer’s rights from 
defective performance are extinguished. 
 
6.7. Any and all complaints (claims from defective 
performance) must be filed with the Seller’s 
customer service in the Seller's registered office, in 
the office of Seller's subsidiary organisation or at 
the electronic address: 
objednavky.prague@tesa.com. The Buyer is obliged 
to make the claim from defective performance 
(complaint) in writing and support the complaint 
with relevant documents so that the Seller may 
duly and in time make complaints regarding the 
defects of the consignment abroad, with the 
carrier, insurance company and/or any other entity. 
The Buyer is obliged to submit documents 
regarding latent defects to the Seller as of the day 
of making the complaint; the Buyer is always 
obliged to support any defects in quantity with a 
consignment note (bill of lading), delivery note, 
complaint note, confirmation issued by the driver of 
the carrier's vehicle, or any other relevant record 
(written document). 
 
6.8. The Seller’s liability for defects of the goods 
shall especially not extend to any cases where the 
defect of the goods (i) was caused in part or in 
whole by the Buyer's or a third person’s intentional 
or negligent act or omission, (ii) is the result of 
inappropriate storage, inappropriate handling, 
incorrect installation performed by the Buyer, 
insufficient maintenance or unprofessional 
repair/adjustment, (iii) was caused by failure to 
adhere to the requirements stipulated by technical 
sheets and material safety data sheets, including 
any application of the product to inappropriate 
surface material, etc. (iv) is the result of force 
majeure, (v) is the result of incorrect or 
unprofessional use, or (vi) was caused by using the 
goods for other than the usual purpose, or (vii) is 
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6.9. Vady tovaru nie sú dôvodom pre odstúpenie 
kupujúceho od zmluvy, ibaže by (pre prípad 
oprávnenej reklamácie) aj po uplynutí 30 dní od 
doručenia písomného oznámenia vád kupujúceho 
predávajúcemu zostali vady neodstránené alebo 
predávajúci aspoň nezačal kroky smerujúce k ich 
odstráneniu. Vlastnícke právo k vymeneným 
náhradným dielom nadobúda predávajúci 
okamihom uskutočnenej výmeny, ak sa nedohodnú 
strany inak. 
Odstránenie vady bude vykonané tam, kde bude 
tovar umiestnený, ibaže by predávajúci považoval 
za vhodné, aby mu chybná časť tovaru bola na 
výmenu či opravu zaslaná. Montáž a opätovnú 
inštaláciu tých častí tovaru, kde také úkony 
vyžadujú špeciálne znalosti, vykonáva predávajúci. 
 
 
6.10. Ak odovzdá kupujúci predávajúcemu 
informáciu o existencii vád, ktoré však následne 
nebudú zistené, popr. nepôjde o vady, za ktoré 
zodpovedá predávajúci, je kupujúci povinný uhradiť 
predávajúcemu všetky s tým spojené náklady, ktoré 
na strane predávajúceho vznikli. 
 
6.11. Ak nebude dohodnuté inak, znáša kupujúci 
všetky náklady vzniknuté predávajúcemu na opravu, 
rozobratie, inštaláciu a prepravu tovaru 
umiestneného inde, než v mieste určenom v 
zmluve, alebo, ak nebolo žiadne také miesto 
stranami dohodnuté, v mieste dodania tovaru. 
 
 
6.12. Predávajúci zodpovedá iba za prípadnú 
priamu, skutočnú škodu spôsobenú kupujúcemu 
preukázaným a zavineným porušením svojich 
povinností; predávajúci nezodpovedá za (i) 
nepriamu škodu, (ii) následnú škodu ani (iii) za ušlý 
zisk. Ak spočíva skutočná škoda vo vzniku dlhu, 
nemá kupujúci žiadne práva, najmä nemá kupujúci 
právo, aby ho predávajúci dlhu zbavil ani, aby mu 
poskytol náhradu. Zavinenia predávajúceho v 
prípadoch sporu je povinný preukázať kupujúci. 
Zodpovednosť predávajúceho za škodu podľa tejto 
zmluvy je obmedzená celkovou maximálnou 
čiastkou zodpovedajúcou 100% kúpnej ceny tovaru 
podľa príslušnej dodávky bez DPH. Predávajúci 
nenesie v žiadnom prípade zodpovednosť za 
následné alebo nepriame škody. Kupujúci nie je 
oprávnený voči predávajúcemu uplatňovať žiadne 
nároky vyplývajúce z výrobných strát, ušlého zisku, 
straty obchodných kontaktov, z následných alebo 
nepriamych škôd alebo strát, či už akéhokoľvek 
druhu (vrátane akejkoľvek škody zo strát zisku z 
podnikania, obratu, prerušenie podnikania, straty 
dôveryhodnosti, poškodenie dobrého mena, straty 
informácií o podnikaní alebo akékoľvek iné finančné 

the result of the usual wear and tear of the goods, 
or (viii) the Buyer fails to provide the Seller with the 
necessary assistance, etc.  
 
6.9. Defects of the goods do not constitute ground 
for the Buyer’s rescission of the Contract unless (in 
the case of a legitimate complaint) the defects are 
not remedied or the Seller does not at least initiate 
steps to remedy the defects despite the expiration 
of a 30-day cure period of receipt of the Buyer’s 
written notification of the defects to the Seller. The 
Seller becomes owner of the replaced replacement 
parts at the moment of the replacement unless the 
Parties agree otherwise.  
The defect will be eliminated wherever the goods 
are located unless the Seller deems it appropriate 
to have the defective part of the goods sent to the 
Seller for a replacement or repair. The assembly 
and reinstallation of those parts of the goods which 
require special expertise shall be performed by the 
Seller.  

  
6.10. If the Buyer forwards information to the Seller 
regarding the existence of defects which are not 
subsequently discovered or which are not the 
Seller's liability, the Buyer is obliged to compensate 
the Seller for any and all costs incurred by the Seller 
in connection therewith.  

  
6.11. Unless agreed otherwise, the Buyer shall 
compensate the Seller for any and all costs of the 
repair, dismantling, installation and transportation 
of the goods located at a place other than the place 
stipulated in the Contract or, if no such place was 
agreed by the Parties, the place of delivery of the 
goods.  
 
6.12. The Seller is only liable for direct actual 
damage (if any) sustained by the Buyer as a result of 
proven culpable breach of the Seller's obligations; 
the Seller is not liable for any (i) indirect damage, (ii) 
incidental damage, or (iii) lost profits. If the actual 
damage consists in a newly incurred debt, the Buyer 
has no rights; the Buyer is especially not entitled to 
demand that the Seller release the Buyer from the 
debt or provide any compensation to the Buyer. If 
in dispute, the Seller’s culpability must be proven by 
the Buyer. The Seller’s liability for damage under 
this Contract is limited to the total maximum 
amount corresponding to 100 % of the purchase 
price of the goods according to the respective 
delivery, VAT excl. The Seller in no case assumes 
liability for any incidental or indirect damage. The 
Buyer is not entitled to make any claims against the 
Seller for any production losses, lost profits, loss of 
business contacts, incidental or indirect damage or 
losses of whatever kind (including any damage from 
lost profits from business, lower turnover, 
interruption of business, loss of credibility, damage 
to reputation, loss of information on business or 
any other financial losses or harm, etc.). The Seller's 
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straty či ujmy a pod.).  Povinnosť predávajúceho na 
náhradu  škody vo väčšom rozsahu ako bola 
dohodnutá v tomto ustanovení sa vylučuje, a to vo 
vzťahu k akémukoľvek porušeniu povinnosti na 
strane predávajúceho, či už zo zmluvy alebo zo 
zákona.   
 
6.13. Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadou 
výrobku: Ak kupujúci ďalej predá či inak poskytne 
tovar/výrobok tretej osobe, kupujúci nahradí 
predávajúcemu v rámci ich vzájomného vzťahu 
vyplývajúceho zo zodpovednosti za škodu 
spôsobenú vadou výrobku, škodu (ujmu) uplatnenú 
treťou stranou za predpokladu, že je zodpovedný za 
chybu, ktorá spôsobila vznik zodpovednosti. 
 

Článok VII .: ĎALŠIE OBCHODNÉ DOJEDNANIA 
7.1. Znázornenia, miery a hmotnosti v dokumentácii 
výrobcu, dohodnutých či podnikových normách a 
potvrdeniach objednávok sú len približné. Odchýlky 
v rozmeroch, hmotnosti, množstve a vlastnostiach 
sú prípustné v rámci obchodných obvyklých 
tolerancií alebo po porovnaní s príslušnými 
normami. 
 
7.2. Návod na použitie/spracovanie 
tovaru/výrobkov: 
7.2.1. Vzorky, protokoly zo skúšok výrobkov, údaje 
o zložení a akosti výrobkov, technické informácie, 
technické listy, bezpečnostné listy, odporúčania 
a/alebo návody na použitie/spracovanie (všetko 
ďalej spoločne len "podklady") zodpovedajú 
najlepším odborným znalostiam predávajúceho a 
výrobcu, sú u predávajúceho k dispozícii a na 
požiadanie budú kupujúcemu poskytnuté. 
7.2.2. Kupujúci je povinný zoznámiť sa s podkladmi 
a postupovať podľa nich. Kupujúci je taktiež 
povinný zoznámiť s vyššie uvedenými podkladmi 
všetky tretie osoby, ktoré budú s tovarom 
akokoľvek manipulovať. 
 
7.2.3. Predávajúci odporúča kupujúcemu vykonať 
vždy vlastnú skúšku pred použitím tovaru/výrobku 
za účelom zistenia konkrétnych podmienok jeho 
použitia a spracovania. 
 
7.2.4. Odporúčania externých 
pracovníkov/poradcov predávajúceho, ktoré sa 
odchyľujú od uvádzaných písomných údajov v 
podkladoch, nie sú smerodajné a predávajúci za ne 
nenesie žiadnu zodpovednosť. 
7.2.5. Údaje o spotrebe sa opierajú o hodnoty 
získané dlhodobými skúsenosťami, avšak majú len 
informatívny charakter a preto nemožno pri 
rozdielnych konkrétnych spotrebách od 
predávajúceho uplatňovať žiadne nároky na 
akúkoľvek formu plnenia, náhrady, škody či ujmy. 
 
7.2.6. Predávajúci týmto výslovne upozorňuje, že 
pre prípad, že si kupujúci nevyžiada technické listy a 
bezpečnostné listy v listinnej podobe, nájde 

lability for damage increasing the scope as agreed in 
this stipulation shall be excluded, namely relating to 
any breach of obligation on Seller's side, 
irrespective whether contractual or statutory 
obligation.  
 
 
6.13. Liability for damage caused by a product 
defect: If the Buyer resells or otherwise provides 
the goods/product to a third party, the Buyer shall 
compensate the Seller within the framework of 
their mutual relationship arising from the liability 
for damage caused by a product defect for any 
damage (harm) claimed by the third party if it is 
liable for the defect which resulted in the liability. 
 

Article VII: MISCELLANEOUS BUSINESS TERMS 
7.1. Any images, dimensions and weights in the 
manufacturer’s documentation, in the agreed or 
corporate rules and order confirmations, are only 
approximate. Deviations in dimensions, weight, 
quantities and qualities are allowed within the 
usual business tolerances or after comparison with 
the applicable rules.  
 
7.2. Manual for use/processing of goods/products:  
7.2.1. Samples, product test protocols, data 
concerning the composition and quality of products, 
technical information, technical sheets, material 
safety data sheets, recommendations and/or 
manuals for use/processing (hereinafter jointly 
referred to as “Background Materials”) correspond 
to the best expertise of the Seller and of the 
manufacturer, are available at the Seller and will be 
provided to the Buyer on request.  
7.2.2. The Buyer is obliged to get acquainted with 
the Background Materials and proceed in 
compliance with them. The Buyer is also obliged to 
make sure that all third parties get acquainted with 
the above mentioned Background Materials who 
will handle the goods in any manner. 
7.2.3. The Seller recommends that the Buyer always 
conducts its own tests prior to using the 
goods/products in order to establish the individual 
conditions of use and processing of the 
goods/products.  
7.2.4. Recommendations provided by external 
staff/advisers of the Seller which depart from the 
provided written data are not conclusive and the 
Seller assumes no responsibility therefor.  
 
7.2.5. Data concerning consumption are based on 
values ascertained by long-term experience but are 
only intended as informative and, consequently, if 
any individual consumptions differ, the Seller 
cannot be held liable to provide any performance, 
compensation, damage or harm. 
 
7.2.6. The Seller hereby explicitly points out that if 
the Buyer does not request the technical sheets and 
the material safety data sheets as paper 
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potrebné informácie na nasledujúcich webových 
stránkach: 
Priebežná aktualizácia technických listov produktov 
tesa je k dispozícii na www.tesa.sk  
Bezpečnostné listy produktov tesa poskytne 
zákaznícky servis predávajúceho na vyžiadanie. 
 
 
7.3. (I) Obaly a (ii) Likvidácia obalov a odpadu: 
7.3.1. Predávajúci dodáva tovar výhradne na 
paletách typu EUR. Vratný obalový materiál musí 
byť vrátený predávajúcemu výmenou pri dodaní 
tovaru v nepoškodenom, použiteľnom stave, pokiaľ 
sa strany písomne nedohodli inak. Nevrátené palety 
je kupujúci povinný predávajúcemu uhradiť bez 
zbytočného odkladu, a to podľa obvyklých cien 
stanovených podľa aktuálnych cenníkov 
predávajúceho. 
 
 
7.3.2. Pri likvidácii obalov, odpadov z obalov a 
odpadu z tovaru sú predávajúci aj kupujúci povinní 
postupovať v súlade s príslušnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. Kupujúci je 
povinný, v súvislosti s likvidáciou obalov, odpadov z 
obalov a odpadu z tovaru, postupovať podľa 
všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj 
podľa inštrukcií predávajúceho (najmä: (i) etikety 
výrobku, (ii) bezpečnostné listy a (iii) pokyny v 
technických listoch). Ak nebude kupujúci 
postupovať pri likvidácii obalov, odpadov z obalov a 
odpadu z tovaru vyššie uvedeným spôsobom, plne 
zodpovedá predávajúcemu za prípadnú škodu, 
ktorá mu v súvislosti s týmto vznikne a je povinný 
túto škodu predávajúcemu bez zbytočného odkladu 
v plnom rozsahu uhradiť. 

 
 
Článok VIII.: OCHRANA INFORMÁCIÍ, ĎALŠIE UJEDNANIA 
 

8.1. Všetky technické nákresy a dokumenty 
vzťahujúce sa k tovaru či k jeho výrobe, 
predkladané jednou zmluvnou stranou druhej 
zmluvnej strane pred uzatvorením zmluvy alebo po 
ňom, zostávajú vlastníctvom predkladajúcej strany. 
Technické nákresy, technická dokumentácia a 
ostatné technické informácie prevzaté niektorou 
zmluvnou stranou nesmú byť bez súhlasu druhej 
zmluvnej strany použité na iný účel, než na aký boli 
predkladajúcou stranou určené. 
 
 
8.2. Strany sú povinné zabezpečiť utajenie od 
druhej strany získaných dôverných informácií 
obvyklým spôsobom, ak nie je výslovne dohodnuté 
inak. Táto povinnosť platí bez ohľadu na ukončenie 
platnosti zmluvy. Strany sú povinné zabezpečiť 
utajenie dôverných informácií tiež svojimi 
zamestnancami, zástupcovia, ako aj inými 
spolupracujúcimi tretími osobami, ak im takéto 
informácie boli s predchádzajúcim súhlasom druhej 

documents, the Buyer may find the necessary 
information at the following website: 
Technical sheets of the tesa products updated from 

time to time are available at www.tesa.sk 
Material safety data sheets for tesa products will be 
provided by the Seller’s customer service on 
request.  
 
7.3. (i) Packaging and (ii) Liquidation of Packaging 
and Wastes:  
7.3.1. The Seller supplies the goods exclusively on 
EURO pallets. Returnable packaging material must 
be returned to the Seller by exchange upon delivery 
of the goods; the packaging material must not be 
damaged and must be returned in a usable 
condition unless the Parties agreed otherwise in 
writing. The Buyer is obliged to compensate the 
Seller for any unreturned pallets without undue 
delay, according to the usual prices determined 
pursuant to the Seller’s current Pricelists. 
7.3.2. The Seller and the Buyer must liquidate 
packaging, packaging waste and product waste in 
compliance with any applicable generally binding 
laws and regulations. In connection with the 
liquidation of packaging, packaging waste and 
product waste, the Buyer is obliged to proceed in 
compliance with the generally binding laws and 
regulations as well as the Seller’s instructions 
(primarily: (i) product label, (ii) material safety data 
sheets, and (iii) instructions in technical sheets). 
Unless the Buyer liquidates the packaging, 
packaging waste and product waste in compliance 
with the above, the Buyer is fully liable to the Seller 
for any damage (if any) sustained by the Seller in 
connection therewith and is obliged to fully 
compensate the Seller for the damage without 
undue delay. 
 

Article VIII: PROTECTION OF INFORMATION, MISCELLANEA 
 
8.1. The Party-owner retains title to any and all 
technical drawings and documents which relate to 
the goods or the manufacture of the goods and 
which are submitted by the Party-owner to the 
other Party before or after execution of the 
Contract. Technical drawings, technical 
documentation and other technical information 
taken over by any of the Parties must not be used 
for any purpose other than the purpose stipulated 
by the submitting Party, unless with the latter’s 
consent. 
 
8.2. The Parties are obliged to employ usual 
methods in order to secure the confidentiality of 
any confidential information obtained from the 
other Party unless the Parties explicitly agree 
otherwise. This obligation survives any expiration or 
termination of the Contract. The Parties are also 
obliged to secure the confidentiality of confidential 
information via their employees, agents and other 
cooperating third parties if such information was 
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strany poskytnuté. Za dôverné informácie sa bez 
ohľadu na formu ich zachytenia považujú všetky 
informácie, ktoré neboli niektorou zo strán 
označené ako verejné. Právo užívať, poskytovať a 
sprístupniť dôverné informácie majú obe strany v 
rozsahu a za podmienok nevyhnutných na riadne 
plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy. 
 
 
 
 
8.3. Kupujúci nie je v žiadnom prípade oprávnený 
konať v mene predávajúceho alebo na jeho účet. 
Kupujúci je povinný plne rešpektovať a chrániť 
obchodné meno, značku a práva duševného 
vlastníctva predávajúceho a/alebo jeho dodávateľa, 
najmä ochranné známky, priemyselné a úžitkové 
vzory aj ďalšie práva nepožívajúce priamu zákonnú 
ochranu (know how, logo a pod.), a to aj po 
ukončení zmluvného vzťahu. 
 
 
8.4. Reklama predávajúceho nie je pre vzťahy medzi 
stranami upravenými podľa zmluvy návrhom na 
uzavretie čiastkového či akéhokoľvek dojednania. 
 
 
8.5. Mlčanie, ústna forma dojednania alebo 
konkludentné súhlasy, ako prejavy vedúce k 
uzavretiu čiastkového či akéhokoľvek dojednania, 
sú vylúčené. 
 
8.6. Ak sa zmenia po uzavretí zmluvy okolnosti do 
takej miery, že sa plnenie podľa zmluvy stane pre 
niektorú zo zmluvných strán obtiažnejšie, nemení 
to nič na povinnosti splniť dlh.  
 
 
8.7. V prípade zmluvy sa nejedná o tzv. zmluvu 
uzatváranú adhéznym spôsobom.   

 
Článok IX .: RIEŠENIE SPOROV                

9.1. Tieto obchodné podmienky sa riadia právnym 
poriadkom Slovenskej republiky. 

 
9.2. Strany sa zaväzujú vyvinúť maximálne úsilie na 

odstránenie sporov vzniknutých na základe zmluvy    
alebo v súvislosti s ňou a prispieť k ich vyriešeniu 
najmä konaním zodpovedných osôb alebo iných 
poverených subjektov. Ak sa nedohodnú zmluvné 
strany na spôsobe riešenia vzájomného sporu, má 
každá zo zmluvných strán právo uplatniť svoj nárok 
na príslušnom súde Slovenskej republiky. 

 
 

Článok X .: VYHLÁSENIE KUPUJÚCEHO, UPOZORNENIE 
10.1. VYHLÁSENIE KUPUJÚCEHO: Hore uvedené 
obchodné podmienky som čítal, plne som im 
porozumel a plne súhlasím s ich obsahom. 
 
10.2. VYHLÁSENIE PREDÁVAJÚCEHO: Vezmite, 

provided to them with the prior consent of the 
other Party. Confidential information means any 
and all information which has not been designated 
as public by any of the Parties, regardless of the 
media in which the information is recorded. The 
right to use, disclose and make accessible the 
confidential information is enjoyed by both Parties 
to the extent and subject to the conditions 
necessary for due exercise of rights and discharge 
of obligations arising from the Contract.  
 
8.3. The Buyer is in no case entitled to act in the 
name of the Seller or for the Seller's account. The 
Buyer is obliged to fully respect and protect the 
company name, brand and intellectual property 
rights of the Seller and/or the Seller’s supplier, 
primarily the trademarks, industrial and utility 
designs and other rights which do not enjoy direct 
statutory protection (know how, logo, etc.), both 
before and after expiration/termination of the 
contractual relationship.  
 
8.4. The Seller’s advertising does not constitute an 
offer to enter into a partial or any other agreement 
with respect to the relationships between the 
Parties regulated under the Contract. 
 
8.5. Silence, verbal form of any agreement or 
implied consents as expressions leading to the 
execution of a partial or any other agreement are 
excluded. 
 
8.6. If, after concluding a contract, circumstances 
change to the extent that the performance arising 
from the contract becomes more onerous for one 
of the Parties, it does not affect the Party’s duty to 
discharge the debt.  
 
8.7. The Contract does not constitute an adhesion 
contract. 
 

Article IX: DISPUTE RESOLUTION 
9.1. These Business Terms and Conditions shall be 
governed by the laws of the Slovak Republic. 
 
9.2. The Parties undertake to exert maximum effort 
to eliminate any disputes arising on the basis of or 
in connection with the Contract, and to contribute 
to their resolution, primarily by negotiations 
between the responsible personnel or other 
authorized entities. Unless the Parties agree on the 
method of resolving their mutual dispute, each of 
the Parties has the right to lodge their claim with 
the competent court of the Slovak Republic.  

 
Article X: DECLARATION OF THE BUYER, WARNING 

10.1. DECLARATION OF THE BUYER: I have perused 
and fully understood the above Business Terms and 
Conditions and fully agree with the contents 
thereof. 
10.2. DECLARATION OF THE SELLER: Please note the 
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prosím, na vedomie nasledujúce: Kvalita výrobkov 
tesa je priebežne testovaná na najvyššom možnom 
stupni a výrobky tesa sú tak pod prísnou kontrolou. 
Všetky informácie a odporúčania sú poskytované s 
naším najlepším vedomím, založenom na našich 
skúsenostiach z praxe. Avšak predávajúci, výrobca 
ani akýkoľvek iný dodávateľ produktov tesa 
neposkytuje kupujúcemu ani žiadne tretej osobe 
žiadnu konkrétnu alebo inú priamo neurčenú 
záruku za vhodnosť použitia výrobkov tesa na účely, 
ktoré neboli výslovne vopred a písomne dohodnuté 
medzi zmluvnými stranami (medzi predávajúcim a 
kupujúcim). Z tohto dôvodu je kupujúci výlučne a 
sám zodpovedný za rozhodnutie, či je výrobok tesa 
vhodný ku konkrétnemu použitiu a tiež spôsobu 
jeho použitia v prípade, že produkt zodpovedá 
vlastnostiam a funkčným charakteristikám, ktoré 
boli zmluvnými stranami konkrétne dohodnuté. S 
ohľadom na uvedené predávajúci odporúča, aby sa 
kupujúci s takými otázkami obracal na technikov 
tesa, ktorí kupujúcemu poskytnú príslušné 
informácie. Predávajúci nezaručuje, že výrobky tesa 
spĺňajú súčasné alebo budúce potreby či ciele 
kupujúceho a kupujúci preberá výhradnú 
zodpovednosť za použitie, výber a/alebo vhodnosť 
výrobkov tesa pre svoje potreby a/alebo ciele. 
 
 
 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 
21.1.2016. Zmluvné vzťahy vzniknuté odo dňa účinnosti 
týchto obchodných podmienok sa riadia výlučne týmito 
obchodnými podmienkami. 
 
 
 
 
 
 

following:  The quality of the tesa products is being 
continuously tested at the highest possible level 
and the tesa products are therefore under rigorous 
supervision. Any and all information and 
recommendations are provided with our best 
knowledge based on our experience from practice. 
Nonetheless, the Seller, manufacturer or any other 
supplier of the tesa products does not provide to 
the Buyer or any third party any specific or any 
other directly unidentified guarantee for the 
suitability of use of the tesa products for purposes 
which were not explicitly agreed between the 
Parties (between the Seller and the Buyer) in 
advance and in writing. Consequently, the Buyer is 
solely and exclusively responsible for deciding 
whether the tesa product is suitable for any 
particular use and for the manner of use if the 
product complies with the qualities and functional 
characteristics which were individually agreed by 
the Parties. Considering the above said, the Seller 
recommends that the Buyer address any such 
queries to the tesa technicians who will provide the 
Buyer with the relevant information. The Seller does 
not guarantee that the tesa products meet any 
present or future needs or aims of the Buyer and the 
Buyer assumes exclusive responsibility for the use, 
choice and/or suitability of the tesa products for the 
Buyer’s needs and/or aims. 

 
These Business Terms and Conditions take effect on  
21.1.2016. Contractual relationships established on and 
after the effective day of these Business Terms and 
Conditions shall be governed exclusively by these Business 
Terms and Conditions. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


