NÁKUPNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI LINPAC
1.

VÝKLAD POJMOV

1.1

V týchto Podmienkach majú nasledovné výrazy nasledovný význam:
Výraz

Význam

Kupujúci:

spoločnosť
LINPAC Packaging Limited, resp.
ktorákoľvek Spoločnosť Skupiny, ktorá je kupujúcim
subjektom na účely týchto podmienok:

Podmienky:

tieto nákupné podmienky, ktoré stanovil Kupujúci;

Zmluva:

Objednávka, ktorú zadá Kupujúci a ktorú príjme
Predávajúci;

Tovar:

akýkoľvek tovar (vrátane akejkoľvek jeho časti, resp.
častí), na ktorého kúpe sa v Zmluve dohodne
Kupujúci s Predávajúcim;

Spoločnosť Skupiny

akákoľvek
holdingová
spoločnosť,
pridružená
spoločnosť, resp. dcérska spoločnosť resp. ovládaná
alebo ovládajúca spoločnosť podľa §66a zák. č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších
predpisov Kupujúceho;

Objednávka:

písomný pokyn Kupujúceho Predávajúcemu
dodanie Tovaru, zo zahrnutím týchto Podmienok;

Strany:

pojmy Kupujúci a Predávajúci a Strana sa vykladajú
podľa kontextu; a

Predávajúci:

osoba, firma
Objednávke.

Služby:

akékoľvek služby, na ktorých nákupe sa v Zmluve
dohodne Kupujúci s Predávajúcim.

alebo

spoločnosť

uvedená

na

na

1.2

Odkazy na akýkoľvek všeobecne záväzný právny predpis, resp. jeho ustanovenie sa, pokiaľ si kontext
nevyžaduje inak, vykladajú ako odkaz na príslušný všeobecne záväzný právny predpis, resp. jeho
ustanovenie v jeho aktuálne platnom znení na základe jeho novelizácie, konsolidácie, zmeny,
rozšírenia, opätovného uzákonenia, resp. náhrady.

1.3

V týchto Podmienkach odkazy na mužský, ženský a stredný gramatický rod a na jednotné číslo
zahŕňajú aj množné číslo a naopak podľa kontextu.

1.4

V týchto Podmienkach nadpisy nemajú vplyv na výklad týchto Podmienok.

2.

UPLATŇOVANIE PODMIENOK

2.1

Tieto Podmienky sú jedinými podmienkami, za ktorých je Kupujúci pripravená obchodovať
s Predávajúcim a riadia sa nimi všetky Zmluvy uzavreté medzi Stranami, pričom sa tým vylučuje
uplatňovanie všetkých iných podmienok. Žiadne podmienky, vynútené alebo doručené s alebo
obsiahnuté v ponuke, potvrdení Predajcu alebo prijatí objednávky Predajcom, špecifikácii alebo
podobnom dokumente Predajcu, netvoria súčasť Zmluvy, pričom Predávajúci prehlasuje, že akékoľvek
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jeho vlastné (všeobecné) obchodné podmienky sa na Zmluvu neuplatňujú, výslovne vylučuje ich
platnosť pre Zmluvu a Zmluva je tvorená výlučne z Objednávky a z týchto Podmienok.
2.2

Každá Objednávka, ktorú Kupujúci zadá, sa považuje za ponuku zo strany Kupujúceho na kúpu
Tovaru a/alebo Služieb podliehajúca týmto Podmienkam, pričom žiadna Objednávka nebude prijatá,
pokiaľ Predávajúci neprijme ponuku ako celok alebo jej časť buď výslovne formou oznámenia o prijatí,
alebo implicitne splnením Objednávky.

2.3

Tieto Podmienky platia pre všetky Zmluvy uzavreté medzi Stranami, pričom žiadna zmena týchto
Podmienok nebude účinná, pokiaľ nie je výslovne písomne dohodnutá a podpísaná Finančným
kontrolórom alebo Viceprezidentom Kupujúceho.

3.

KVALITA A KONTROLA

3.1

Kvalita, množstvo a popis Tovaru a/alebo Služieb budú, podliehajúc týmto Podmienkam, špecifikované
v Objednávke a/alebo v akejkoľvek príslušnej špecifikácii, ktorú Kupujúci dodá Predávajúcemu.

3.2

Predávajúci je povinný spĺňať všetky príslušné predpisy, resp. iné zákonné požiadavky týkajúce sa
výroby, balenia, obalu a dodania Tovaru a poskytovania Služieb.

3.3

Kupujúci má právo na vykonanie kontroly a skúšok Tovaru kedykoľvek pred dodaním Tovaru, pričom
Predávajúci poskytne Kupujúcemu všetky zariadenia resp. prístroje, ktoré sú primerane potrebné na
kontrolu a skúšanie.

3.4

Ak na základe výsledkov tejto kontroly, resp. skúšania Kupujúci dospeje k názoru, že Tovar
nezodpovedá Objednávke, resp. akýmkoľvek špecifikáciám a/alebo vzorom, ktoré Kupujúci dodal
Predávajúcemu, resp. na ktoré ho odkázal, resp. nie je pravdepodobné, že im bude zodpovedať,
Kupujúci o tom informuje Predávajúceho, pričom je oprávnený buď odmietnuť Tovar a umožniť
Predávajúcemu bezodkladne prijať také opatrenia, ktoré sú potrebné na zabezpečenie súladu a okrem
toho má Kupujúci právo na to, aby vyžadoval ďalšie skúšanie a kontrolu, ktorých sa zúčastní.

3.5

Bez ohľadu na akúkoľvek takúto kontrolu alebo skúšanie zostáva Predávajúci naďalej v plnom rozsahu
zodpovedný za Tovar, pričom žiadna takáto kontrola ani skúšanie neznižuje ani inak neovplyvňuje
povinnosti Predávajúceho vyplývajúce zo Zmluvy.

3.6

Od dátumu dodania má Kupujúci lehotu primeranú okolnostiam, v ktorej môže určiť, či Tovar
zodpovedá špecifikáciám Objednávky a následne Tovar podľa toho buď prijať alebo odmietnuť.

3.7

Ak akýkoľvek Tovar nie je v súlade s ustanovením 3 týchto Podmienok, Kupujúci je oprávnený využiť
ktorýkoľvek právny prostriedok, resp. právne prostriedky uvedené v ustanovení 12 týchto Podmienok.

4.

ZÁRUKY A NÁHRADA ŠKODY A ODŠKODNENIE

4.1

Predávajúci zaručuje Kupujúcemu, že počas záručnej doby [l], ktorá začína odo dňa doručenia
Tovaru Kupujúcemu, Tovar:
4.1.1

bude mať akosť (v zmysle zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších
predpisov)
a bude vhodný na akýkoľvek účel, ktorý uvedie Predávajúci, resp. ktorý
Predávajúcemu písomne nahlási Kupujúci v čase zadania Objednávky;

4.1.2

nebude vykazovať žiadne vady dizajnu, materiálu ani vyhotovenia;

4.1.3

bude zodpovedať akejkoľvek relevantnej špecifikácii, resp. vzorke, ktorú Kupujúci dodá
Predávajúcemu; a

4.1.4

bude v súlade so všetkými zákonnými požiadavkami a predpismi upravujúcimi predaj Tovaru.
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4.2

Predávajúci zaručuje Kupujúcemu, že Služby bude poskytovať primerane kvalifikovaný a vyškolený
personál, s riadnou starostlivosťou a dôslednosťou a s vysokým štandardom kvality, tak ako by
Kupujúci oprávnene očakával za všetkých okolností. Predávajúci, ak je to aplikovateľné, preukáže svoj
súlad so Správnymi výrobnými postupmi podľa nariadenia Európskej Komisie (ES) 2023/2006 o
správnych výrobných postupoch materiálov a predmetov určených na styk s potravinami.

4.3

Predávajúci sa zaväzuje, a sľubuje že odškodní Kupujúceho podľa §725 zák. č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov a nahradí Kupujúcemu všetky priame, nepriame
alebo následné škody (pričom všetky tri tieto výrazy zahŕňajú, najmä, no nielen, ušlý zisk, stratu
predaja, zníženie goodwillu a obdobné straty), straty, škody, poškodenia, náklady a výdavky (vrátane
poplatkov a výdavkov na právnych zástupcov a iné odborné profesie), ktoré sú priznané voči
Kupujúcemu alebo mu vzniknú, resp. ktoré Kupujúci zaplatí v dôsledku alebo v súvislosti
s nasledovným:
4.3.1 porušenie akejkoľvek záruky, ktorú poskytne Predávajúci v súvislosti s Tovarom alebo
Službami;
4.3.2

porušenie alebo podozrenie z porušenia akýchkoľvek práv duševného vlastníctva spôsobené
používaním, výrobou alebo dodaním Tovaru;

4.3.3

akýkoľvek úkon alebo nekonanie Predávajúceho, resp. jeho zamestnancov, zástupcov alebo
subdodávateľov pri dodávaní, doručovaní a inštalácii Tovaru;

4.3.4

akýkoľvek úkon alebo nekonanie personálu Predávajúceho v súvislosti s poskytovaním
Služieb; a

4.3.5

akýkoľvek nárok uplatnený voči Kupujúcemu v súvislosti s akoukoľvek zodpovednosťou,
stratou, škodou, poškodením, nákladom alebo výdavkom, ktorému čelia zamestnanci alebo
zástupcovia Kupujúceho alebo akýkoľvek odberateľ alebo tretia osoba v tom rozsahu,
v ktorom táto zodpovednosť, strata, škoda, poškodenie bolo spôsobené používaním Tovaru,
súvisí s ním, alebo z neho vyplýva v dôsledku priameho alebo nepriameho porušenia
podmienok Zmluvy zo strany Predávajúceho alebo ich nedbanlivého plnenia, alebo ich
neplnenia alebo omeškania s ich plnením.

5.

DODANIE

5.1

Tovar bude dodaný do prevádzkarne resp. miesta podnikania Kupujúceho a/alebo Služby budú
poskytnuté v prevádzkarni resp. mieste podnikania Kupujúceho, resp. dodanie Tovaru či poskytnutie
Služieb sa bude realizovať na takom mieste, aké Kupujúci písomne odsúhlasí pred dodaním Tovaru,
resp. poskytnutím Služieb. Predávajúci vyloží Tovar podľa pokynov Kupujúceho. Predávajúci dodá
Tovar riadne a bezpečne zabalený za účelom doručenia, jednoznačne označený a s priložením
dodacieho listu s jednoznačným popisom Tovaru a s uvedením čísla Objednávky.

5.2

Termín dodania bude stanovený v Objednávke alebo, ak nie je termín stanovený, dodanie sa
uskutoční v lehote 28 dní od Objednávky.

5.3

Predávajúci vystaví Kupujúcemu faktúru po expedícii Tovaru a/alebo poskytnutí Služieb Kupujúcemu,
avšak nezávisle od týchto úkonov. Na všetkých faktúrach musí byť uvedené číslo Objednávky, ktorej
sa týkajú.

5.4

Predávajúci zabezpečí, aby bol ku každej dodávke priložený dodací list s uvedením, okrem iného,
čísla objednávky, dátumu objednávky, počtu balení a obsahu a zostávajúcej časti, ktorá má byť ešte
dodaná v prípade čiastkového dodania. Tam, kde sa to uplatňuje, musí byť ešte dodané osvedčenie
o analýze s uvedením výsledkov skúšania súvisiacich s dodávkou. Dodávka sa nepovažuje za
vykonanú, pokiaľ Tovar nebol prevzatý v mieste určenia stanovenom v Objednávke a pokiaľ nebol
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získaný podpis riadne oprávneného zamestnanca Kupujúceho ako doklad potvrdzujúci identitu Tovaru.
Podpis ako potvrdenie identity Tovaru neznamená, že Kupujúci skontroloval Tovar, ani nie je
potvrdením toho, že Tovar zodpovedá požiadavkám Objednávky.
5.5

Lehota, resp. čas pre dodanie je zásadnou podmienkou.

5.6

Pokiaľ Kupujúci v Objednávke nestanoví inak, Kupujúci prijíma dodávky len počas bežnej pracovnej
doby.

5.7

Ak Tovar nie je dodaný, resp. Služby nie sú poskytnuté v stanovenom termíne, Kupujúci si bez vplyvu
na akékoľvek iné práva, na ktoré má nárok, vyhradzuje právo na nasledovné:
(a)

odstúpiť od Zmluvy ako celku alebo jej časti;

(b)

odmietnuť prevziať akúkoľvek následnú dodávku Tovaru, ktorý sa Predávajúci snaží doručiť,
resp. odmietnuť prijať poskytnutie Služieb, ktoré sa Predávajúci snaží poskytnúť;

(c)

vymôcť od Predávajúceho náhradu akýchkoľvek výdavkov, ktoré Kupujúcemu primerane
vznikli pri zabezpečovaní náhradného Tovaru, resp. Služieb od iného dodávateľa; a

(d)

nárokovať si náhradu škody v súvislosti s akýmikoľvek ďalšími nákladmi, stratou alebo
výdavkami, ktoré vzniknú Kupujúcemu a ktoré možno akokoľvek pripísať resp. ktoré vznikli z
dôvodu nedodania Tovaru Predávajúcim, resp. neposkytnutím Služieb v stanovenom termíne.

5.8

Ak Predávajúci požaduje od Kupujúceho vrátenie akéhokoľvek obalového materiálu Predávajúcemu,
táto skutočnosť musí byť jednoznačne uvedená na akomkoľvek dodacom liste dodanom Kupujúcemu,
pričom akýkoľvek takýto obalový materiál bude Predávajúcemu vrátený len na náklady Predávajúceho.

5.9

Ak Kupujúci písomne odsúhlasí prevzatie dodávky Tovaru, resp. prijatie poskytnutia Služieb
v čiastkových dodávkach, Zmluva sa bude vykladať ako jedna zmluva pre každú čiastkovú dodávku.
Napriek tomu ak Predávajúci nedodá akúkoľvek čiastkovú dodávku Tovaru, resp. neposkytne
akúkoľvek čiastkovú Službu, oprávňuje to Kupujúceho podľa svojho výberu na odstúpenie od Zmluvy.

5.10

Ak je Tovar dodaný Kupujúcemu v množstve presahujúcom objednané množstvo, Kupujúci nie je
povinný zaplatiť za množstvo navyše, pričom za akékoľvek množstvo navyše bude a zostane na
nebezpečenstvo Predávajúceho a bude možné ho vrátiť na náklady Predávajúceho.

5.11

Tovar bude dodaný bezpečne a tak, aby nebolo ohrozené zdravie zamestnancov Kupujúceho či aby
nebolo riziko poškodenia majetku Kupujúceho a aby nebolo ohrozené zdravie a majetok tretích osôb.
Predávajúci bude neustále dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce
bezpečnosť a ochranu zdravia a najmä (avšak bez obmedzenia vyššie uvedeného) Predávajúci
poskytne zamestnancom Kupujúceho na mieste dodania všetky relevantné údaje a informácie
potrebné na bezpečné prevzatie, rozbalenie, uskladnenie a používanie Tovaru, resp. týkajúce sa
bezpečného prevádzkovania, resp. poskytovania služieb.

6.

RIZIKO/MAJETOK
Nebezpečenstvo škody na Tovare a nebezpečenstvo jeho strary a iné riziká v súvislosti s Tovarom
znáša Predávajúci až do jeho dodania a odovzdania Kupujúcemu (vrátane vyloženia a uloženia), kedy
vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Kupujúceho.

7.

CENA

7.1

Cena Tovaru a/alebo Služieb bude uvedená v Objednávke a pokiaľ Kupujúci písomne neodsúhlasí
inak, bude bez dane z pridanej hodnoty či akejkoľvek inej dane z predaja či dane zo služieb vyberanej
za Tovar a/alebo Služieb, resp. splatnej z nich, ale bude zahŕňať všetky ostatné poplatky, vrátane
poplatkov za obal, balenie, doručenie, prepravu, poistenie a dodanie.
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7.2

Kupujúci nebude akceptovať žiadnu zmenu ceny ani žiadne poplatky navyše.

7.3

Kupujúci má nárok na akúkoľvek zľavu za promptnú platbu, nákup väčšieho množstva alebo určitého
objemu, ktorú obvykle poskytuje Predávajúci, a to bez ohľadu na to, či je to uvedené v jeho vlastných
predajných podmienkach.

8.

PLATBA

8.1

Kupujúci je povinný uhradiť cenu Tovaru a/alebo Služieb v lehote 90 dní od konca mesiaca, v ktorom
bola realizovaná dodávka Tovaru, resp. poskytnutie Služieb, avšak lehota pre úhradu nie je zásadnou
podmienkou. Ak sa Strany predtým dohodli na lehote splatnosti viac než 60 dní od konca mesiaca,
v ktorom bola realizovaná dodávka Tovaru, resp. poskytnutie Služieb, potom sa Strany dohodli riadiť
sa týmito existujúcimi podmienkami, pričom tento odsek 8.1 nebude platiť pre tieto Podmienky.

8.2

Bez vplyvu na akékoľvek iné právo alebo právny prostriedok si Kupujúci vyhradzuje právo na
započítanie akejkoľvek čiastky, ktorú Predávajúci dlží Kupujúcemu s akoukoľvek čiastkou, ktorú
Kupujúci dlží Predávajúcemu podľa Zmluvy.

9.

MLČANLIVOSŤ
Predávajúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne všetkého technického či obchodného knowhow, špecifikácií, vynálezov, procesov alebo iniciatív, ktoré majú dôvernú povahu a ktoré
Predávajúcemu poskytol Kupujúci, resp. jeho zástupcovia a ohľadne akýchkoľvek iných dôverných
informácií týkajúcich sa obchodnej činnosti Kupujúceho, resp. jeho výrobkov, ktoré môže Predávajúci
nadobudnúť, pričom Predávajúci je povinný obmedziť poskytovanie týchto dôverných informácií len
takým svojim zamestnancom, zástupcom alebo subdodávateľom, ktorí ich potrebujú vedieť na to, aby
mohli plniť záväzky Predávajúceho voči Kupujúcemu podľa týchto podmienok a je povinný zabezpečiť,
aby títo zamestnanci, zástupcovia alebo subdodávatelia boli viazaní obdobnými povinnosťami
mlčanlivosti, akými je viazaný Predávajúci.

10.

MAJETOK KUPUJÚCEHO
Materiály, vybavenie, zariadenia, nástroje, farbivá, formy, autorské práva, práva na dizajn alebo
akékoľvek iné formy práv duševného vlastníctva ku všetkým výkresom, špecifikácie a údaje, ktoré
Kupujúci poskytne Predávajúcemu, resp. neposkytne týmto spôsobom, ale Predávajúci ich používa
osobitne pri výrobe Tovaru, sú vždy a neustále zostávajú výlučným majetkom Kupujúceho,
Predávajúci ich musí bezpečne uchovávať na svoje vlastné nebezpečenstvo a Predávajúci ich musí
udržiavať v dobrom stave až do ich vrátenia Kupujúcemu, nesmie ich likvidovať iným spôsobom než
v súlade s písomnými pokynmi Kupujúceho, ani nesmú byť tieto predmety používané iným spôsobom
než tým, na ktorý dá Kupujúci písomné povolenie.
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VÝPOVEĎ ZMLUVY

11.1

Kupujúci je oprávnený kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu vypovedať Zmluvu ako celok alebo jej časť
formou písomnej výpovede Predávajúcemu s výpovednou lehotou 1 deň odo dňa doručenia, na
základe čoho budú všetky práce na Zmluve ukončené momentom doručenia výpovede a Kupujúci
zaplatí Predávajúcemu spravodlivú a primeranú náhradu za nedokončenú výrobu v čase výpovede,
pričom táto náhrada nebude zahŕňať stratu predpokladaného zisku ani žiadnu stratu v dôsledku
výpovede.

11.2

Kupujúci je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od Zmluvy doručením písomného oznámenia o odstúpení
Predávajúcemu s okamžitou platnosťou, ak:
(a)

Predávajúci poruší ktorékoľvek z ustanovení Zmluvy;

(b)

na akýkoľvek majetok Predávajúceho je nariadené zhabanie veci, exekúcia či iné konanie;
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(c)

Predávajúci alebo iná osoba podal(a) návrh na vyhlásenie konkurzu, povolenie
reštrukturalizácie alebo poverí správcu vypracovaním reštrukturalizačného posudku, alebo
iným spôsobom využije vo svoj prospech akékoľvek ustanovenie aktuálne platného všeobecne
záväzného právneho predpisu upravujúceho riešenie situácie úpadcov, alebo (ako orgán
spoločnosti) zvolá zhromaždenie veriteľov (či už formálne alebo neformálne), alebo vstúpi do
likvidácie (či už dobrovoľne alebo povinne), alebo bol vymenovaný konkurzný, alebo
reštrukturalizačný správca, alebo je prijaté uznesenie alebo na súd podaný návrh na zrušenie
Predávajúceho, alebo je začaté akékoľvek konanie v súvislosti s úpadkom, resp. možným
úpadkom Predávajúceho; alebo

(d)

Predávajúci prestane vykonávať svoju obchodnú činnosť, resp. to hrozí; alebo

(e)

finančná situácia Predávajúceho sa zhorší do tej miery, že podľa názoru Kupujúceho je tým
ohrozená schopnosť Predávajúceho adekvátne si plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy.

11.3

Výpoveď alebo odstúpenie od Zmluvy, bez ohľadu na to, ako k nej došlo, nebude mať vplyv na práva
a povinnosti Kupujúceho, ktoré nadobudol pred výpoveďou. Tieto Podmienky, ktoré sú výslovne alebo
implikovane účinné po výpovedi resp. odstúpenia, budú naďalej vymožiteľné bez ohľadu na výpoveď
resp. odstúpenie.

12

PRÁVNE PROSTRIEDKY

12.1

Bez vplyvu na akékoľvek iné právo alebo právny prostriedok, na ktoré má Kupujúci nárok, ak
akýkoľvek Tovar nie je dodaný, resp. ak Služby nie sú poskytnuté v súlade s akýmkoľvek ustanovením
týchto Podmienok, alebo ak Predávajúci akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok nedodrží, Kupujúci
má právo uplatniť si akýkoľvek z nasledovných právnych prostriedkov, resp. viaceré z nich, podľa
svojho uváženia, a to bez ohľadu na to, či Kupujúci prevzal, resp. prijal akúkoľvek časť Tovaru alebo
Služieb alebo nie:
(a)

zrušiť Objednávku;

(b)

odmietnuť Tovar (ako celok alebo jeho časti) a vrátiť ho Predávajúcemu na nebezpečenstvo
a náklady Predávajúceho s tým, že Predávajúci je povinný bezodkladne vrátiť celú čiastku za
takto vrátený Tovar;

(c)

podľa výberu Kupujúceho dať Predávajúcemu možnosť na náklady Predávajúceho buď
odstrániť akúkoľvek vadu Tovaru alebo dodať náhradný Tovar a vykonať akékoľvek iné
potrebné práce na zabezpečenie splnenia podmienok Zmluvy;

(d)

odmietnuť prevziať akékoľvek ďalšie dodávky Tovaru, resp. poskytovanie Služieb, ale bez
akejkoľvek zodpovednosti voči Predávajúcemu;

(e)

vykonať na náklady Predávajúceho akékoľvek potrebné práce na uvedenie Tovaru a/alebo
Služieb do súladu so Zmluvou;

(f)

nárokovať si náhradu takej škody, ktorá vznikla v dôsledku porušenia, resp. porušení Zmluvy zo
strany Predávajúceho; a

(g)

fakturovať Predávajúcemu štandardný spracovateľský poplatok vo výške 120 EUR za každý
prípad, kedy sa Kupujúci musí obrátiť na Predávajúceho za účelom nápravy porušenia
podmienok zo strany Predávajúceho podľa týchto Podmienok.

13.

POSTÚPENIE

13.1

Predávajúci nie je oprávnený postúpiť Zmluvu ani žiadnu jej časť ani postúpiť pohľadávky z tejto
Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho.

7

13 2

Kupujúci môže postúpiť Zmluvu, resp. akúkoľvek jej časť (t.j. postúpiť svoje práva a pohľadávky zo
Zmluvy a súčasne previesť resp. postúpiť dlhy a povinnosti zo Zmluvy prostredníctvom inštitútu
prevzatia dlhu takou osobou) a postúpiť pohľadávky zo Zmluvy akejkoľvek osobe, firme alebo
spoločnosti.

14

PREDAJ SPOLOČNOSTI SKUPINY

14.1

V prípade, že Kupujúci prevedie akúkoľvek Spoločnosť Skupiny (formou prevedenia akcií, resp.
obchodných podielov alebo predajom v podstate všetkých podnikov a celého majetku Spoločnosti
Skupiny (“Prevádzaná Spoločnosť”), Predávajúci súhlasí s tým, že vykoná buď nasledovné (podľa
výlučného uváženia Kupujúceho):
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(a)

zníži celkové množstvo Tovaru, ktoré Predávajúci dáva k dispozícii Kupujúcemu o množstvo
Tovaru, ktoré Kupujúci alokoval Prevádzanej Spoločnosti podľa podmienok Zmluvy; alebo

(b)

presmeruje množstvo Tovaru, ktoré Predávajúci dáva k dispozícii Kupujúcemu pre Prevádzanú
Spoločnosť na iné Spoločnosti Skupiny v rámci skupiny Kupujúceho.

BOJ PROTI KORUPCII
Predávajúci vyhlasuje Kupujúcemu, že počas celej doby platnosti Zmluvy bude v plnom rozsahu
dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, platné a účinné na území Slovenskej republiky,
najmä s ohľadom na protikorupčné opatrenia a zabezpečí, aby tieto požiadavky plnili aj jeho
zamestnanci, dodávatelia a zástupcovia (za ktorých preberá zodpovednosť). Týmto berie na vedomie,
že bez ohľadu na akýkoľvek iný právny prostriedok, ktorý si Kupujúci môže uplatniť voči
Predávajúcemu za porušenie tohto vyhlásenia, akékoľvek porušenie tohto vyhlásenia okamžite
oprávňuje Kupujúceho odstúpiť od Zmluvu bez akéhokoľvek ďalšieho záväzku či zodpovednosti voči
Predávajúcemu.
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VYŠŠIA MOC
Kupujúci si vyhradzuje právo posunúť termín dodania alebo platby alebo zrušiť Zmluvu alebo znížiť
objem objednaného Tovaru, ak nemôže vykonávať svoju obchodnú činnosť, resp. ak je s jej výkonom
v omeškaní v dôsledku okolností mimo kontroly Kupujúceho, najmä, avšak nielen, v dôsledku
prírodných katastrof, štátnych zásahov, vojny alebo národného núdzového stavu, teroristických činov,
protestov, výtržností, občianskych nepokojov, požiaru, výbuchu, záplav, výluk, štrajkov a iných
pracovnoprávnych sporov (bez ohľadu na to, či súvisia s pracovnou silou ktorejkoľvek zo strán) alebo
obmedzení alebo zdržaní, ktoré majú vplyv na prepravcov alebo nemožnosti získať dodávky
adekvátnych, resp. vhodných materiálov, resp. omeškania takýchto dodávok.

17

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

17.1

Každé právo, resp. právny prostriedok Kupujúceho podľa Zmluvy je bez vplyvu na akékoľvek iné
právo, resp. právny prostriedok Kupujúceho, či už podľa Zmluvy alebo nie.

17.2

Ak má akýkoľvek súd, tribunál alebo správny orgán príslušnej jurisdikcie za to, že akékoľvek
ustanovenie Zmluvy je v celom rozsahu alebo čiastočne nezákonné, neplatné, potenciálne neplatné,
nevymožiteľné alebo neprimerané, príslušné ustanovenie sa v rozsahu tejto nezákonnosti, neplatnosti,
potenciálnej neplatnosti, nevymožiteľnosti či neprimeranosti bude považovať za oddeliteľné, pričom
ostatné ustanovenia predmetnej Zmluvy a zvyšok predmetného ustanovenia zostávajú naďalej platné
a účinné v plnom rozsahu.

17.3

Ak si Kupujúci neuplatní, resp. čiastočne neuplatní akékoľvek ustanovenie Zmluvy, alebo sa s tým
omešká, nebude sa to vykladať ako vzdanie sa akéhokoľvek z jeho práv podľa predmetnej Zmluvy.
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17.4

Akékoľvek vzdanie sa Kupujúcim akéhokoľvek nároku z porušenia akéhokoľvek ustanovenia Zmluvy
Predávajúcim resp. nároku z omeškania podľa Zmluvy, sa nepovažuje za vzdanie sa takých
následných porušení resp. omeškaní a nemajú účinok na ostatné podmienky takej Zmluvy.

17.5

Vznik, trvanie, výklad, plnenie, platnosť a všetky náležitosti Zmluvy sa riadia právnym poriadkom
Slovenskej republiky a strany sa podrobujú právomoci všeobecných slovenských súdov.

