VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
Enerline, s.r.o.

so sídlom Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 46 068 201
registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 86657/B
Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv
podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné
predpisy, najmä zákon č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa.
Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa
vzťahujú najmä ustanovenia Obchodného zákonníka.
I.
Všeobecné ustanovenia
Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi obchodnou spoločnosťou Enerline, s.r.o., so sídlom
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 068 201, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka
číslo 86657/B (ďalej len „Enerline, s.r.o.“), a každou fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá je zmluvnou stranou Enerline, s.r.o. (ďalej len
„zmluvná strana“) podľa týchto VOP.
Právne vzťahy medzi Enerline, s.r.o. a zmluvnou stranou sa riadia týmito VOP, kúpnou zmluvou, zmluvou o dielo, príp. inými zmluvami uzavretými s
Enerline, s.r.o., a pokiaľ nie sú týmito dokumentami upravené inak, riadia sa všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, predovšetkým
Obchodným zákonníkom a Občianskym zákonníkom.
Enerline, s.r.o. a zmluvná strana si môžu v kúpnej zmluve, v zmluve o dielo, resp. v iných zmluvách, dohodách a dokumentoch, medzi nimi platne
uzatvorenými, upraviť práva a povinnosti odlišne od ustanovení týchto VOP. V prípade rozporov medzi takto účastníkmi uzatvorenými dohodami, platí
úprava vždy neskoršie uzatvorenej dohody (zmluvy, listiny). Zmeny vo VOP počas trvania zmluvného vzťahu medzi účastníkmi nemajú vplyv na dohodami a
zmluvami odlišne upravené práva, a to ani napriek tomu, že zmeny vo VOP boli vykonané neskôr.
II.
Vymedzenie pojmov
Účastníci:
Predávajúci / zhotoviteľ a kupujúci / zmluvná strana
Predávajúci / zhotoviteľ:
spoločnosť Enerline, s.r.o., so sídlom Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 068 201, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 86657/B. V prípade zmluvy o dielo je pojem predávajúci totožný s pojmom, zameniteľný s
pojmom zhotoviteľ.
Kupujúci / objednávateľ:
podnikateľ alebo spotrebiteľ
Podnikateľ:
osoba podľa § 2 Obchodného zákonníka
Spotrebiteľ:
fyzická osoba, ktorá nenakupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti
Tovar:
v prípade kúpnej zmluvy – hnuteľná vec určená jednotlivo
v prípade zmluvy o dielo – dielo/záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo na základe individuálnej požiadavky kupujúceho
Zmluva:
oblasť občiansko-právnych vzťahov – Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v platnom znení: kúpna zmluva § 588 a nasl., zmluva o dielo § 631 a
nasl.,
oblasť obchodno-právnych vzťahov – Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb. v platnom znení: kúpna zmluva § 409 a nasl., zmluva o dielo § 536 a
nasl.
Miesto doručovania zásielok/kontaktné miesto:
kupujúci doručuje písomnosti predávajúcemu na adresu jeho sídla, predávajúci doručuje písomnosti kupujúcemu na adresu uvedenú v písomnej
zmluve alebo na inú adresu, ktorú mu kupujúci oznámil, inak do sídla právnickej osoby alebo na adresu trvalého bydliska fyzickej osoby.
III.
Spôsob objednávania tovaru
Kupujúci si v súlade s úpravou vzájomných vzťahov s predávajúcim objednáva tovar spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku VOP.
Objednávku je možné realizovať telefonicky alebo zaslať v písomnej forme faxom, poštou alebo elektronickou poštou.
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Písomná objednávka musí obsahovať:
a) obchodné meno/meno a priezvisko kupujúceho,
b) sídlo/adresu trvalého bydliska kupujúceho,
c)
presnú špecifikáciu druhu i množstva objednávaného tovaru,
d) požadovaný termín dodania,
e) spôsob odberu a miesto dodania tovaru,
f)
meno, priezvisko, bydlisko a telefonický kontakt na štatutárneho zástupcu kupujúceho, ak je právnickou osobou,
g) meno, priezvisko, bydlisko a telefonický kontakt na osobu, ktorá je za kupujúceho oprávnená vybavovať konkrétnu objednávku
IV.
Cenová ponuka
Predávajúci na základe objednávky kupujúceho vypracuje pre kupujúceho cenovú ponuku na predaj hnuteľnej veci, v prípade zmluvy o dielo cenovú ponuku
na vykonanie diela.
V prípade, že kupujúci súhlasí s cenovou ponukou predloženou predávajúcim a cenou obsiahnutou v cenovej ponuke, predávajúci a kupujúci pristúpia k
uzavretiu/podpisu kúpnej zmluvy, príp. zmluvy o dielo, čím kupujúci potvrdzuje, že u predávajúceho si záväzne objednal kúpu hnuteľnej veci, v prípade
zmluvy o dielo, že objednávateľ si u zhotoviteľa záväzne objednal vykonanie diela.
V.
Kúpna zmluva
Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar – hnuteľnú vec jednotlivo určenú a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru a
kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za to predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu. V prípade zmluvy o dielo sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo
a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť mu dohodnutú cenu diela a dielo od zhotoviteľa prevziať.
Akékoľvek zmeny alebo dohody ku kúpnej zmluve musia byť uskutočnené výlučne v písomnej forme a musia byť písomne potvrdené oboma účastníkmi
zmluvy.
VI.
Dodacie podmienky
Dodacie podmienky sú pre jednotlivé druhy tovaru stanovené individuálne, rôzne. Miesto a čas dodania tovaru bude bližšie špecifikovaný v konkrétnej
zmluve, miestom dodania však spravidla bude sídlo/bydlisko kupujúceho, pokiaľ v zmluve nie je určené inak.
O dodaní tovaru bude spísaný preberací protokol, podpísaný obidvomi účastníkmi zmluvy. Preberací protokol musí obsahovať najmä nasledovné údaje:
a)
identifikáciu účastníkov zmluvy
b)
číslo zmluvy
c)
predmet odovzdania
d)
miesto odovzdania a prevzatia
e)
dátum odovzdania
f)
osobu prítomnú za preberajúceho
g)
osobu prítomnú za odovzdávajúceho
Čas dodania tovaru môže byť stanovený presným dátumom, prípadne lehotou, ktorá začína plynúť odo dňa podpísania zmluvy. Pokiaľ je čas dodania
stanovený lehotou, je predávajúci ako dodávateľ oprávnený dodať tovar počas celej tejto lehoty.
V prípade, ak predávajúci nebude schopný dodať tovar v termíne stanovenom zmluvou z dôvodov vyššej moci, čas dodania tovaru sa primerane predlžuje o
čas trvania dôvodov vyššej moci.
Za vyššiu moc sa považujú skutočnosti nepredvídateľné, prípadne predvídateľné, ale neovplyvniteľné, pričom majú vplyv na vyhotovenie alebo dodanie
predmetu zmluvy napr.: štrajky, opatrenia orgánov verejnej moci, prírodné živly a katastrofy.
Predávajúci je v zásade, pokiaľ to bude možné, povinný oznámiť tieto skutočnosti kupujúcemu spolu s oznámením aspoň približného možného času
dodania tovaru. Pokiaľ sa v dôsledku vyššej moci stane plnenie predávajúceho nemožným, jeho povinnosť dodať tovar kupujúcemu zaniká. V prípade, že
sa plnenie predávajúceho v dôsledku vyššej moci stane splniteľným len pri zvýšených hospodárskych nákladoch môže predávajúci od zmluvy odstúpiť.
Pokiaľ je predávajúci povinný dodať tovar na v kúpnej zmluve určené miesto je predávajúci povinný ho tam dopraviť na vlastné náklady, ktoré sú zarátané v
cene tovaru.
Predávajúci spolu s predmetom kúpy odovzdá kupujúcemu všetky doklady a listiny patriace k tovaru. Pokiaľ sa tovar dodáva aj s montážou, tak dodanie
nastane až v momente ukončenia montáže a uvedenia tovaru do prevádzky.
Kupujúci je povinný tovar ihneď po tom, čo získa možnosť s ním nakladať, dôkladne prezrieť a zistiť, či nemá vady, či bol dodaný so všetkým
príslušenstvom a príslušnými dokladmi. Všetky zistené vady je kupujúci povinný bezodkladne písomne oznámiť predávajúcemu, najneskôr do 48 hodín od
momentu, kedy získal možnosť s tovarom nakladať.
VII.
Kúpna cena
Kúpna cena tovaru je stanovená v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov a zákona č. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
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Predávajúci si vyhradzuje právo dohodnúť s konkrétnym kupujúcim cenové a platobné podmienky pri konkrétnej objednávke tovaru individuálne, a to
odlišne od VOP, platného cenníka či iných zmlúv.
Zničenie, poškodenie, strata predmetu kúpy v čase, keď nebezpečenstvo škody na tovare prešlo na kupujúceho, nemá vplyv na povinnosť kupujúceho
riadne a včas zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu.
V prípade dlhodobej spolupráce môžu byť kupujúcemu vystavené rabatové podmienky.
VIII.
Platobné podmienky
Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru riadne a včas. Faktúra bude uhrádzaná prevodným príkazom/vkladom na účet predávajúceho uvedený v
písomnej zmluve. Kupujúci môže všetky platby vrátane kúpnej ceny tovaru voči predávajúcemu platiť aj v hotovosti, a to v kontaktnom mieste určenom
písomnou zmluvou.
Každá faktúra bude mať náležitosti podľa § 71 ods. 2 z. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Dňom zaplatenia sa rozumie deň pripísania platby zodpovedajúcej kúpnej cene uvedenej na faktúre na účet predávajúceho. V prípade platby v hotovosti,
zaplatením kúpnej ceny v pokladni predávajúceho v jeho sidle a prevádzkach.
Ďalšie podrobnosti ustanoví konkrétna zmluva.
IX.
Zodpovednosť za vady tovaru
Kupujúci je povinný vady písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby.
Nároky kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru sa riadia príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
V prípade občiansko-právnych vzťahov sa nároky kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru riadia zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v
prípade obchodno-právnych vzťahov zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v platnom znení.
Postup pri uplatňovaní reklamácie upravuje reklamačný poriadok, ktorý tvorí prílohu každej zmluvy uzavretej so spoločnosťou Enerline, s.r.o.
X.
Užívanie tovaru
Kupujúci je povinný používať tovar v súlade s jeho účelom využitia, návodom na používanie a príslušnými záväznými predpismi a pokynmi.
Kupujúci je povinný zabezpečiť na svoje náklady: pravidelnú údržbu tovaru, bezpečnostnú skúšku tovaru.
Kupujúci počas trvania záruky nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho vykonať žiadne technické alebo konštrukčné
zmeny na tovare. Na základe písomného súhlasu, môže zmeny a zásahy vykonať len predávajúci na náklady kupujúceho.
V prípade, že kupujúci nedodrží povinnosti stanovené v predchádzajúcich bodoch tohto článku počas doby záruky, v momente porušenia mu zanikajú práva
vyplývajúce zo záruky.
XI.
Skončenie platnosti kúpnej zmluvy
Platnosť kúpnej zmluvy sa končí dňom vysporiadania všetkých práv, povinností a nárokov zmluvných strán z nej vyplývajúcich. Pred dobou podľa
predchádzajúceho bodu je možné kúpnu zmluvu ukončiť dohodou zmluvných strán alebo písomným odstúpením ktorejkoľvek zmluvnej strany od tejto
zmluvy.
Dohoda o skončení platnosti zmluvy musí byť písomná.
Zmluvné strany sú oprávnené od tejto zmluvy odstúpiť z dôvodov, ktoré ustanovuje Obchodný zákonník/Občiansky zákonník a z dôvodov uvedených v
konkrétnej zmluve.
Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť najmä:
a)
ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny tovaru, a to aj napriek písomnej výzve predávajúceho na jej uhradenie v dodatočne
primeranej lehote,
b)
po uzatvorení kúpnej zmluvy s kupujúcim vznikli preukázateľné skutočnosti na strane kupujúceho, ktoré odôvodňujú oprávnené pochybnosti
o možnostiach skorého a úplného plnenia všetkých povinností a záväzkov zo strany kupujúceho, hlavne vo vzťahu ku zaplateniu kúúnej ceny,
je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy a dodania tovaru odstúpiť, resp. požadovať od kupujúceho okamžitú úhradu kúpnej ceny tovaru
nezávislú na údajoch uvedených vo faktúre,
c)
v ostatných prípadoch, keď to umožňujú tieto VOP, kúpna zmluva alebo platné všeobecne záväzné právne predpisy.
XII.
Riešenie sporov
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V prípade sporu sa predávajúci a kupujúci budú snažiť o vyriešenie sporu mimosúdnou cestou. Ak sa spor nepodarí vyriešiť zmierom, môže ktorákoľvek zo
zmluvných strán uplatniť svoje práva na všeobecnom súde podľa vecnej a miestnej príslušnosti.

XIII.
Záverečné ustanovenia
Tieto všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa 22.7.2013.
Pre kupujúceho sú záväznej dňom podpísania zmluvy, keďže tvoria povinnú prílohu každej zmluvy uzavretej so spoločnosťou Enerline, s.r.o.
Predávajúci je oprávnený meniť obsah VOP, pre kupujúceho sú však záväzné až doručením nového znenia VOP do kontaktného miesta podľa zmluvy.
Kupujúci je počas trvania kúpnej zmluvy povinný oznámiť bezodkladne predávajúcemu zmenu obchodného mena, sídla, bydliska, IČO, bankového spojenia
a ďalších údajov uvedených v kúpnej zmluve.
Kupujúci je povinný bezodkladne oznámiť predávajúcemu skutočnosť, že bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, začatie exekučného
konania a to, že spoločnosť rozhodla o zrušení spoločnosti s likvidáciou.
Kupujúci vyhlasuje že:
a)
súhlasí s tým, aby predávajúci uzavrel zmluvu o zriadení záložného práva na pohľadávku predávajúceho voči kupujúcemu z kúpnej zmluvy
alebo takúto pohľadávku postúpil ktorejkoľvek tretej osobe, a zároveň sa kupujúci zaväzuje poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť pri
vzniku a realizácii záložného práva
b)
nemá námietky voči založeniu pohľadávky a bez súhlasu predávajúceho nebude môcť použiť svoje pohľadávky na započítanie založených
pohľadávok.
V Bratislave, dňa 22.7.2013

.................................
Enerline, s.r.o.
Silvia Tordová, konateľ
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