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1. Rozsah pôsobnosti 
1.1 
Všetky dodávky a služby s nimi spojené budú poskytované 
výlučne na základe týchto Všeobecných podmienok predaja. 
Tieto Všeobecné podmienky predaja však platia len vtedy, ak 
Kupujúci je podnikateľ (§ 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“)), 
právnická osoba verejného práva alebo účelové združenie 
majetku podľa verejného práva (v angličtine „special assets 
under public law“).  
1.2 
Odkazy Kupujúceho na svoje všeobecné obchodné 
podmienky sa týmto zamietajú. Tieto Všeobecné podmienky 
predaja sa vzťahujú zároveň aj na všetky budúce obchody. 
Odchýlky od týchto Všeobecných podmienok predaja 
vyžadujú výslovný písomný súhlas spoločnosti BASF 
Slovensko spol. s r.o. (ďalej len „BASF“). 
 
2. Ponuka a prijatie 
Všetky cenové ponuky spoločnosti BASF sú nezáväzné a 
bez založenia povinnosti a musia byť vnímané ako výzvy 
Kupujúcemu predložiť záväznú ponuku. Zmluva sa uzatvára 
objednávkou Kupujúceho (čo predstavuje ponuku) a jej 
prijatím zo strany BASF. V prípade, že prijatie sa odlišuje od 
ponuky, takéto prijatie predstavuje novú nezáväznú ponuku 
spoločnosti BASF a naďalej podlieha odsúhlaseniu zo strany 
Kupujúceho.  
 
3. Kvalita výrobkov, vzorky; záruky 
3.1 
Pokiaľ nebolo dohodnuté inak, kvalita tovaru sa určuje 
výhradne na základe popisu tovaru spoločnosti BASF. 
Spôsoby použitia vzťahujúce sa na tovar podľa Európskeho 
nariadenia o chemických látkach (REACH) nepredstavujú 
dohodu o zodpovedajúcej zmluvnej kvalite tovaru ani spôsob 
použitia určený touto zmluvou. 
3.2 
Vlastnosti vzoriek sú záväzné iba vtedy, ak boli výslovne 
odsúhlasené spoločnosťou BASF ako určujúce pre kvalitu 
tovaru. 
3.3 
Údaje o kvalite a skladovacej dobe, ako aj ostatné údaje 
spadajú pod záruku iba vtedy, ak boli odsúhlasené a 
výslovne za také označené spoločnosťou BASF. 
 
4. Poradenstvo 
Ak spoločnosť BASF poskytuje akékoľvek poradenstvo, robí 
to podľa jej najlepšieho vedomia. Akékoľvek poradenstvo a 
informácie s ohľadom na vhodnosť a použitie tovaru 
nezbavuje Kupujúceho povinnosti konať rozumne a 
vykonávať svoje vlastné vyšetrovania a kontroly. 
 
5. Ceny 
5.1 
Ak sa ceny alebo platobné podmienky spoločnosti BASF vo 
všeobecnosti zmenia medzi dátumom uzatvorenia zmluvy 
a dátumom odoslania tovaru, spoločnosť BASF je oprávnená 
uplatniť ceny alebo platobné podmienky, ktoré sú v platné v 
deň odoslania. V prípade zvýšenia ceny je Kupujúci 

oprávnený odstúpiť od zmluvy zaslaním oznámenia 
spoločnosti BASF v lehote 14 dní odo dňa oznámenia o 
zvýšení ceny. 
5.2  
V prípade dodania tovaru a služieb v rámci Európskej únie 
musí Kupujúci informovať spoločnosť BASF o IČ DPH 
Kupujúceho, pod ktorým je Kupujúci registrovaný pre účely 
DPH v rámci EÚ predtým, ako bude BASF uplatňovať DPH 
na takéto dodanie tovaru a služieb v súlade s platnými 
právnymi predpismi.  
5.3. 
V prípade iného ako elektronického vývozného colného 
vyhlásenia je Kupujúci povinný poskytnúť spoločnosti BASF 
doklad o vývoze potrebný pre daňové účely pri dodaniach 
tovaru a služieb zo Slovenskej republiky do krajín mimo 
Európskej únie, ktoré nie sú vykonávané alebo objednané 
spoločnosťou BASF. Ak takýto dokument nebude 
poskytnutý, Kupujúci musí dodatočne zaplatiť fakturovanú 
čiastku DPH, ktorá bude za dodanie vyrubená v Slovenskej 
republike. 
 
6. Využitie INCOTERMS, Dodanie  
6.1 
Dodanie sa vykoná tak, ako bolo dohodnuté v zmluve. 
Obchodné podmienky musia byť interpretované v súlade 
s najnovšou verziou INCOTERMS platnou v deň uzavretia 
zmluvy. 
6.2. 
Spoločnosť BASF je oprávnená vykonávať a fakturovať 
čiastkové dodanie za predpokladu, že je tovar pre 
Kupujúceho využiteľný podľa zmluvne určeného účelu, 
dodanie zvyšného tovaru je zabezpečené a tiež, že čiastkové 
dodanie nemá pre Kupujúceho za následok značné 
dodatočné práce alebo náklady (pokiaľ BASF nebude 
súhlasiť, že takéto náklady pokryje; v opačnom prípade 
Kupujúci nesmie mať žiadne námietky proti čiastkovému 
dodaniu). 
6.3. 
Dodacie lehoty alebo termíny uvedené zo strany BASF sú 
vždy len odhady a nie sú záväzné v prípade, ak pevne 
stanovené termíny dodania neboli zo strany BASF výslovne 
potvrdené alebo odsúhlasené. 
 
7. Poškodenie pri preprave 
Oznámenie o reklamácii vyplývajúcej z poškodenia pri 
preprave musí byť Kupujúcim predložené priamo u prepravcu 
v lehote stanovej v zmluve o preprave a BASF obdrží kópiu 
daného oznámenia. 
 
8. Dodržiavanie zákonných ustanovení 
Pokiaľ nebolo zo strany BASF výslovne odsúhlasené inak, 
Kupujúci je zodpovedný za dodržiavanie všetkých zákonov a 
predpisov vzťahujúce sa na dovoz, prepravu, skladovanie a 
použitie tovaru. 
 
9. Omeškanie platieb 
9.1 
Nezaplatenie kúpnej ceny ku dňu splatnosti predstavuje 
zásadné porušenie zmluvných povinností. 
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9.2 
V prípade omeškania platby zo strany Kupujúceho je 
spoločnosť BASF oprávnená účtovať úrok z dlžnej sumy vo 
výške 9 percentuálnych bodov nad základnou úrokovou 
sadzbou vyhlásenou Európskou centrálnou bankou v čase 
splatnosti platby, ak je čiastka fakturovaná v eurách, alebo v 
prípade, ak je faktúra vystavená v inej mene, vo výške 9 
percentuálnych bodov nad diskontnou sadzbou hlavnej 
bankovej inštitúcie v krajine fakturovanej meny v čase 
splatnosti platby. 
 
10. Práva Kupujúceho pri vadnom tovare 
10.1 
Kupujúci musí skontrolovať tovar kvôli vadám ihneď po jeho 
prevzatí. Spoločnosť BASF musí byť informovaná o 
akýchkoľvek vadách, ktoré sa objavili počas bežnej kontroly 
bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 4 týždňov od 
prevzatia tovaru; ostatné (skryté) vady musia byť oznámené 
bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štyroch týždňov 
po tom, ako sa objavili. Oznámenie musí byť v písomnej 
forme a musí presne zodpovedať opisu povahy a rozsahu 
vád. 
10.2 
Ak je tovar vadný a Kupujúci o tom spoločnosť BASF riadne 
oboznámil v súlade s bodom 10.1, Kupujúci má svoje 
zákonné práva za predpokladu, že: 
a) BASF má právo rozhodnúť sa, či vadu odstráni alebo dodá 

Kupujúcemu náhradný tovar bez vád. 
b) BASF môže vykonať dva pokusy podľa písm. a) vyššie. Ak 

by tieto zlyhali alebo spôsobili Kupujúcemu neprimerané 
ťažkosti, Kupujúci môže buď odstúpiť od zmluvy, alebo 
žiadať zníženie kúpnej ceny. 

c) Pri nárokoch na náhradu škody a úhradu nákladov 
spojených s vadou platí bod 11. 

 
11. Zodpovednosť 
11.1 
Spoločnosť BASF je vo všeobecnosti zodpovedná za škodu 
v súlade s platnými právnymi predpismi. Zodpovednosť 
spoločnosti BASF sa však obmedzuje na náhradu bežných, 
predvídateľných a zdokumentovaných strát (napr. zvýšené 
náklady na zabezpečenie náhradných dodávok 
porovnateľného tovaru), avšak s výnimkou ušlého zisku na 
strane Kupujúceho. Celkovo sa zodpovednosť spoločnosti 
BASF podľa zmluvy obmedzuje na sumu, ktorá zodpovedá 
100 % z ceny, ktorá ma byť zaplatená Kupujúcim podľa 
zmluvy.  
11.2 
Obmedzenie zodpovednosti podľa bodu 11.1 sa nevzťahuje 
na  
a) škody spôsobené ujmou na živote, tele alebo zdraví v 

dôsledku nedbanlivosti zo strany spoločnosti BASF alebo 
úmyselného zavinenia alebo nedbanlivosti právneho 

zástupcu alebo delegovaného zástupcu spoločnosti 
BASF; 

b) v prípadoch konania so zlým úmyslom zo strany 
spoločnosti BASF; 

c) v prípadoch, ktoré spadajú pod záruku kvality 
poskytovanú spoločnosťou BASF; 

d) na nároky Kupujúceho podľa zákonov o zodpovednosti 
za škodu spôsobenú vadným výrobkom. 

11.3 
Spoločnosť BASF nepreberá zodpovednosť za škody v 
prípade, že porušenie zmluvných povinností bolo 
spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť tak, 
ako sú definované v § 374 ods. 1 Obchodného zákonníka. 
11.4 
Spoločnosť BASF nie je zodpovedná voči Kupujúcemu v 
prípade nemožnosti alebo omeškania v plnení jeho 
dodacích záväzkov, ak takáto nemožnosť alebo omeškanie 
bolo spôsobené riadnym dodržiavaním regulačných a 
právnych záväzkov v súvislosti s Európskym nariadením o 
chemických látkach (REACH), ktoré sú vyvolané 
Kupujúcim. 
 
12. Vzájomné započítavanie, zádržné právo 
Kupujúci si môže započítať pohľadávky voči spoločnosti 
BASF alebo využiť zádržné právo výlučne na základe 
nepopretej alebo právoplatne priznanej protipohľadávky. 
 
13. Zabezpečenie 
Ak existujú dôvodné pochybnosti o schopnosti Kupujúceho 
zaplatiť, a to najmä v prípade, ak je Kupujúci v omeškaní s 
platbou, spoločnosť BASF je oprávnená, bez toho, aby boli 
dotknuté ďalšie nároky, odvolať platobné lehoty a podmieniť 
ďalšie dodania zálohovými platbami alebo inými 
prostriedkami zabezpečenia. 
 
14. Výhrada vlastníctva 
14.1 Jednoduchá výhrada vlastníctva 
Dodaný tovar ostáva vo vlastníctve spoločnosti BASF až do 
momentu zaplatenia kúpnej ceny v plnej výške Kupujúcim. 
14.2 Rozšírená výhrada vlastníctva 
V prípade, že Kupujúci zaplatil kúpnu cenu dodaného 
tovaru, avšak nezaplatil v plnej výške iné dlžné sumy 
vyplývajúce z jeho obchodného vzťahu so spoločnosťou 
BASF, BASF si dodatočne vyhradzuje (ako zabezpečenie) 
vlastnícke právo na dodaný tovar až do momentu 
zaplatenia nesplatených dlžných súm v plnej výške. 
14.3 Výhrada vlastníctva spracovaného tovaru 
Ak Kupujúci spracuje tovar dodaný spoločnosťou BASF, 
spoločnosť BASF sa bude považovať za výrobcu a priamo 
nadobudne vlastnícke právo k novovyrobenému tovaru. Ak 
spracovanie zahŕňa iné materiály, spoločnosť BASF 
nadobudne spoluvlastníctvo k novovyrobenému tovaru v 
pomere fakturovanej hodnoty tovaru, ktorý spoločnosť 
BASF dodala, k fakturovanej hodnote iných materiálov. 
14.4 Výhrada vlastníctva zmiešaného tovaru 
Ak sa tovar dodaný spoločnosťou BASF spojí alebo zmieša 
s materiálom vo vlastníctve Kupujúceho, ktorý sa považuje 
za hlavný materiál, považuje sa za dohodnuté, že 
spoločnosť BASF nadobudne spoluvlastníctvo 
k novovyrobenému tovaru v pomere fakturovanej hodnoty 
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tovaru dodaného spoločnosťou BASF k fakturovanej 
hodnote hlavného materiálu, alebo, ak takáto neexistuje, k 
trhovej hodnote hlavného materiálu. Kupujúci má v 
úschove pre spoločnosť BASF akýkoľvek tovar s týmto 
pôvodom vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve spoločnosti 
BASF bez akýchkoľvek nákladov pre spoločnosť BASF. 
14.5 Rozšírená výhrada vlastníctva s postúpením 
pohľadávok 
Kupujúci je oprávnený v rámci bežného podnikania s tovarom 
vo vlastníctve spoločnosti BASF voľne nakladať za 
predpokladu, že Kupujúci splní svoje záväzky vyplývajúce z 
obchodného vzťahu s BASF v stanovenom čase. Kupujúci 
postupuje spoločnosti BASF všetky pohľadávky súvisiace s 
predajom tovarov, ku ktorým si spoločnosť BASF vyhradzuje 
vlastnícke právo pri uzatváraní zmluvy s BASF; ak by mala 
spoločnosť BASF nadobudnúť spoluvlastníctvo v prípade 
spracovania, spojenia alebo zmiešania tovaru, takéto 
postúpenie pohľadávok spoločnosti BASF sa uskutoční v 
pomere hodnoty tovaru, ktorý BASF dodala s výhradou 
vlastníctva, k hodnote tovaru tretích osôb s výhradou 
vlastníctva. Kupujúci postupuje spoločnosti BASF akékoľvek 
budúce zostatky pohľadávok v rámci zmlúv o vedení 
bežného účtu v sume neuhradených pohľadávok spoločnosti 
BASF pri uzatváraní zmluvy s BASF. 
14.6 Právo na prístup/zverejňovanie 
Na žiadosť spoločnosti BASF Kupujúci poskytne všetky 
potrebné informácie o inventarizácii majetku vo vlastníctve 
spoločnosti BASF a pohľadávkach postúpených spoločnosti 
BASF. Okrem toho, Kupujúci je povinný, na žiadosť 
spoločnosti BASF, uviesť na obale vlastnícke právo 
spoločnosti BASF k tovaru a informovať svojich zákazníkov 
o postúpení pohľadávok na spoločnosť BASF. 
14.7 Oneskorené platby 
V prípade omeškania platby zo strany Kupujúceho je 
spoločnosť BASF oprávnená, bez toho, že by bola zrušená 
zmluva a bez poskytnutia lehoty na nápravu, požiadať o 
dočasné odovzdanie tovaru vo vlastníctve spoločnosti BASF 
na náklady Kupujúceho a zrušiť povolenie pre Kupujúceho 
na nakladanie s tovarom a spracovanie tovaru. 
14.8 Doložka o čiastočnom vzdaní zabezpečenia 
Ak hodnota zabezpečenia presiahla výšku pohľadávok 
spoločnosti BASF voči Kupujúcemu o viac ako 10 %, 
spoločnosť BASF sa vzdá zabezpečenia v tomto rozsahu na 
základe žiadosti Kupujúceho. Spoločnosť BASF má právo na 
výber tovarov, pri ktorých dochádza k vzdaniu sa 
zabezpečenia. 
 
15. Vyššia moc 
V prípade všetkých udalostí alebo okolností, ktoré sa 
nachádzajú mimo kontroly spoločnosti BASF (vrátane 
prírodných udalostí, vojny, štrajkov a výluk, nedostatku 
surovín a energie, prekážok v doprave, zničenia výrobných 
zariadení, požiaru, výbuchu, vládnych opatrení), ktoré znížili 
dostupnosť tovaru z výrobnej prevádzky, z ktorej BASF 
získava tovar, v takom rozsahu, že spoločnosť BASF nie 
schopná plniť svoje povinnosti na základe tejto zmluvy (pri 
zohľadnení iných dodacích povinností na pomernej báze), 
bude spoločnosť BASF (i) oslobodená od svojich povinností 
podľa tejto zmluvy v rozsahu, v ktorom bolo spoločnosti 

BASF znemožnené vykonávať tieto povinnosti a (ii) nebude 
mať povinnosť obstarávať tovar z iných zdrojov. 
Prvá veta sa rovnako uplatňuje aj vtedy, ak takáto udalosť 
alebo okolnosť spôsobí, že plnenie podľa zmluvy bude pre 
spoločnosť BASF dlhodobo hospodársky nevýhodné alebo 
ak táto nastane u dodávateľov spoločnosti BASF. Ak vyššie 
uvedené udalosti pretrvávajú za obdobie dlhšie ako 3 
mesiace, spoločnosť BASF má právo odstúpiť od zmluvy bez 
toho, aby mal Kupujúci akékoľvek právo na náhradu škody. 
 
16. Miesto platby 
Bez ohľadu na miesto dodania tovaru alebo dokladov 
miestom platby je sídlo spoločnosti BASF. 
 
17. Ochrana osobných údajov 
17.1 
V prípade, že Kupujúci v priebehu výkonu príslušnej zmluvy 
obdrží alebo inak získa osobné údaje od spoločnosti BASF 
týkajúce sa zamestnancov spoločnosti BASF (ďalej len 
„Osobné údaje“), uplatňujú sa nasledujúce ustanovenia.  
Ak sa spracovanie Osobných údajov poskytnutých 
uvedeným spôsobom nevykonáva v mene spoločnosti 
BASF, Kupujúci je oprávnený Osobné údaje spracúvať 
výhradne za účelom plnenia príslušnej zmluvy. Kupujúci 
nesmie, okrem prípadov, keď to dovoľujú platné právne 
predpisy, Osobné údaje spracúvať iným spôsobom, a to 
najmä poskytovať Osobné údaje tretím osobám a/alebo tieto 
údaje analyzovať pre svoje vlastné účely a/alebo vytvárať 
profil. To sa vzťahuje aj na používanie anonymizovaných 
údajov. 
Kupujúci je povinný zabezpečiť, že Osobné údaje budú 
prístupné len svojim zamestnancom v rozsahu, v ktorom títo 
zamestnanci vyžadujú prístup za účelom plnenia príslušnej 
zmluvy (zásada „opodstatnenej potreby informovanosti“). 
Kupujúci svoju vnútornú organizáciu usporiada tak, aby sa 
zabezpečilo zosúladenie s požiadavkami zákonov o ochrane 
osobných údajov. Kupujúci musí najmä prijať technické a 
organizačné opatrenia na zabezpečenie úrovne bezpečnosti 
primeranej rizikám zneužitia a straty Osobných údajov.  
Kupujúci nenadobudne vlastníctvo alebo iné vecné práva k 
Osobným údajom a je povinný, v súlade s platnými zákonmi, 
opraviť, vymazať a/alebo obmedziť spracovania Osobných 
údajov. Akékoľvek zádržné práva Kupujúceho s ohľadom na 
Osobné údaje sú vylúčené.  
Okrem svojich zákonných povinností Kupujúci je povinný 
informovať spoločnosť BASF v prípade úniku Osobných 
údajov, najmä v prípade straty, a to bez zbytočného odkladu, 
avšak najneskôr do 24 hodín po tom, ako sa o tom dozvedel. 
Po ukončení alebo uplynutí príslušnej zmluvy musí Kupujúci 
podľa platných zákonov Osobné údaje vymazať vrátane 
všetkých ich kópií. 
17.2 
Informácie o ochrane osobných údajov v spoločnosti BASF 
sú k dispozícii na 
basf.com/datenschutz-eu. 
 
18. Postupiteľnosť 
Spoločnosť BASF má právo slobodne a jednostranne 
postúpiť všetky svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto 
zmluvy na akýkoľvek subjekt patriaci do skupiny BASF, ktorý 
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BASF Slovensko spol. s r.o. 

preberie úlohu predávajúceho vo vzťahu k príslušným 
tovarom. Kupujúci s takýmto postúpením súhlasí a ďalší 
súhlas Kupujúceho nie je potrebný. BASF Kupujúcemu 
takéto postúpenie a/alebo prevod oznámi bez zbytočného 
odkladu a v ideálnom prípade vopred. 
 
19. Príslušnosť súdov 
Všetky spory vyplývajúce z alebo v súvislosti s touto zmluvou 
sa predložia na konečné rozhodnutie príslušným 
všeobecným súdom Slovenskej republiky. Bez ohľadu na 
vyššie uvedené, má spoločnosť BASF možnosť žalovať 
Kupujúceho na súde miestne príslušnom podľa sídla 
Kupujúceho, ak má Kupujúci sídlo mimo územia Slovenskej 
republiky.  
 
20. Rozhodné právo 
Zmluvný vzťah sa riadi zákonmi Slovenskej republiky s 
vylúčením kolíznych noriem a s vylúčením ustanovení 
Dohovoru Organizácie Spojených národov o zmluvách o 
medzinárodnej kúpe tovaru zo dňa 11. apríla 1980 (CISG). 
 
21. Jazyk zmluvy 
Ak budú tieto Všeobecné podmienky predaja oznámené 
Kupujúcemu v inom jazyku okrem jazyka, v ktorom bola 
uzavretá predajná zmluva (ďalej len „Jazyk zmluvy“), bude to 
slúžiť výhradne účelu zjednodušenia pre Kupujúceho. V 
prípade rozdielov vo výklade sú záväzné verzie v Jazyku 
zmluvy. 
 
22. Komunikácia 
Akékoľvek oznámenie alebo iná korešpondencia, ktoré 
vyžadujú prijatie Zmluvnej strany, musia byť vyhotovené v 
písomnej podobe a zaslané e-mailom alebo poštou na 
adresy uvedené v zmluve alebo na adresu sídla adresáta. 
Takéto oznámenia alebo iná korešpondencia sa považujú za 
doručené a účinné momentom ich prevzatia adresátom. Ak 
je potrebné dodržať určitú časovú lehotu, oznámenia alebo 
iná korešpondencia musia byť adresátovi doručené v tejto 
časovej lehote. 
 
23. Salvátorská doložka 
V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto Všeobecných 
podmienok predaja bude vyhlásené za neplatné príslušným 
orgánom na základe rozporu s platným právom, platí 
namiesto takéhoto ustanovenia príslušné ustanovenie 
platného práva, pričom ostatné ustanovenia Všeobecných 
podmienok predaja zostávajú platné. 
 
Verzia: 15.05.2020 
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