BASF Slovensko spol. s r.o.

Všeobecné obchodné podmienky predaja

1. Rozsah platnosti
Všetky dodania a s nimi súvisiace služby sa budú poskytovať výlučne
na základe týchto Všeobecných obchodných podmienok predaja.
Odkazy zo strany Kupujúceho na jeho všeobecné podmienky sa týmto
zamietajú. Všeobecné obchodné podmienky predaja Predávajúceho
platia aj pre všetky budúce obchody. Odchýlky od všeobecných
obchodných podmienok predaja vyžadujú výslovný písomný súhlas
Predávajúceho.
2. Ponuka a prijatie ponuky
Cenové ponuky Predávajúceho nie sú záväzné a musia byť
posudzované ako výzvy pre Kupujúceho na predloženie záväznej
ponuky. Zmluva sa uzatvára na základe objednávky (ponuky)
Kupujúceho a prijatia Predávajúceho. V prípade ak sa prijatie líši od
ponuky, takéto prijatie predstavuje novú nezáväznú ponuku
Predávajúceho.
3. Kvalita výrobkov, ukážky tovaru a vzorky; garancie
3.1 Ak nebolo dohodnuté inak, kvalita tovaru na základe zmluvy sa
určuje výlučne na základe popisu tovaru Predávajúcim, platného
v čase dodania tovaru.
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 ukážok tovaru a vzoriek sú záväzné len ak bolo
výslovne dohodnuté, že budú určovať kvalitu tovaru.
3.3 Kvalita a skladovacia doba ako aj iné údaje spadajú pod záruku
len ak boli tak dohodnuté a určené.
4. Podporné služby
Ak Predávajúci poskytne poradenstvo alebo iné podporné služby, robí
to podľa svojho najlepšieho vedomia. Poradenstvo a informácie
ohľadom vhodnosti a spôsobu použitia tovaru nie sú záväzné
a nezbavujú Kupujúceho potreby realizácie vlastného výskumu
a testov ohľadom vhodnosti dodaného tovaru na procesy a účely, na
ktoré ich zamýšľa použiť.
5. Ceny
5.1 Ak sa ceny alebo platobné podmienky Predávajúceho celkovo
zmenia medzi dátumom uzatvorenia zmluvy a dodaním, môže
Predávajúci uplatniť ceny alebo platobné podmienky účinné v deň
dodania. V prípade zvýšenia ceny je Kupujúci oprávnený odstúpiť od
zmluvy zaslaním oznámenia Predávajúcemu do 14 dní po oznámení
zvýšenia ceny.
5.2 Pri dodaní a plnení v rámci EU, pred uplatnením DPH, musí
Kupujúci informovať Predávajúceho o svojom príslušnom IČ DPH pod
ktorým platí dane zo svojich príjmov v rámci EU.
V prípade neelektronického vyhlásenia o vývoze, je Kupujúci povinný
poskytnúť Predávajúcemu doklad o vývoze potrebný pre daňové účely
pri dodávkach a plneniach zo Slovenskej republiky do krajín mimo EU,
ktoré nevykonáva alebo nezadáva Predávajúci. V prípade
neposkytnutia takéhoto dokladu musí Kupujúci dodatočne zaplatiť z
fakturovanej sumy DPH, ktorá bude za dodanie vyrubená v Slovenskej
republike.
6. Dodanie
Dodanie má prebehnúť v súlade s obchodnými podmienkami
stanovenými v jednotlivých zmluvách, pre ktoré platí verzia
INCOTERMS platná v deň uzatvorenia zmluvy. Za predpokladu, že
nebola dosiahnutá žiadna výslovná dohoda, dodanie sa uskutoční za
podmienky „preprava zaplatená do určeného miesta (CPT).
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7. Poškodenie počas prepravy
Reklamácie vyplývajúce z poškodenia počas prepravy musia byť
podané zo strany Kupujúceho priamo dopravcovi v lehote uvedeného
v zmluve o preprave. Predávajúci obdrží kópiu reklamácie.
8. Dodržiavanie zákonných ustanovení
8.1 Ak nebolo výslovne dohodnuté inak, Kupujúci je zodpovedný za
dodržanie všetkých zákonov a predpisov vzťahujúcich sa na dovoz,
transport, uskladnenie a použitie tovaru.
8.2 Kupujúci garantuje, že v priebehu obchodného vzťahu s
Predávajúcim (vrátane akéhokoľvek použitia zmluvného tovaru a jeho
obalu) bude dodržiavať všetky príslušné zákonné ustanovenia
(vrátane všetkých daňových predpisov a predpisov o cudzích
menách).
9. Omeškanie platby
9.1 Nezaplatenie kúpnej ceny do dátumu splatnosti predstavuje
podstatné porušenie zmluvných povinností.
9.2 V prípade omeškania platby zo strany Kupujúceho má Predávajúci
právo účtovať úroky z dlžnej sumy pri sadzbe 8 percentuálnych bodov
nad základnou úrokovou sadzbou, vyhlásenou Európskou Centrálnou
Bankou v momente splatnosti platby ak je suma fakturovaná v euro,
alebo, ak je fakturovaná v inej mene pri sadzbe 8 percentuálnych
bodov nad diskontnou sadzbou hlavnej bankovej inštitúcie krajiny,
ktorej mena bola fakturovaná.
10. Práva Kupujúceho z vád tovaru
10.1 O všetkých vadách, ktoré je možné zistiť pri bežnej kontrole, je
potrebné informovať predávajúceho do štyroch týždňov od obdržania
tovaru; ostatné vady musia byť oznámené do štyroch týždňov od ich
zistenia, najneskôr však do jedného roka od obdržania tovaru.
Oznámenie musí byť v písomnej forme a musí detailne popisovať
charakter a rozsah vád.
10.2 Ak má tovar vady a Kupujúci riadne informoval Predávajúceho
v súlade s bodom 10.1, Kupujúci má zákonné práva v nasledujúcom
rozsahu:
a) najskôr má Predávajúci právo vybrať si, či vadu odstráni alebo či
dodá Kupujúcemu náhradný tovar (náhradné plnenie) bez vád.
b) Predávajúci môže uskutočniť dva pokusy o náhradné plnenie. Ak
by tieto zlyhali alebo boli pre Kupujúceho neúnosné, môže
Kupujúci od zmluvy odstúpiť alebo požadovať zníženie kúpnej
ceny.
c) Pri nárokoch na náhradu škody, vrátane náhrady za márne
výdavky spojené s vadou, platí bod 11.
11. Zodpovednosť za škodu
11.1 Predávajúci vo všeobecnosti zodpovedá za škody v súlade so
zákonom. V prípade jednoduchého nedbanlivostného porušenia
podstatných zmluvných povinností je však zodpovednosť
Predávajúceho obmedzená na náhradu typických predvídateľných
strát.
Predávajúci
nezodpovedá
v prípade
jednoduchého
nedbanlivostného porušenia
nepodstatných zmluvných povinností. Uvedené obmedzenie
zodpovednosti neplatí pre škodu na živote alebo na zdraví. Pre
zamedzenie pochybnostiam, Predávajúci nezodpovedá za žiadnu
škodu, ak porušenie zmluvnej povinnosti bolo spôsobené okolnosťami
vylučujúcimi protiprávnosť ako sú definované v § 374 (1) Obchodného
zákonníka SR.
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11.2 Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu v prípade nemožnosti
alebo oneskorenia jeho povinnosti dodania, ak boli nemožnosť alebo
omeškanie spôsobené pri riadnom dodržaní usmernení a zákonných
povinností v súvislosti s Európskym nariadením o chemických látkach
REACH požadovaných zo strany Kupujúceho.
12. Započítanie
Kupujúci si môže započítať pohľadávky zo strany Predávajúceho len
voči nepopretej alebo súdom priznanej protipohľadávke.
13. Zábezpeka
Ak sú dôvodné pochybnosti ohľadom platobnej schopnosti
Kupujúceho, najmä ak sú platby v omeškaní, môže Predávajúci, bez
toho, že by boli dotknuté ďalšie nároky, odvolať platobné lehoty
a podmieniť ďalšie dodania zálohovými platbami alebo inými
zábezpekami.
14. Výhrada vlastníctva
14.1 Tovar ostáva vo vlastníctve Predávajúceho až do úplného
zaplatenia kúpnej ceny.
14.2 V prípade oneskorenia so zaplatením kúpnej ceny zo strany
Kupujúceho je Predávajúci oprávnený aj bez odstúpenia od zmluvy
a bez poskytnutia dodatočnej lehoty na plnenie požadovať na náklady
Kupujúceho dočasné vydanie tovaru vo vlastníctve Predávajúceho.
14.3 Ak hodnota zábezpek presiahne výšku pohľadávok
Predávajúceho voči Kupujúcemu o viac ako 10%, Predávajúci na
žiadosť Kupujúceho uvoľní zábezpeky v rozsahu, ktorý sám určí.
Ak má kupujúci sídlo v Slovenskej republike, platí tiež
nasledovné:
14.4 V prípade spracovania tovaru poskytnutého Predávajúcim, je
Predávajúci považovaný za spracovateľa a Predávajúci nadobúda
spoluvlastníctvo na novej veci v pomere fakturovanej hodnoty jeho
tovaru k fakturovanej hodnote ostatných materiálov.
14.5 Ak bude tovar vo vlastníctve Predávajúceho spracovaný alebo
nezvratne zmiešaný s vecou, ktorá patrí Kupujúcemu a táto je hlavnou
vecou, nadobúda Predávajúci spoluvlastníctvo na novej veci v pomere
fakturovanej hodnoty veci Predávajúceho k fakturovanej hodnote,
alebo, ak takáto neexistuje, k trhovej hodnote hlavnej veci. V takýchto
prípadoch je Kupujúci uschovávateľ.
14.6 Kupujúci sa zaväzuje, že za účelom poskytnutia zábezpeky
prevedie na Predávajúceho všetky pohľadávky vyplývajúce z predaja
tovaru, ku ktorému má Predávajúci vlastnícke práva (prípadne do
výšky spoluvlastníctva Predávajúceho na predanom tovare).
14.7 Na požiadanie Predávajúceho je Kupujúci povinný mu poskytnúť
všetky potrebné informácie o výške zásob tovaru, ktoré sú vo
vlastníctve Kupujúceho a o prípadných pohľadávkach postúpených na
Predávajúceho a o tomto postúpení je povinný informovať svojich
zákazníkov.
15. Vyššia moc
Všetky udalosti alebo okolnosti, ktoré sa nachádzajú mimo kontroly
Predávajúceho (vrátane prírodných javov, vojny, štrajkov, výluk,
nedostatku surovín a energie, prekážok pri doprave, poruchy
výrobného zariadenia, požiaru, explózie, vládnych opatrení), ktoré
znižujú dostupnosť tovaru z továrne, z ktorej Predávajúci dostáva
tovar, do tej miery, že Predávajúci nie je schopný plniť svoje
povinnosti na základe tejto zmluvy (pri zohľadnení iných dodacích
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povinností na pomernej báze), bude Predávajúci (i) oslobodený od
svojich povinností na základe tejto zmluvy do tej miery, do akej mu je
zabránené plniť takéto povinnosti a (ii) nemá povinnosť zabezpečiť
tovar z iných zdrojov. Prvá veta platí aj vtedy, ak takáto udalosť
spôsobí, že plnenie podľa zmluvy bude pre Predávajúceho dlhodobo
hospodársky nevýhodné alebo ak nastane u dodávateľov
Predávajúceho. Ak hore uvedené javy budú trvať dlhšie ako 3
mesiace, je Predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť bez nároku
Kupujúceho na odškodnenie.
16. Miesto platenia
Bez ohľadu na miesto dodania tovaru alebo dokumentov je miestom
platenia sídlo Predávajúceho.
17. Komunikácia
Akékoľvek oznámenie alebo iná korešpondencia, ktorá vyžaduje
prijatie zmluvnou stranou je účinná až po doručení tejto strane. Ak má
byť dodržaná určitá časová lehota, oznámenie alebo iná
korešpondencia musia byť doručené adresátovi v rámci takejto lehoty.
18. Súdna príslušnosť
Ak Kupujúci nemá sídlo v Slovenskej republike, je príslušným súdom
súd v sídle Predávajúceho alebo všeobecný súd Kupujúceho, podľa
voľby Predávajúceho. Ak má Kupujúci sídlo v Slovenskej republike,
riadi sa súdna príslušnosť príslušnými ustanoveniami slovenského
práva.
19. Platné právo
Zmluvný vzťah sa riadi Dohovorom OSN o zmluvách o medzinárodnej
kúpe tovaru (CISG) zo dňa 11.04.1980 bez ohľadu na to, či je sídlo
Kupujúceho v štáte CISG alebo nie. Popri tom platí slovenské právo
s vylúčením kolíznych noriem. Uzatvorenie tejto zmluvy podlieha
výlučne slovenskému právu s vylúčením kolíznych noriem a s
vylúčením CISG.
20. Zmluvná reč
Ak bol Kupujúci oboznámený s týmito Všeobecnými podmienkami
predaja v inej reči ako je reč, v ktorej bola uzatvorená kúpna zmluva
("Zmluvná reč"), bolo tak učinené výlučne pre uľahčenie pochopenia
zo strany Kupujúceho. V prípad rozdielov vo výklade je záväzná verzia
v Zmluvnej reči.
21. Salvatorská doložka
V prípade, že niektoré ustanovenie týchto všeobecných obchodných
podmienok predaja bude príslušným úradom vyhlásené za neplatné z
dôvodu rozporu s platným právom, platí namiesto takéhoto
ustanovenia príslušné ustanovenie platného práva, pričom ostatné
ustanovenia všeobecných obchodných podmienok predaja zostávajú
nedotknuté a v platnosti.
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