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1. Úvodné ustanovenie 
 

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako VOP) sú záväzné pre obidve zmluvné strany, pokiaľ sa účastníci výslovne nedohodnú inak. Odchýlky od VOP musia byť účastníkmi dohodnuté 
v písomnej forme, inak sú neplatné. 
 

2. Uzatvorenie kúpnej zmluvy 
Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný predmet plnenia, previesť na neho vlastnícke právo k predmetu plnenia a kupujúci sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať 
a zaplatiť za neho dohodnutú kúpnu cenu. 
 

2.1 Pojmy  
Predávajúcim je podľa týchto VOP spoločnosť FORIN s.r.o. 
Kupujúcim je podľa týchto VOP právnická alebo fyzická osoba, ktorá uplatní u predávajúceho objednávku a s ktorou predávajúci uzatvorí kúpnu zmluvu. 
Predmet plnenia je tovar, ktorý sa predávajúci zaväzuje pre kupujúceho v súlade s jeho objednávkou vyrobiť alebo zabezpečiť a predať. 
Cena je finančný ekvivalent predmetu plnenia a bezprostredne súvisiacich činností pri zabezpečovaní splnenia zmluvy, ktorý sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu. 
Predzmluvné jednanie je nadviazanie kontaktu budúcich zmluvných strán v akejkoľvek forme za účelom vzájomného poskytnutia údajov a informácií, potrebných pre uzatvorenie kúpnej zmluvy. 
Súčasťou predzmluvného jednania je aj oboznámenie kupujúceho s cenníkom výrobkov predávajúceho. 
2.2 
Objednávka kupujúceho, doručená predávajúcim v písomnej forme, faxovej alebo e-mailovej forme sa považuje za záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Za akceptačnú lehotu sa považuje 
lehota 7 pracovných dní od obdŕžania objednávky, pokiaľ kupujúci vo svojej objednávke výslovne neuvedie inú akceptačnú lehotu. Počas trvania akceptačnej lehoty je kupujúci viazaný svojím návrhom 
a nesmie od neho jednostranne odstúpiť. 
2.3 Spôsoby uzatvorenia kúpnej zmluvy 
2.3.1 
V prípade ak je objednávka dostatočne jasná a určitá, doplní predávajúci do textu objednávky svoje zákazkové číslo, cenu plnenia dohodnutú s kupujúcim v rámci predzmluvného jednania, objednávku 
podpíše a pripojí svoje VOP. Potvrdenú objednávku predávajúci zašle faxom alebo e-mailom a následne poštou na adresu kupujúceho. 
2.3.2 
V prípade keď objednávka kupujúceho nie je dostatočne jasná a určitá, vyhotoví predávajúci znenie kúpnej zmluvy, pripojí k nej svoje VOP, zmluvu podpíše a odošle ju kupujúcemu faxom alebo e-
mailom na odsúhlasenie. Keď kupujúci faxom alebo e-mailom odsúhlasí zmluvný návrh, považuje sa kúpna zmluva za právoplatne uzatvorenú. Následná výmena listín k podpisu poštou má úž len 
deklaratórny charakter. 
2.3.3 
Uzatvorenie kúpnej zmluvy spôsobom podľa § 275 ods. 4 Obchodného zákonníka sa nevylučuje. 
2.4 
Cena sa stanovuje dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom . 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení. 
Cenová dohoda strán už v rámci predzmluvného jednania nie je vylúčená. 
 

3. Platobné podmienky 
3.1 
V lehote 14 kalendárnych dní pred dohodnutým termínom plnenia predávajúci vystaví predfaktúru do výšky 100% dohodnutej kúpnej ceny a zašle ju na poslednú známu adresu kupujúceho. 
Predávajúci uskutoční dodávku tovaru až po úplnom zaplatení predfaktúry. 
Omeškanie kupujúceho so zaplatením predfaktúry predávajúceho má za následok primeraný posun termínu plnenia zo strany predávajúceho. Posun termínu plnenia sa v tomto prípade nepovažuje za 
porušenie zmluvných povinností predávajúceho. 
3.2 
Po splnení dodávky vystaví predávajúci konečnú faktúru – daňový doklad, pričom sa zohľadní suma, ktorá bola kupujúcim zaplatená na predfaktúru. 
3.3 
Lehota splatnosti pri platení faktúr sa stanovuje na 14 dní od odoslania faktúry kupujúcemu, pokiaľ sa strany výslovne nedohodnú na inej lehote splatnosti. Za moment doručenia faktúry kupujúcemu sa 
považuje tretí pracovný deň po odoslaní faktúry poštou na poslednú známu adresu kupujúceho. 
3.4 
V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením faktúry – daňového dokladu – je predávajúci oprávnený účtovať 
a kupujúci je povinný zaplatiť úroky z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania. 
3.5 
Za okamih splnenia finančnej povinnosti sa považuje deň pripísania príslušného finančného obnosu na účet zmluvnej strany, v prípade keď sa platba realizuje prostredníctvom peňažného ústavu, inak 
deň, ktorý je vyznačený v pokladničnom doklade. 
 

4. Dodacie podmienky 
4.1 
Predávajúci sa zaväzuje dodať dohodnutý predmet zmluvy v lehote do piatich pracovných dní po úplnom zaplatení predfaktúry kupujúcim. Predávajúci nie je v omeškaní, pokiaľ kupujúci mešká so 
zaplatením predfaktúry, a to ani v prípade, keď strany dohodli presne stanovenú lehotu na plnenie. 
4.2 
V prípade keď nebola vystavená predfaktúra, predávajúci sa zaväzuje dodať dohodnutý predmet plnenia v dohodnutej lehote plnenia. 
4.3 
Termín plnenia sa považuje za dodržaný, keď predávajúci plní kupujúcemu 5 pracovných dní pred a 5 pracovných dní po dohodnutom termíne plnenia. Plnenie piaty pracovný deň sa nepovažuje za 
omeškanie. 
4.4 
V prípade omeškania predávajúceho so splnením termínu dodávky je kupujúci oprávnený a predávajúci povinný zaplatiť kupujúcemu úroky z omeškania vo výške 0,05% ceny predmetu zmluvy za 
každý deň omeškania. 
4.5 
Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, predávajúci splní svoju povinnosť dodávky, ak dá kupujúcemu tovar k dispozícii vo svojom závode spôsobom EXW medzinárodných pravidiel obchodu 
INCOTERMS 2000. 
4.6 
Ktorákoľvek zmluvná strana môže jednostranne odstúpiť od kúpnej zmluvy len pokiaľ nebolo na kúpnu zmluvu poskytnuté žiadne plnenie. V tomto prípade sa zmluvná strana, ktorá jednostranne odstúpi 
od zmluvy, zaväzuje zaplatiť druhej strane odstupné vo výške 50% dohodnutej kúpnej ceny. Odstupné sa vyúčtuje vo forme faktúry - daňového dokladu - so 14-dennou lehotou splatnosti. 
4.7 
Vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza z predávajúceho na kupujúceho až po úplnom zaplatení kúpnej ceny a dodaním tovaru kupujúcemu. 
4.8. 
Predávajúci je oprávnený splniť svoju povinnosť aj čiastočnými plneniami, ktoré sa kupujúci zaväzuje prevziať, pokiaľ sa strany v zmluve výslovne nedohodli inak. 
 

5. Záruka a reklamačné nároky 
5.1 
Predávajúci poskytuje na všetky svoje výrobky záručnú dobu v trvaní 12 mesiacov odo dňa dodania tovaru. 
5.2 
Zjavné vady tovaru je kupujúci povinný písomne reklamovať do troch pracovných dní odo dňa dodania tovaru. 
5.3 
Skryté vady tovaru je kupujúci povinný písomne reklamovať najneskôr v posledný deň záručnej doby. Pokiaľ posledný deň záručnej doby prípadne na deň pracovného pokoja, alebo pracovného voľna 
platí za posledný deň záručnej doby prvý nasledujúci pracovný deň. 
5.4 
Predávajúci nezodpovedá za vady predmetu zmluvy, ktoré vznikli v dôsledku nesprávnej manipulácie pri prevoze tovaru, ako aj v dôsledku nesprávnej manipulácie zo strany kupujúceho alebo jeho 
zamestnancov. Predávajúci nezodpovedá ani za tie vady tovaru, ku ktorým dôjde počas prepravy tovaru do miesta určenia, alebo v dôsledku nesprávneho skladovania tovaru zo strany kupujúceho. 
5.5 
Predávajúci poskytne garančný servis najneskôr do 15-tich pracovných dní, pokiaľ sa strany nedohodnú inak. 
 

6. dôvernosť poskytnutých údajov 
6.1 
Zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o všetkých údajoch, ktoré si navzájom poskytli pri uzatváraní zmluvy. Uvedené údaje sa považujú za obchodné tajomstvo a ich poskytnutie tretej 
strane sa pokladá za porušenie zmluvy so všetkými právnymi dôsledkami z toho vyplývajúcimi. 
 

7. Záverečné ustanovenia 
7.1 
Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia slovenským právom, najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení. 
7.2 
Akékoľvek spory sa strany zaväzujú riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. V prípade keď ku dohode nedôjde, je oprávnená ktorákoľvek zmluvná strana uplatniť svoj nárok na súde. V súlade 
s ustanovením §89a OSP sa strany dohodli, že miestne príslušným súdom na riešenie sporov v obchodných veciach je Okresný súd Košice - okolie. 
7.3 
Podpisom titulnej strany kúpnej zmluvy zmluvné strany v plnom rozsahu odsúhlasujú aj znenie VOP FORIN s.r.o., ktoré sa tak stávajú nedeliteľnou súčasťou platnej kúpnej zmluvy. 


