
1. Rozsah platnosti
Tieto dodacie a platobné podmienky platia pre všetky obchodné transak-
cie s kupujúcim, aj keď sa na ne pri neskorších transakciách už neodka-
zuje. Podmienky nákupu kupujúceho sú týmto výslovne vylúčené. Platia
len v prípade, že sme s nimi písomne súhlasili; prijatie objednávky alebo
dodávka z našej strany nepredstavuje takýto súhlas. Na súkromných spo-
trebiteľov sa tieto dodacie a platobné podmienky nevzťahujú.

2. Uzatvorenie zmluvy, akosť tovaru
Naše ponuky sú nezáväzné. Zmluvy sa uzatvárajú až po písomnom potvr-
dení objednávky z našej strany, ktoré je rozhodujúce pre obsah zmluvy. Ak
nepotvrdíme objednávku, bude dodacia zmluva uzatvorená dodaním
tovaru. 
Opisy a obrázky nášho tovaru sú len orientačné. Vyhradzujeme si právo
vykonať zmeny na našom tovare až po jeho dodávku, predovšetkým tech-
nické zmeny v rámci starostlivosti o náš tovar, ktoré však nesmú neprim-
erane poškodiť záujmy kupujúceho.

3. Vylúčenie stornovania a vrátenie tovaru
Na stornovanie alebo zmenu uzatvorených zmlúv sa vyžaduje náš výs-
lovný súhlas. Vrátenie dodaného tovaru je prípustné len s naším pred-
chádzajúcim písomným súhlasom.

4. Prechod rizika, doprava
Tovar sa dodáva zo závodu alebo zo skladu. Riziko prechádza na kupujú-
ceho vo chvíli, keď tovar odovzdáme dopravcovi, najneskôr však vo chvíli,
keď tovar opustí závod alebo sklad. 
Sme oprávnení, avšak - aj pri zahraničných zásielkach - nie povinní uzat-
voriť  dopravné poistenie. V prípade poškodenia alebo straty tovaru počas
prepravy  musí kupujúci  dopravcu bezodkladne požiadať o spísanie zápis-
nice. 
Ak kupujúci nevydá iné písomné pokyny, určíme my dopravný prostriedok,
dopravnú trasu a dopravné poistenie bez toho, aby sme niesli zodpoved-
nosť za to, že bude zvolená najrýchlejšia alebo najlacnejšia možnosť.

5. Čiastočné dodávky
Máme právo zrealizovať objednávky alebo čiastočné dodávky, ktoré budú
posudzované ako samostatná dodávka a musia byť uhradené osobitne v
lehotách, ktoré sa uvádzajú v bode č. 8. Ak sa oneskorí platba za čiasto-
čnú dodávku, môžeme pozastaviť ďalšie vybavenie objednávky.

6. Dodacia lehota
Dodacia lehota sa dohodne individuálne a uvedie v potvrdení objednávky.
Ak sa tak nestane, je dodacia lehota približne 4 kalendárne týždne od dát-
umu nášho potvrdenia objednávky. Dodacia lehota začína plynúť odo dňa
potvrdenia objednávky z našej strany, nie však skôr, než budú objasnené
všetky podrobnosti objednávky, najmä nie skôr, než kupujúci poskytne
potrebné dokumenty, osvedčenia a povolenia, ktoré je povinný obstarať, a
tiež nie skôr, ako bude zaplatená dohodnutá záloha. 
Dodacia lehota sa považuje za dodržanú, ak bol tovar odoslaný pred jej
uplynutím alebo bola oznámená pripravenosť tovaru na odoslanie. Ak nám
vyššia moc zabráni v dodaní tovaru, dodacia lehota sa ihneď predĺži o dobu
jej trvania a primeranú počiatočnú lehotu. Vyššia moc zahŕňa všetky nep-
redvídateľné okolnosti, ktoré nám neúnosne sťažujú alebo znemožňujú
doručenie, ako sú oneskorenie dodávky od dodávateľov, pracovné spory,
úradné opatrenia, nedostatok surovín alebo energií, prerušenie prevádzky
a dopravy akéhokoľvek druhu atď. Ak tieto okolnosti trvajú dlhšie ako štyri
mesiace, máme právo odstúpiť od zmluvy. Na prianie kupujúceho musíme
vysvetliť, či odstupujeme od zmluvy alebo v primeranej lehote, ktorej trva-
nie určíme, doručíme tovar. 
Ak za prekročenie lehoty nesieme zodpovednosť my, budeme v omeškaní
až po tom, ako nám kupujúci písomne určí náhradnú lehotu v trvaní mini-
málne 2 kalendárnych týždňov a táto uplynie bez toho, aby bola využitá.
Následne môže odstúpiť od zmluvy. Nároky na náhradu škody sú obmed-
zené na 5 % hodnoty omeškanej zásielky, minimálne však na predvídate-
ľné škody, ktoré sa zvyčajne vyskytujú.

7. Cena
Kupujúci je povinný zaplatiť katalógovú cenu platnú v deň potvrdenia
objednávky, ak nie je v jednotlivých prípadoch dohodnuté inak. Ak je doda-
cia lehota viac ako 4 mesiace od dátumu nášho potvrdenia objednávky,
môžeme vypočítať katalógovú cenu platnú v deň dodania. Kupujúci má
právo do 14 dní od oznámenia zvýšenia ceny odstúpiť od zmluvy pro-
stredníctvom písomného vyhlásenia adresovaného našej spoločnosti. 
Naše ceny sa uvádzajú v eurách zo závodu, resp. prípadne zo skladu. 
Pre výpočet je rozhodujúci nami stanovený počet kusov, resp. nami zistená
hmotnosť. Je prípustné preukázať, že tieto zistenia boli nesprávne. Daň z
pridanej hodnoty a náklady na dopravu, najmä prepravné náklady,
dopravné poistenie, clo a náklady na colné odbavenie, ako aj náklady na
balné hradí kupujúci, aj keď nie sú osobitne uvedené.

8. Úhrada
Ak nebolo písomne dohodnuté inak, sú naše faktúry splatné netto do 30
dní od dátumu vystavenia faktúry. 
Platbami sa vždy uhrádza najstaršia faktúra. Nie sme povinní prijímať
zmenky. Ak prijmeme iné platobné prostriedky, ako je hotovosť alebo
platba prevodom,  je to len na účely úhrady. Všetky platby musia byť vykon-
ané ak, aby boli pre nás bez poplatkov. Bankové, diskontné a inkasné
poplatky hradí kupujú aj bez toho, aby tak bolo výslovne dohodnuté. 
V prípade prekročenia netto termínu splatnosti máme právo najneskôr od
31. dňa po doručení faktúry alebo podobnej výzvy na úhradu aj bez upo-
mienky účtovať úroky vo výške 8 % nad základnú úrokovú sadzbu Európs-
kej centrálnej banky. 
Ak po uzatvorení zmluvy nastane výrazné zhoršenie finančnej situácie
kupujúceho alebo sa o zhoršení finančnej situácie kupujúceho, ktoré
nastalo už predtým, dozvieme až po uzatvorení zmluvy, máme právo pož-
adovať podľa nášho uváženia buď platbu vopred alebo zloženie finančnej
zábezpeky. Ak táto pohľadávka nebude uhradená, máme ďalej právo
odmietnuť plnenie zmluvy po uplynutí primeranej dodatočnej lehoty. 
Kupujúci si z dôvodu protipohľadávky, ktorú sme neuznali a o ktorej nebolo
právoplatne rozhodnuté, nemôže uplatniť započítanie ani záložné právo.
Platba našim zástupcom a zamestnancom je účinná len po predložení
písomného splnomocnenia na inkaso.

9. Zákazková výroba
Pri tovare, ktorý vyrobíme podľa požiadaviek, špecifikácií a pod. kupujú-
ceho, nesie kupujúci výhradnú zodpovednosť za ich správnosť. Je povinný
oslobodiť nás od akýchkoľvek nárokov, ktoré si v dôsledku toho voči nám
uplatnia tretie strany na základe práv priemyselného vlastníctva alebo
autorských práv alebo niektorý z nami zapojených podnikov. 
Pri zákazkovej výrobe je v súlade so zmluvou dodanie väčšieho alebo
menšieho množstva až o 10 %. Naša cenová požiadavka sa zodpoveda-
júcim spôsobom zvýši alebo zníži. Podrobnosti je potrebné dohodnúť
zvlášť.

10. Výhrada vlastníctva
Dodaný tovar ostáva v našom vlastníctve až do momentu, keď kupujúci
zaplatí všetky pohľadávky, ktoré voči nemu máme teraz a budeme mať v
budúcnosti. 
Kupujúci smie tovar, ku ktorému sme si vyhradili vlastnícke právo, spra-
covať v rámci bežnej obchodnej činnosti, pokiaľ nie je v omeškaní s plat-
bou alebo nepozastavil platby. Pre prípad spracovania je už teraz
dohodnuté, že k novému tovaru, ktorý vznikne spracovaním, nám priná-
leží spoluvlastnícky podiel, ktorý zodpovedá hodnote nášho tovaru, na
ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníctva, v pomere k hodnote iných spraco-
vaných predmetov. Novú vec, ktorá vznikla spracovaním, kupujúci uschová
pre nás. Rovnaká podmienka platí aj v prípade, že kupujúci tovar, pri kto-
rom sme si vyhradili vlastnícke právo, zmieša alebo spojí s inými pred-
metmi alebo do nich tovar zabuduje. Kupujúci smie tovar, ku ktorému sme
si vyhradili vlastnícke právo alebo ku ktorému nám prináleží spoluvlast-
níctvo, predať v rámci bežnej obchodnej činnosti, ak nie je v omeškaní s
platbou alebo nepozastavil platby. Tovar nesmie dať do zálohy ani poskyt-
núť ako zabezpečenie. Predaj do zahraničia je prípustný iba s našim pred-
chádzajúcim súhlasom. Ak kupujúci predá tovar, na ktorý sa vzťahuje
výhrada vlastníctva, tak nám už teraz až do splatenia všetkých našich
pohľadávok postupuje práva voči svojim odberateľom, ktoré mu prináležia
na základe predaja, so všetkými vedľajšími právami, zábezpekami a výh-
radami vlastníctva. Môžeme požadovať, aby kupujúci postúpenie práv
oznámil svojim odberateľom a poskytol nám všetky informácie a doku-
menty, ktoré sú potrebné na vymáhanie. Kupujúci však smie vymáhať pohľ-
adávky, ktoré nám postúpil, ak nie je v omeškaní s platbou alebo
nepozastavil platby. Ak pohľadávky kupujúceho vyplývajúce z ďalšieho
predaja tovaru, na ktorý sa vzťahuje naša výhrada vlastníctva, budú zahr-
nuté na bežnom účte, tak nám už teraz postupuje svoj nárok na úhradu z
príslušného, resp. uznaného zostatku na účte, a to vo výške, v akej sú na
ňom zahrnuté pohľadávky z ďalšieho predaja tovaru, na ktorý sa vzťahuje
naša výhrada vlastníctva. Ak nám k predanému tovaru prináleží iba spo-
luvlastníctvo, uplatní sa vyššie spomínané postúpenie iba vo výške hod-
noty nášho spoluvlastníckeho podielu. Ak bol tovar, na ktorý sme si
vyhradili vlastnícke právo alebo ku ktorému nám prináleží spoluvlastníctvo,
spolu s inými výrobkami predaný za určitú celkovú sumu, uplatní sa vyš-
šie spomínané postúpenie iba vo výške účtovnej hodnoty tovaru, na ktorý
sa vzťahuje naša výhrada vlastníctva, resp. vo výške hodnoty nášho spo-
luvlastníckeho podielu. 
Ak hodnota tovaru, na ktorý sa vzťahuje naša výhrada vlastníctva, prekročí
spolu s ostatnými zábezpekami, ktoré nám ešte boli poskytnuté, výšku
našich pohľadávok voči kupujúcemu o viac ako 20 %, sme povinní na jeho
žiadosť tovar uvoľniť. 
Ak sa kupujúci oneskorí s platbou alebo pozastaví platby, máme právo pož-
adovať vydanie tovaru, na ktorý sa vzťahuje naša výhrada vlastníctva. Za
odstúpenie od zmluvy to možno považovať len vtedy, ak to výslovne
písomne vyhlásime.

11. Vady
Za vady nášho tovaru sme povinní prevziať ručenie iba v prípade, ak nám
ich kupujúci okamžite, najneskôr však do 10 dní od prevzatia tovaru
písomne oznámi. 
Za vady, ktoré neboli včas oznámené, neručíme. Naše ručenie sa obmed-
zuje na to, že vady odstránime alebo dodáme bezchybný náhradu za
vadný tovar. Na požiadanie je nám vopred potrebné zaslať vadný tovar
alebo vzorku na preverenie. Ak bude dodávka náhradného tovaru neú-
spešná, zamietneme ju alebo nastanú mimoriadne okolnosti, ktoré pri
zohľadnení vzájomných záujmov odôvodňujú okamžité uplatnenie rozsi-
ahlejších opravných prostriedkov, alebo ak uplynula primeraná lehota na
dodatočné plnenie, ktorú stanovil kupujúci, má kupujúci právo odstúpiť od
zmluvy alebo znížiť kúpnu cenu. 
Nároky kupujúceho na uplatnenie záruky za vecné vady sa premlčujú po
uplynutí jedného roku. Premlčacia lehota začína plynúť expedíciou tovaru.

12. Nároky na náhradu škody
Nároky kupujúceho na náhradu škody z dôvodu porušenia povinností,
nedovoleného konania alebo z iných dôvodov, sú vylúčené, pokiaľ nejde
o úmyselné konanie, hrubú nedbanlivosť , porušenie povinnosti primár-
neho plnenia, prevzatie rizika obstarania vecí alebo záruky, alebo ak sme
povinní ručiť na základe ustanovení zákona o zodpovednosti za škodu
spôsobenú vadnými výrobkami (Produkthaftungsgesetz - ProdHaftG)
alebo sme naším zavinením spôsobili škodu poškodením života, tela alebo
zdravia. Vo všetkých prípadoch sú nároky na náhradu škody obmedzené
na typické predvídateľné škody. 
Ak je ručenie spoločnosti Groz-Beckert podľa tohto ustanovenia vylúčené
alebo obmedzené, platí to aj pre zamestnancov, robotníkov, zástupcov a
pomocné sily spoločnosti Groz-Beckert.

13. Voľba práva, miesto plnenia, príslušnosť súdu
Právne vzťahy medzi kupujúcim a nami sa riadia výlučne právom Nemek-
kej spolkovej republiky. Miestom plnenia na plnenia oboch zmluvných
strán je Albstadt. 
Pre všetky spory je príslušným súdom súd v Albstadte za predpokladu, že
kupujúci je podnikateľ, právnická osoba verejného práva alebo verejný
fond (účelové združenie majetku) alebo nemá všeobecne príslušný súd v
tuzemsku. Sme však oprávnení namiesto toho podať žalobu aj v mieste
sídla kupujúceho.     
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Bod 2 sa dopĺňa takto:
Vyhradzujeme si vlastnícke a autorské práva k nami poskytnutým vzorkám,
odhadom nákladov, výkresom, návodom na použitie a podobným infor-
máciám hmotnej a nehmotnej povahy – aj v elektronickej podobe. K
takýmto informáciám je potrebné pristupovať ako k dôverným a nesmú byť
sprístupnené tretím stranám.

Po bode 3 sa má doplniť:

3.a Preberacia skúška
Ak nie je dohodnuté inak, vykonávajú sa preberacie skúšky v našom
závode počas bežnej pracovnej doby. Ak zmluva neobsahuje žiadne usta-
novenie týkajúce sa technických detailov, uplatnia sa pri skúškach bežné
postupy pre dané priemyselné odvetvie používané v krajine výroby.
Kupujúceho včas upozorníme, aby mohol zabezpečiť účasť svojich zástup-
cov na skúškach. Ak sa kupujúci nenechá zastupovať, doručíme mu pro-
tokol zo skúšky, ktorého správnosť nemôže poprieť. Ak sa počas niektorej
skúšky (odhliadnuc od zmluvne dohodnutej skúšky v mieste inštalácie)
preukáže, že predmet dodávky je vadný alebo nie je v súlade so zmluvou,
budeme sa snažiť vadu čo najskôr odstrániť alebo obnoviť zmluvne dohod-
nutý stav. Na požiadanie kupujúceho je nutné skúšku zopakovať. Ak
nebolo dohodnuté inak, znášame náklady na skúšky vykonané v našom
závode, nehradíme však osobné výdavky zástupcov kupujúceho.
Ak sú podľa zmluvy naplánované preberacie skúšky v mieste inštalácie,
budú príslušné podmienky, ktoré sa na ne vzťahujú, dohodnuté zmluvnými
stranami osobitne.

Bod 11 sa má nahradiť týmto znením:
Za vady nášho tovaru sme povinní prevziať ručenie iba v prípade, ak nám
ich kupujúci okamžite, najneskôr však do 10 dní od prevzatia tovaru
písomne oznámi. Za vady, ktoré neboli včas oznámené, neručíme.
Odchýlky od údajov alebo dohôd o spotrebe a výkone nami dodávaných
strojov až do +/- 10 % nepredstavujú vadu tovaru.
Naše ručenie sa obmedzuje na to, že vady odstránime alebo dodáme bez-
chybný náhradu za vadný tovar. Na požiadanie je nám vopred potrebné
zaslať vadný tovar alebo vzorku na preverenie. Ak bude dodávka náhrad-
ného tovaru neúspešná, zamietneme ju alebo nastanú mimoriadne okol-
nosti, ktoré pri zohľadnení vzájomných záujmov odôvodňujú okamžité
uplatnenie rozsiahlejších opravných prostriedkov, alebo ak uplynula pri-
meraná lehota na dodatočné plnenie, ktorú stanovil kupujúci, má kupujúci
právo odstúpiť od zmluvy alebo znížiť kúpnu cenu. Ak bola zistená iba
nezávažná vada, prislúcha kupujúcemu len nárok na zníženie zmluvnej
ceny. 

Nárok na zníženie zmluvnej ceny je inak vylúčený. Nároky kupujúceho na
uplatnenie záruky za vecné vady sa premlčujú po uplynutí jedného roku,
pokiaľ vada nebola úmyselne zamlčaná, spôsobená úmyselným konaním
alebo z hrubej nedbanlivosti. Premlčacia lehota začína plynúť prevzatím
tovaru. 
Ak sa nezrealizuje prevzatie tovaru, začína premlčacia doba plynúť odovz-
daním tovaru dopravcovi, najneskôr však vo chvíli, keď tovar opustí závod
alebo sklad.

Bod 12 sa dopĺňa takto:
Kupujúci je povinný poskytnúť nám po vzájomnej dohode s nami potrebný
čas a príležitosť na vykonanie všetkých vylepšení a dodávok náhradného
tovaru, ktoré považujeme za nevyhnutné; v opačnom prípade sme zbavení
zodpovednosti za následky, ktoré z toho vyplývajú. Iba v naliehavých prí-
padoch ohrozenia prevádzkovej bezpečnosti alebo na odvrátenie neú-
merne veľkých škôd, o čom nás musí okamžite informovať, má kupujúci
právo vadu odstrániť sám alebo prostredníctvom tretích strán a požado-
vať od nás náhradu nevyhnutných nákladov. 

Ručenie nepreberáme najmä v nasledujúcich prípadoch:
- nevhodné alebo nesprávne použitie,
- chybná montáž alebo uvedenie do prevádzky kupujúcim alebo treťou stranou,
- bežné opotrebovanie,
- nesprávne alebo nedbanlivé zaobchádzanie,
- nesprávna údržba,
- nevhodné prevádzkové prostriedky,
- chybné stavebné práce,
- nevhodný stavebný podklad,
- chemické, elektrochemické alebo elektrické vplyvy, ak za ne nezodpove-

dáme.

Ak kupujúci alebo tretia strana vykoná neodborné opravy, neručíme za
následky, ktoré z toho vyplývajú. To isté platí pre zmeny predmetu dodávky
vykonané bez nášho predchádzajúceho súhlasu.

Pre nákup strojov a zostáv navyše platia nasledujúce podmienky:
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