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VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 

 

JASPLASTIK-AUTOMOTIVE, s.r.o. 

 

(ďalej aj len ako “Obchodné podmienky” v príslušnom gramatickom tvare) 

 

 

 

ČLÁNOK 1 

DEFINÍCIE 

 

1.1 “Dodávateľom” sa rozumie právnická alebo fyzická osoba, ktorá pre Spoločnosť JP-Automotive 

na základe jej akejkoľvek Objednávky alebo iného pokynu dodáva a/alebo zhotovuje a/alebo 

prepravuje akýkoľvek Tovar. 

 

1.2 “Dôvernými informáciami” sa rozumejú akékoľvek informácie, údaje, dáta, dokumenty a 

skutočnosti technickej alebo netechnickej povahy, bez ohľadu na ich charakter, podobu, formu 

a spôsob zachytenia, uchovania a odovzdania, o ktorých sa Zmluvné strany dozvedeli priamo 

alebo nepriamo v súvislosti s plnením povinností a/alebo výkonom práv zo Zmluvy a/alebo 

v súvislosti s Objednávkou, ktoré zahŕňajú najmä, ale nielen: (i) Technické podklady, (ii) 

predmety práv duševného vlastníctva, (iii) know-how, (iv) obchodné tajomstvo, ako aj (v) ďalšie 

technické, technologické, obchodné, finančné alebo prevádzkové informácie Zmluvných strán. 

 

1.3 “Kúpnou zmluvou” sa rozumie zmluva uzatvorená medzi Spoločnosťou JP-Automotive a 

Dodávateľom, ktorou sa Dodávateľ zaväzuje dodať Spoločnosti JP-Automotive Tovar a previesť 

na ňu vlastnícke právo k Tovaru a Spoločnosť JP-Automotive sa zaväzuje dodaný Tovar prevziať 

a zaplatiť zaň kúpnu cenu, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.  

 

1.4 “Obchodným zákonníkom” sa rozumie zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom 

znení. 

 

1.5 “Objednávkou” sa rozumie požiadavka Spoločnosti JP-Automotive na dodanie a/alebo zhotovenie 

a/alebo vykonanie prepravy Tovaru Dodávateľom. Objednávka sa môže vzťahovať na jedno alebo 

opakované plnenia zo strany Dodávateľa.  

 

1.6 “Spoločnosťou JP-Automotive” sa rozumie JASPLASTIK-AUTOMOTIVE, s.r.o., so sídlom: 

Matúškovo 1586, 925 01 Matúškovo, IČO: 36 759 007, DIČ: 2022363596, IČ DPH: 

SK2022363596, zápis v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 

19859/T. 

 

1.7 “Technickými podkladmi” sa rozumejú akékoľvek informácie, údaje, dáta, dokumenty 

a skutočnosti technickej povahy, šablóny, modely, matice, vzory, vzorky alebo iné obdobné 

informácie bez ohľadu na ich podobu, formu alebo charakter, ktoré Spoločnosť JP-Automotive 

poskytuje Dodávateľovi za účelom dodania a/alebo zhotovenia a/alebo prepravy Tovaru. 

 

1.8 “Tovarom” sa rozumejú výrobky a/alebo materiály, ktoré v súlade s Objednávkou a Obchodnými 

podmienkami pre Spoločnosť JP-Automotive dodáva a/alebo zhotovuje a/alebo prepravuje 

Dodávateľ.  

 

1.9 “Zmluvnými stranami” sa rozumejú Spoločnosť JP-Automotive na jednej strane a Dodávateľ na 

strane druhej. 
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1.10 “Zmluvou” sa rozumie zmluva uzatvorená medzi Zmluvnými stranami v súlade s Objednávkou a 

týmito Obchodnými podmienkami, ktorá môže v sebe zahŕňať Kúpnu zmluvu a/alebo Zmluvu 

o dielo a/alebo Zmluvu o preprave veci. 

 

1.11 “Zmluvou o dielo” sa rozumie zmluva uzatvorená medzi Spoločnosťou JP-Automotive 

a Dodávateľom, ktorou sa Dodávateľ zaväzuje zhotoviť pre Spoločnosť JP-Automotive Tovar 

a Spoločnosť JP-Automotive sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho zhotovenie, ak sa Zmluvné strany 

nedohodnú inak. 

 

1.12 “Zmluvou o preprave veci” sa rozumie zmluva uzatvorená medzi Spoločnosťou JP-Automotive 

a Dodávateľom, ktorou sa Dodávateľ zaväzuje Spoločnosti JP-Automotive, že prepraví Tovar na 

určité miesto a Spoločnosť JP-Automotive sa zaväzuje za prepravu zaplatiť Dodávateľovi odplatu, 

ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. 

 

 

ČLÁNOK 2 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

2.1 Tieto Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán v rozsahu ich 

spoločného obchodného vzťahu. Účelom týchto Obchodných podmienok je podrobnejšie upraviť 

právne vzťahy medzi Zmluvnými stranami vznikajúce na základe Zmlúv a zjednodušiť tak postup 

pri uzatváraní budúcich Zmlúv odkazom na tieto Obchodné podmienky. 

 

2.2 Objednávka na dodanie Tovaru a tieto Obchodné podmienky tvoria Kúpnu zmluvu riadne 

uzatvorenú medzi Spoločnosťou JP-Automotive a Dodávateľom; Objednávka na zhotovenie 

Tovaru a tieto Obchodné podmienky tvoria Zmluvu o dielo riadne uzatvorenú medzi 

Spoločnosťou JP-Automotive a Dodávateľom; Objednávka na vykonanie prepravy Tovaru a tieto 

Obchodné podmienky tvoria Zmluvu o preprave veci riadne uzatvorenú medzi Spoločnosťou JP-

Automotive a Dodávateľom. 

 

2.3 Príslušná Kúpna zmluva je uzatvorená v momente prijatia Objednávky (návrhu) Spoločnosti JP-

Automotive Dodávateľom, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. 

 

2.4 Príslušná Zmluva o dielo je uzatvorená v momente prijatia Objednávky (návrhu) Spoločnosti JP-

Automotive Dodávateľom, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. 

 

2.5 Príslušná Zmluva o preprave veci je uzatvorená v momente prijatia Objednávky (návrhu) 

Spoločnosti JP-Automotive Dodávateľom, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. 

 

2.6 Prijatím Objednávky Dodávateľ vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami 

a že s nimi súhlasí. Spoločnosť JP-Automotive oboznámi druhú Zmluvnú stranu s týmito 

Obchodnými podmienkami tak, že Obchodné podmienky priloží k prvej Objednávke zasielanej 

Dodávateľovi. Spoločnosť JP-Automotive je oprávnená požadovať od Dodávateľa potvrdenie 

o oboznámení sa s týmito Obchodnými podmienkami, a to najmä doručením prvej Objednávky 

podpísanej oprávnenými zástupcami Dodávateľa alebo doručením Obchodných podmienok, resp. 

ich fotokópie, podpísaných oprávnenými zástupcami Dodávateľa. Obchodné podmienky sú 

prístupné aj na internetovej stránke http://www.jp-automotive.com. 

 

2.7 Tieto Obchodné podmienky sa vzťahujú na tie právne vzťahy medzi Zmluvnými stranami, ktoré 

nie sú Zmluvnými stranami výslovne upravené osobitnými zmluvami alebo dohodami. 

 

2.8 Zmluvné strany sa dohodli, že na vzťahy založené týmito Obchodnými podmienkami sa nebudú 

aplikovať akékoľvek obchodné podmienky Dodávateľa. 
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2.9 Ak podľa Zmluvy o preprave veci, resp. Objednávky, má miesto prevzatia Tovaru a 

predpokladané miesto jeho odovzdania ležať v dvoch rôznych štátoch, z ktorých aspoň jeden je 

zmluvným štátom Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave 

(CMR) publikovanom v Slovenskej republike v Zbierke zákonov pod číslom 11/1975 Zb., budú sa 

na takúto situáciu vzťahovať tieto Obchodné podmienky len v rozsahu, v akom sa nebude 

uplatňovať uvedený dohovor. 

 

2.10 Tieto Obchodné podmienky majú prednosť pred znením Obchodného zákonníka a ostatných 

právnych predpisov Slovenskej republiky, nesmú však byť v rozpore s kogentnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka, ani s kogentnými ustanoveniami ostatných právnych predpisov 

Slovenskej republiky. 

 

 

ČLÁNOK 3 

OBJEDNÁVKA 

 

3.1 Každá Objednávka Spoločnosti JP-Automotive musí obsahovať presné vymedzenie Tovaru a 

podmienky jeho dodania a/alebo zhotovenia a/alebo prepravy. 

 

3.2 Každá Objednávka musí byť podpísaná príslušným zástupcom Spoločnosti JP-Automotive alebo 

odoslaná z e-mailovej adresy príslušného zástupcu Spoločnosti JP-Automotive a podpísaná e-

mailovým podpisom, inak nie je záväzná. 

 

3.3 Ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, prijatie prvej Objednávky vykoná Dodávateľ tak, že do 3 

(troch) pracovných dní od doručenia Objednávky, zašle Spoločnosti JP-Automotive potvrdenie 

o prijatí Objednávky; v prípade, ak Dodávateľ Objednávku v uvedenej lehote neprijme, 

Objednávka zaniká. Akákoľvek ďalšia a každá Objednávka Spoločnosti JP-Automotive zaslaná 

Dodávateľovi po prijatí prvej Objednávky Dodávateľom podľa predchádzajúcej vety sa považuje 

za prijatú Dodávateľom, ak Dodávateľ do 3 (troch) pracovných dní od doručenia takejto 

Objednávky neoznámi Spoločnosti JP-Automotive, že Objednávku neprijíma. 

 

3.4 Prijatím Objednávky sa Dodávateľ súčasne zaväzuje, že bude akceptovať aj akúkoľvek zmenu 

Objednávky zo strany Spoločnosti JP-Automotive, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. 

 

 

ČLÁNOK 4 

DODANIE TOVARU 

 

4.1 Dodávateľ je povinný dodať Tovar v súlade s Objednávkou, ktorá okrem určenia Tovaru môže 

obsahovať lehotu na dodanie Tovaru, miesto dodania Tovaru, určenie osoby, ktorej sa má Tovar 

dodať, cenu za dodanie Tovaru, ako aj ďalšie podmienky dodania Tovaru (napr. podmienky 

INCOTERMS). Spolu s Tovarom je Dodávateľ povinný odovzdať aj všetky doklady potrebné na 

prevzatie a užívanie Tovaru, prípadne aj ďalšie doklady určené v Objednávke. V prípade dodania 

Tovaru z krajiny, ktorá nie je členom Európskej únie, je Dodávateľ povinný spolu s Tovarom 

predložiť aj vyhlásenie o pôvode Tovaru vystavené v súlade s predpismi Európskej únie. 

 

4.2 Dodávateľ je povinný dodať Tovar v množstve, akosti a vyhotovení určenom v Objednávke. Ak sa 

má Tovar dodať podľa Technických podkladov, je Dodávateľ povinný dodať Tovar s vlastnosťami 

požadovanými v Technických podkladoch. Dodávateľ je povinný Tovar zabaliť a vybaviť na 

prepravu spôsobom určeným v Objednávke Spoločnosti JP-Automotive. Tovar je Dodávateľ 

povinný zreteľne a dostatočne označiť ako Tovar Spoločnosti JP-Automotive. Dodávaný Tovar 

nesmie byť zaťažený akýmikoľvek právami tretích osôb, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. 
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4.3 Dodávateľ s dodaním Tovaru doručí Spoločnosti JP-Automotive aj dodací list, v ktorom 

Spoločnosť JP-Automotive písomne potvrdí prevzatie Tovaru. Spoločnosť JP-Automotive nie je 

povinná Tovar prevziať, ak tento obsahuje zjavné vady. Ak Spoločnosť JP-Automotive v dodacom 

liste nepotvrdí prevzatie Tovaru, Tovar sa nepovažuje za dodaný. 

 

4.4 V prípade, ak podľa Objednávky Spoločnosti JP-Automotive, sa dodanie Tovaru uskutočňuje jeho 

odoslaním, je Dodávateľ bez zbytočného odkladu povinný informovať Spoločnosť JP-Automotive 

o odoslaní Tovaru a predpokladanom termíne doručenia. 

 

4.5 Ak Dodávateľ pri dodávaní Tovaru zistí prekážku, ktorá mu neumožňuje dodať Tovar v súlade s 

Objednávkou, je Dodávateľ povinný oznámiť túto prekážku Spoločnosti JP-Automotive bez 

zbytočného odkladu a zároveň jej aj prípadne navrhnúť takú zmenu dodania Tovaru, ktorá by 

najlepšie vyhovovala splneniu Objednávky Spoločnosti JP-Automotive. Takéto oznámenie 

nezbavuje Dodávateľa zodpovednosti za omeškanie s dodaním Tovaru. 

 

4.6 Ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, nebezpečenstvo škody na Tovare a vlastnícke právo 

k Tovaru prechádza na Spoločnosť JP-Automotive v čase, keď prevezme od Dodávateľa Tovar 

alebo v čase, keď je Spoločnosti JP-Automotive umožnené nakladať s Tovarom a Spoločnosť JP-

Automotive o tejto možnosti vedela. 

 

 

ČLÁNOK 5 

ZHOTOVENIE TOVARU 

 

5.1 Dodávateľ je povinný zhotoviť Tovar v súlade s Technickými podkladmi a s Objednávkou, ktorá 

okrem určenia Tovaru môže obsahovať lehotu na zhotovenie Tovaru, miesto odovzdania Tovaru, 

určenie osoby, ktorej sa má Tovar odovzdať, cenu za zhotovenie Tovaru, ako aj ďalšie podmienky 

zhotovenia Tovaru. Spolu s Tovarom je Dodávateľ povinný odovzdať aj všetky doklady potrebné 

na prevzatie a užívanie Tovaru. 

 

5.2 Dodávateľ vyhlasuje, že: 

(i) pred uzatvorením Zmluvy o dielo sa oboznámil so všetkými Technickými podkladmi, 

ktoré sú potrebné na zhotovenie Tovaru, pričom tieto považuje za úplné a dostatočné pre 

jednoznačné vymedzenie Tovaru, splnenie účelu, ktorému má tento Tovar slúžiť, ako aj 

pre jeho zhotovenie, 

(ii) nezistil v Technických podkladoch žiadne nedostatky, ktoré mu bránia zhotoviť Tovar 

podľa Objednávky Spoločnosti JP-Automotive. 

 

5.3 Dodávateľ je povinný zhotoviť Tovar riadne a včas, v súlade s Objednávkou (resp. prípadnými 

ďalšími pokynmi Spoločnosti JP-Automotive), Technickými podkladmi a s príslušnými právnymi 

predpismi. Pri zhotovovaní Tovaru postupuje Dodávateľ samostatne a na vlastné nebezpečenstvo, 

ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotovovaný Tovar nesmie byť zaťažený akýmikoľvek 

právami tretích osôb, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. 

 

5.4 Ak Dodávateľ pri zhotovovaní Tovaru zistí prekážku, ktorá mu neumožňuje zhotoviť Tovar 

v súlade s Objednávkou, je Dodávateľ povinný oznámiť túto prekážku Spoločnosti JP-Automotive 

bez zbytočného odkladu a zároveň jej aj prípadne navrhnúť takú zmenu Tovaru, ktorá by najlepšie 

vyhovovala splneniu Objednávky Spoločnosťou JP-Automotive. Takéto oznámenie nezbavuje 

Dodávateľa zodpovednosti za omeškanie so zhotovením Tovaru. 

 

5.5 O odovzdaní Tovaru vyhotovia Zmluvné strany preberací protokol. Spoločnosť JP-Automotive nie 

je povinná Tovar prevziať, ak tento obsahuje zjavné vady. Ak Spoločnosť JP-Automotive 

v preberacom protokole nepotvrdí prevzatie Tovaru, Tovar sa nepovažuje za odovzdaný. 
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5.6 Spoločnosť JP-Automotive sa zaväzuje obstarať a odovzdať Dodávateľovi veci, ktoré sú potrebné 

na zhotovenie Tovaru, ak sa na tom Zmluvné strany výslovne dohodli v Objednávke prijatej 

Dodávateľom. 

 

5.7 Vlastníkom vecí potrebných na zhotovenie Tovaru, ktoré obstarala Spoločnosť JP-Automotive, 

zostáva Spoločnosť JP-Automotive, a to až do doby, pokiaľ sa spracovaním stanú súčasťou 

Tovaru. Nebezpečenstvo škody na týchto veciach znáša odo dňa ich prevzatia Dodávateľ. 

Dodávateľ je oprávnený tieto veci použiť len v súvislosti so zhotovovaním Tovaru pre Spoločnosť 

JP-Automotive. Dodávateľ je povinný predmetné veci Spoločnosti JP-Automotive označiť ako 

vlastníctvo Spoločnosti JP-Automotive a bezodplatne skladovať. Veci nespracované pri 

zhotovovaní Tovaru je Dodávateľ povinný bez zbytočného odkladu vrátiť Spoločnosti JP-

Automotive, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.  

 

5.8 Pred začatím spracovania vecí, ktoré na zhotovenie Tovaru obstarala Spoločnosť JP-Automotive, 

je Dodávateľ povinný tieto veci prezrieť za účelom zistenia zjavných vád týchto vecí. Ak 

Dodávateľ pri prezretí vecí alebo neskôr, pri ich spracovaní, zistí vady na veciach, ktoré mu 

neumožňujú zhotoviť Tovar v súlade s Objednávkou, je Dodávateľ povinný bezodkladne o tejto 

skutočnosti upovedomiť Spoločnosť JP-Automotive.  

 

5.9 Ak o to Spoločnosť JP-Automotive požiada, Dodávateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť 

poistenie zhotovovaného Tovaru, prípadne aj svoju zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone 

jeho činností podľa týchto Obchodných podmienok. Na základe výzvy je Dodávateľ povinný 

kedykoľvek predložiť Spoločnosti JP-Automotive doklad o uzatvorení takýchto poistení.  

 

5.10 Ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, nebezpečenstvo škody na Tovare a vlastnícke právo 

k Tovaru prechádza na Spoločnosť JP-Automotive v čase, keď prevezme od Dodávateľa Tovar. 

 

 

ČLÁNOK 6 

PREPRAVA TOVARU 

 

6.1 Dodávateľ je povinný prepraviť Tovar v súlade s Technickými podkladmi, ak boli Dodávateľovi 

poskytnuté, a s Objednávkou, ktorá okrem určenia Tovaru môže obsahovať aj lehotu na prevzatie 

a vykonanie prepravy Tovaru, miesto prevzatia Tovaru Dodávateľom a miesto odovzdania Tovaru 

Dodávateľom, určenie osoby, ktorej sa má Tovar odovzdať, cenu za prepravu Tovaru, ako aj 

ďalšie podmienky prepravy Tovaru. Každá Zmluvná strana je oprávnená požadovať od druhej 

Zmluvnej strany potvrdenie prepravy Tovaru v prepravných dokladoch. Ak sú na vykonanie 

prepravy Tovaru potrebné osobitné dokumenty, je Spoločnosť JP-Automotive povinná zabezpečiť 

ich odovzdanie Dodávateľovi najneskôr pri odovzdaní Tovaru na prepravu. 

 

6.2 V závislosti od druhu a povahy Tovaru je Dodávateľ pri prevzatí Tovaru na prepravu povinný 

prezrieť tento Tovar vrátane jeho obalu, skontrolovať množstvo balení Tovaru a overiť súlad 

Tovaru a množstva balení Tovaru s Objednávkou. Prípadné výhrady k Tovaru, jeho obalu alebo 

množstvu balení Tovaru je Dodávateľ povinný uviesť v prepravných dokladoch, inak sa má za to, 

že Dodávateľ prevzal Tovar na prepravu v stave podľa Objednávky a prepravných dokladov. 

 

6.3 Pokiaľ Dodávateľ nevydal príjemcovi určenému v Objednávke prepravovaný Tovar, je Spoločnosť 

JP-Automotive oprávnená od Dodávateľa požadovať, aby preprava Tovaru bola prerušená a Tovar 

bol vrátený Spoločnosti JP-Automotive alebo, aby bol Tovar prepravený inému príjemcovi; účelne 

vynaložené náklady spojené s takouto zmenou je Spoločnosť JP-Automotive povinná uhradiť 

Dodávateľovi, len ak sa Zmluvné strany na tom dohodli. 
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6.4 Ak Dodávateľ pri preprave Tovaru zistí prekážku, ktorá mu neumožňuje vykonať prepravu Tovar 

v súlade s Objednávkou, je Dodávateľ povinný oznámiť túto prekážku Spoločnosti JP-Automotive 

bez zbytočného odkladu a zároveň jej aj prípadne navrhnúť takú zmenu prepravy Tovaru, ktorá by 

najlepšie vyhovovala splneniu Objednávky Spoločnosti JP-Automotive. Takéto oznámenie 

nezbavuje Dodávateľa zodpovednosti za omeškanie s prepravou Tovaru. 

 

6.5 Dodávateľ je povinný oznámiť Spoločnosti JP-Automotive ukončenie prepravy Tovaru, ak sa 

Zmluvné strany nedohodnú inak. 

 

6.6 Dodávateľ je povinný uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú Dodávateľom pri 

výkone jeho činností, a to až do výšky hodnoty prepravovaného Tovaru, pričom Dodávateľ je 

povinný udržiavať takéto poistenie počas celej doby trvania Zmluvy o preprave veci. Na základe 

výzvy je Dodávateľ povinný kedykoľvek predložiť Spoločnosti JP-Automotive doklad o poistení 

zodpovednosti Dodávateľa za škodu spôsobenú pri výkone jeho činností; o akýchkoľvek zmenách 

týkajúcich sa tohto poistenia je Dodávateľ povinný informovať Spoločnosť JP-Automotive bez 

zbytočného odkladu. 

 

6.7 Dodávateľ je povinný zabezpečiť poistenie prepravovaného Tovaru na svoje náklady, ak sa 

Zmluvné strany nedohodnú inak. Na základe výzvy je Dodávateľ povinný kedykoľvek predložiť 

Spoločnosti JP-Automotive doklad o uzatvorení takéhoto poistenia. 

 

 

ČLÁNOK 7 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE KÚPNU ZMLUVU, ZMLUVU  

O DIELO A ZMLUVU O PREPRAVE VECI 

 

7.1 Povinnosti zo Zmluvy je Dodávateľ povinný plniť s odbornou starostlivosťou, v súlade s platnými 

predpismi a v kvalite určenej v Objednávke a v poskytnutých Technických podkladoch, najmenej 

však v kvalite poskytovanej konkurenciou v danej oblasti činnosti Dodávateľa. Za účelom 

preverenia schopností Dodávateľa plniť požiadavky na kvalitu dodania a/alebo zhotovenia a/alebo 

prepravy Tovaru podľa predchádzajúcej vety je Spoločnosť JP-Automotive oprávnená vykonať 

kontrolu systému kvality Dodávateľa (technický audit); Dodávateľ je povinný umožniť 

Spoločnosti JP-Automotive alebo osobe poverenej Spoločnosťou JP-Automotive vykonanie 

takéhoto technického auditu a poskytnúť Spoločnosti JP-Automotive, resp. osobe poverenej 

Spoločnosťou JP-Automotive všetku a akúkoľvek nevyhnutnú súčinnosť, ktorú možno od 

Dodávateľa pri vykonávaní takéhoto technického auditu spravodlivo žiadať. 

 

7.2 Dodávateľ vyhlasuje, že má alebo najneskôr do začiatku poskytovania plnenia podľa Objednávky 

získa, na svoje náklady, všetky potrebné oprávnenia požadované platnými právnymi predpismi, 

ktoré sú nevyhnutné k poskytnutiu takéhoto plnenia (napr. oprávnenia na činnosť, 

potvrdenia/certifikáty/vyhlásenia o zhode, kvalite Tovaru a pod.); na základe výzvy je Dodávateľ 

povinný kedykoľvek takéto oprávnenia Spoločnosti JP-Automotive bezodkladne a bezodplatne 

predložiť. 

 

 

ČLÁNOK 8 

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

8.1 Cena za dodanie a/alebo zhotovenie a/alebo prepravu Tovaru podľa Objednávky je určená 

v Objednávke, ak nebola Zmluvnými stranami dohodnutá osobitne, takto určená cena je 

Zmluvnými stranami stanovená ako pevná cena bez dane z pridanej hodnoty a zahŕňa všetky 

súvisiace náklady, vrátane, ale nielen, balného, poistného, dopravných nákladov, nákladov na 
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nakládku a/alebo vykládku Tovaru, ako aj primeraný zisk, ak nie je Zmluvnými stranami 

dohodnuté inak. 

 

8.2 Úhrada ceny sa uskutoční na základe faktúry vystavenej po dodaní a/alebo zhotovení a/alebo 

vykonaní prepravy Tovaru v súlade s Objednávkou, pričom každá faktúra musí obsahovať všetky 

náležitosti daňového dokladu vyplývajúce z príslušných právnych predpisov. 

 

8.3 Každá faktúra musí obsahovať kópiu Objednávky a kópiu dodacieho listu, preberacieho protokolu 

a/alebo prepravného dokladu. 

 

8.4 V prípade, ak faktúra nie je vystavená v súlade s právnymi predpismi a týmito Obchodnými 

podmienkami, je Spoločnosť JP-Automotive oprávnená vrátiť Dodávateľovi faktúru na 

prepracovanie; lehota na úhradu faktúry do doby doručenia faktúry bez vád Spoločnosti JP-

Automotive neplynie. 

 

8.5 Splatnosť faktúry Dodávateľa je 60 (šesťdesiat) dní odo dňa jej doručenia Spoločnosti JP-

Automotive, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Zmluvné strany vyhlasujú, že takto určenú 

splatnosť faktúry považujú za obvyklú trhovým podmienkam. 

 

8.6 Zaplatenie ceny Spoločnosťou JP-Automotive sa v žiadnom rozsahu nepovažuje za vzdanie sa 

akéhokoľvek práva Spoločnosti JP-Automotive spojeného s prípadnými vadami Tovaru. 

 

8.7 Spoločnosť JP-Automotive je oprávnená zadržať časť peňažnej sumy uvedenej vo vystavenej 

faktúre prislúchajúcej k cene ako daň z pridanej hodnoty (ďalej aj len ako “Časť peňažnej sumy” 

v príslušnom gramatickom tvare) pred úhradou faktúry, ak z okolností prípadu vyplýva, že 

Spoločnosť JP-Automotive bude povinná ako ručiteľ uhradiť daň za Dodávateľa v zmysle § 69b 

zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení, a to najmä podľa § 69 ods. 14 

zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. 

 

8.8 Zadržanie Časti peňažnej sumy podľa bodu 8.7 vyplýva z možného ručenia za daň z 

predchádzajúceho stupňa bez ohľadu na deň vystavenia faktúry. 

 

8.9 Zadržanie Časti peňažnej sumy nie je porušením zmluvnej povinnosti Spoločnosti JP-Automotive 

a nie je možné považovať takéto konanie Spoločnosti JP-Automotive za neuhradenie faktúry v 

plnej výške a Spoločnosť JP-Automotive nie je preto v omeškaní s úhradou faktúry. 

 

8.10 Spoločnosť JP-Automotive oznámi Dodávateľovi zadržanie Časti peňažnej sumy v zmysle bodu 

8.7 tohto článku Obchodných podmienok. Dodávateľ nemá nárok na úhradu akejkoľvek možnej 

škody, ako ani akýchkoľvek úrokov z omeškania, spojených so zadržaním Časti peňažnej sumy. 

 

8.11 Spoločnosť JP-Automotive uvoľní zadržanú Časť peňažnej sumy nasledovne: 

(i) v prospech Dodávateľa, ak sa preukáže, že pominuli skutočnosti, ktoré k zadržaniu Časti 

peňažnej sumy viedli;  

(ii) v zmysle rozhodnutia daňového úradu miestne príslušného Dodávateľovi, 

pričom dňom zadania príkazu na úhradu Časti peňažnej sumy z bankového účtu Spoločnosti JP-

Automotive sa táto úhrada započítava voči účtovnej pohľadávke Dodávateľa, s čím Dodávateľ 

výslovne súhlasí. 

 

8.12 V prípade, ak došlo k úhrade nezaplatenej dane alebo jej časti aj Dodávateľom a zároveň aj 

Spoločnosťou JP-Automotive a daňový úrad miestne príslušný Dodávateľovi vráti v zmysle 

zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení úhradu dane alebo jej časti 

Spoločnosti JP-Automotive, je Spoločnosť JP-Automotive povinná takto vrátenú peňažnú sumu 

poukázať na bankový účet Dodávateľa uvedený v príslušnej faktúre, ktorej sa zadržaná Časť 



 

Verzia 02SK 

 

Strana 8/12 

 
Všeobecné obchodné podmienky 

 
 

 

 

 

 

Automotive 

peňažnej sumy týka, a to v prípade, ak sa jedná o peňažnú sumu zadržanú podľa bodu 8.7 tohto 

článku Obchodných podmienok. 

 

 

ČLÁNOK 9 

ZÁRUKA ZA AKOSŤ, VADY TOVARU, NÁHRADA ŠKODY A SĽUB ODŠKODNENIA 

 

9.1 Dodávateľ poskytuje na dodanie a/alebo zhotovenie Tovar záruku za akosť v trvaní najmenej 36 

(tridsaťšesť) mesiacov od prevzatia Tovaru Spoločnosťou JP-Automotive alebo ňou určenou 

osobou, ak sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Záručný list musí byť Spoločnosti JP-

Automotive alebo ňou určenej osobe odovzdaný najneskôr spolu s Tovarom; neodovzdanie 

záručného listu nemá vplyv na prevzatie záruky za akosť. 

 

9.2 Ak Dodávateľ poruší svoju povinnosť dodať a/alebo zhotoviť Tovar v súlade s Objednávkou 

a týmito Obchodnými podmienkami, má Tovar vady, čím je porušená Zmluva podstatným 

spôsobom. Dodávateľ zodpovedá za vady Tovaru, ktoré má Tovar v čase prechodu 

nebezpečenstva škody na Tovare na Spoločnosť JP-Automotive. Dodávateľ však nezodpovedá za 

vady Tovaru, ktoré boli spôsobené použitím vecí potrebných na výrobu Tovaru, ktoré 

Dodávateľovi odovzdala Spoločnosť JP-Automotive, ak Dodávateľ pri vynaložení odbornej 

starostlivosti nemohol odhaliť nevhodnosť týchto vecí pre výrobu Tovaru alebo na ňu Spoločnosť 

JP-Automotive upozornil, ale Spoločnosť JP-Automotive trvala na ich použití. 

 

9.3 Spoločnosť JP-Automotive je povinná prezrieť Tovar najneskôr do 36 (tridsaťšesť) kalendárnych 

mesiacov po tom, čo Tovar prevezme od Dodávateľa alebo po tom, čo je jej umožnené nakladať 

s Tovarom, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. 

 

9.4 Ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, je Spoločnosť JP-Automotive povinná oznámiť 

Dodávateľovi vady Tovaru do 36 (tridsaťšesť) mesiacov od prevzatia Tovaru, ak záručný list 

neobsahuje dlhšiu dobu (záručná doba). Zároveň je Spoločnosť JP-Automotive oprávnená: (i) 

požadovať od Dodávateľa dodanie/zhotovenie náhradného Tovaru za vadný Tovar, 

dodanie/zhotovenie chýbajúceho Tovaru a odstránenie právnych vád Tovaru alebo (ii) požadovať 

od Dodávateľa opravu Tovaru, ak sú vady opraviteľné, alebo (iii) požadovať od Dodávateľa 

poskytnutie primeranej zľavy z ceny Tovaru, alebo (iv) odstúpiť od Zmluvy. Spoločnosť JP-

Automotive je súčasne oprávnená požadovať od Dodávateľa náhradu akýchkoľvek nevyhnutných 

nákladov, ktoré Spoločnosti JP-Automotive vznikli v súvislosti s úpravou vadného Tovaru na 

Tovar špecifikovaný v Objednávke schválenej Dodávateľom, pričom takúto úpravu Tovaru je 

oprávnená vykonať, po predchádzajúcom upozornení doručenom Dodávateľovi, Spoločnosť JP-

Automotive alebo Spoločnosťou JP-Automotive určená tretia osoba. 

 

9.5 Uplatnením nárokov z vád Tovaru nie je dotknuté právo Spoločnosti JP-Automotive na náhradu 

spôsobenej škody a zaplatenie zmluvnej pokuty. 

 
9.6 Ak Dodávateľ poruší akúkoľvek svoju povinnosť zo Zmluvy, je povinný nahradiť škodu tým 

spôsobenú Spoločnosti JP-Automotive, ibaže preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené 

prekážkou, ktorá nastala nezávisle od jeho vôle a bráni mu v splnení povinnosti, ak nemožno 

predpokladať, že by Dodávateľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, a že by 

v čase vzniku Zmluvy túto prekážku predvídal. 

 

9.7 Dodávateľ zodpovedá za škodu na prepravovanom Tovare, ktorá vznikla po jeho prevzatí 

Dodávateľom, a to až do vydania Tovaru príjemcovi, ak škodu Dodávateľ nemohol odvrátiť ani 

pri vynaložení odbornej starostlivosti. Dodávateľ však nezodpovedá za škodu na Tovare, ak 

preukáže, že škoda bola spôsobená Spoločnosťou JP-Automotive, príjemcom, prípadne 
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vlastníkom Tovaru, vadou alebo prirodzenou povahou Tovaru (vrátane obvyklého úbytku), alebo 

vadným obalom, na ktorý Dodávateľ Spoločnosť JP-Automotive preukázateľne upozornil. 

 

9.8 Dodávateľ sa zaväzuje v plnom rozsahu odškodniť Spoločnosť JP-Automotive v prípade, ak sa 

ktorékoľvek z vyhlásení Dodávateľa uvedené v týchto Obchodných podmienkach ukáže ako 

nepravdivé, neúplné alebo zavádzajúce a Spoločnosti JP-Automotive vznikne na základe tejto 

skutočnosti povinnosť uhradiť akejkoľvek tretej osobe akékoľvek nároky, ktorých dôvod spočíval 

v konaní Dodávateľa, resp. ním splnomocnenej osoby. Spoločnosť JP-Automotive tento sľub 

odškodnenia prijíma v plnom rozsahu. 

 

 

ČLÁNOK 10 

NÁHRADA ŠKODY PRI OMEŠKANÍ 

 

10.1 V prípade akéhokoľvek omeškania Dodávateľa s dodaním, zhotovením a/alebo vykonaním 

prepravy Tovaru podľa Zmluvy, je Dodávateľ povinný nahradiť Spoločnosti JP-Automotive 

všetku a akúkoľvek škodu tým vzniknutú, a to vrátane akýchkoľvek zmluvných pokút alebo iných 

sankcií, na ktorých zaplatenie bude Spoločnosť JP-Automotive vyzvaná treťou osobou a ktoré 

vznikli ako priamy alebo nepriamy dôsledok omeškania Dodávateľa. 

 

 

ČLÁNOK 11 

ZAPOČÍTANIE/ZÁKAZ POSTÚPENIA  

A ZRIADENIA ZABEZPEČOVACÍCH PRÁV 

 

11.1 Spoločnosť JP-Automotive je oprávnená oproti akejkoľvek, aj nesplatnej, pohľadávke druhej 

Zmluvnej strany započítať akúkoľvek svoju, aj nesplatnú, pohľadávku.  

 

11.2 Dodávateľ nie je oprávnený jednostranne započítať svoju pohľadávku oproti akejkoľvek 

pohľadávke Spoločnosti JP-Automotive. 

 

11.3 Žiadna Zmluvná strana nie je oprávnená akúkoľvek pohľadávku alebo záväzok zo Zmluvy 

postúpiť na tretiu osobu a/alebo zriadiť záložné alebo iné zabezpečovacie práva k nej alebo 

vykonať alebo umožniť vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu, ktorého následkom je zmena 

v osobe Zmluvnej strany, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany. 

 

 

ČLÁNOK 12 

ROZHODNÉ PRÁVO A PRÁVOMOC SÚDOV 

 

12.1 Právny vzťah založený Zmluvou sa riadi výlučne právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to 

aj v prípade, ak by podľa zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom 

v platnom znení, podľa nariadenia Rady (ES) č. 593/2008 o rozhodnom práve pre zmluvné 

záväzky alebo podľa inej právnej normy, zákona alebo medzinárodnej zmluvy upravujúcej voľbu 

rozhodného práva, nebolo dané ako rozhodné právo Slovenskej republiky. Použitie akéhokoľvek 

ustanovenia ktoréhokoľvek právneho predpisu Slovenskej republiky alebo Európskej únie, ktoré 

nie je kogentné, je výslovne vylúčené v rozsahu, v ktorom by jeho použitie mohlo meniť význam 

alebo účel ktoréhokoľvek ustanovenia Zmluvy. 

 

12.2 Spory, ktoré vzniknú na základe alebo v súvislosti so Zmluvou alebo právnym vzťahom Zmluvou 

založeným, sa budú prejednávať pred vecne a miestne príslušným súdom v Slovenskej republike. 

V prípade, ak by podľa zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v 

platnom znení, podľa nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 o právomoci a o uznávaní a výkone 
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rozsudkov v občianskych a obchodných veciach alebo podľa inej právnej normy, zákona alebo 

medzinárodnej zmluvy upravujúcej príslušnosť súdov pri sporoch s cudzím prvkom, nebol 

príslušným súdom súd Slovenskej republiky, príslušným súdom bude Okresný súd Trnava, Hlavná 

49, 917 83 Trnava, Slovenská republika. 

 

 

ČLÁNOK 13 

PRÁVO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA A OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ 

 

13.1 Spoločnosť JP-Automotive poskytnutím Technických podkladov oprávňuje Dodávateľa formou 

obmedzenej nevýlučnej licencie, resp. sublicencie, na výkon práv z duševného vlastníctva, ktoré 

sú s Technickými podkladmi spojené. Udelenú licenciu, resp. sublicenciu je Dodávateľ oprávnený 

využívať len v súvislosti s výrobou Tovaru pre Spoločnosť JP-Automotive. Licencia, resp. 

sublicencia trvá len po dobu trvania Zmluvy. Spoločnosť JP-Automotive udeľuje licenciu, resp. 

sublicenciu Dodávateľovi bezodplatne. 

 

13.2 Dodávateľ vyhlasuje, že Tovar neporušuje akékoľvek práva duševného vlastníctva tretích osôb, 

okrem prípadu, ak tieto práva poruší Spoločnosť JP-Automotive poskytnutím Technických 

podkladov a Dodávateľ o takomto porušení nemohol vedieť ani pri vynaložení odbornej 

starostlivosti. Dodávateľ vyhlasuje, že v prípade, ak predmet jeho plnenia je predmetom ochrany 

priemyselného vlastníctva alebo autorského práva, poskytuje Spoločnosti JP-Automotive 

bezodplatne súhlas na jeho použitie a to v rozsahu a forme, v akej sa takýto predmet obvykle 

používa. V prípade, ak predmet jeho plnenia je predmetom ochrany priemyselného vlastníctva 

alebo autorského práva tretej osoby, zabezpečí na vlastné náklady a zodpovednosť pre Spoločnosť 

JP-Automotive súhlas takejto tretej osoby na jeho použitie a to v rozsahu a forme, v akej sa takýto 

predmet obvykle používa. 

 

13.3 Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách, ak z týchto 

Obchodných podmienok alebo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak. 

 

13.4 Zmluvná strana bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany nevyužije 

Dôverné informácie pre seba alebo pre tretie osoby v rozpore s týmito Obchodnými podmienkami 

a so Zmluvou, a neposkytne tretím osobám a ani neumožní tretím osobám prístup k Dôverným 

informáciám. Za tretie osoby sa nepovažujú členovia orgánov Zmluvných strán, audítori alebo 

právni alebo daňoví poradcovia Zmluvných strán a pod., ktorí sú ohľadne im sprístupnených 

informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe všeobecne záväzných právnych predpisov 

alebo na základe zmluvy. 

 

13.5 Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách sa nevzťahuje na: 

(i) informácie, ktoré sú v deň uzavretia Zmluvy verejne známe alebo ktoré je možné v deň 

uzavretia Zmluvy získať z bežne dostupných informačných prostriedkov; 

(ii) informácie, ktoré sa stanú po uzavretí Zmluvy verejne známymi, alebo ktoré možno po 

tomto dni získať z bežne dostupných informačných prostriedkov; 

(iii) prípady, kedy na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe 

povinnosti uloženej postupom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov musí 

Zmluvná strana poskytnúť Dôverné informácie. V takomto prípade je dotknutá Zmluvná 

strana povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o vzniku povinnosti 

poskytnúť Dôverné informácie s uvedením rozsahu tejto povinnosti. 

 

13.6 Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách sa nepokladá použitie 

potrebných Dôverných informácií v prípadoch súdnych, rozhodcovských, správnych alebo iných 

konaní vedených za účelom uplatňovania práv podľa Zmluvy. 
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13.7 V prípade, ak Zmluvné strany uzatvoria osobitnú zmluvu, ktorej predmetom bude ochrana 

Dôverných informácií, má takáto zmluva prednosť pred ustanoveniami týchto Obchodných 

podmienok, ak táto zmluva poskytne širšiu ochranu Dôverných informácií. 

 

 

ČLÁNOK 14 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A VÝPOVEĎ 

 

14.1 V prípade, ak sa akékoľvek z vyhlásení Dodávateľa uvedené v týchto Obchodných podmienkach 

ukáže ako nepravdivé, neúplné alebo zavádzajúce, je Spoločnosť JP-Automotive oprávnená od 

Zmluvy kedykoľvek odstúpiť. 

 

14.2 Každá zo Zmluvných strán je oprávnená od Zmluvy odstúpiť, ak druhá Zmluvná strana poruší 

alebo porušuje svoje povinnosti ustanovené Zmluvou a k náprave nedôjde ani po 

predchádzajúcom písomnom upozornení druhej Zmluvnej strany. 

 

14.3 Odstúpenie od Zmluvy sa stáva účinným dňom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane. 

 

14.4 Odstúpením od Zmluvy nie je dotknutý nárok Spoločnosti JP-Automotive na náhradu škody a na 

zaplatenie zmluvnej pokuty. 

 

14.5 Každá zo Zmluvných strán je oprávnená Zmluvu vypovedať. Výpovedná doba je 3 (tri) mesiace a 

začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 

výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane. Výpoveď Zmluvy nemá vplyv na povinnosť 

Dodávateľa dodať a/alebo zhotoviť a/alebo prepraviť Tovar podľa Objednávky, ktorú Dodávateľ 

prijal pred nadobudnutím účinnosti tejto výpovede. 

 

 

ČLÁNOK 15 

DORUČOVANIE 

 

15.1 Akékoľvek oznámenia a ostatná nevyhnutná a/alebo iná korešpondencia, uskutočnené v súlade s 

týmito Obchodnými podmienkami a Zmluvou, budú vykonávané v písomnej podobe, ak sa 

Zmluvné strany nedohodnú inak. 

 

15.2 Oznámenia a/alebo iná korešpondencia môžu byť doručované:  

(i) osobne, s písomným potvrdením o doručení adresátom alebo  

(ii) kuriérom, alebo  

(iii) poštou, alebo  

(iv) faxom, alebo  

(v) e-mailom,  

 použitím kontaktných údajov uvedených v Objednávke alebo na iné kontaktné adresy, ktoré si 

 Zmluvné strany navzájom oznámia v súlade s vyššie uvedeným. 

 

15.3 Pre účely týchto Obchodných podmienok, oznámenia a/alebo iná korešpondencia budú 

 považované za doručené dňom: 

(i) doručenia, ak sú doručované osobne alebo  

(ii) potvrdenia doručenia adresátom, ak sú doručované kuriérom, alebo 

(iii) potvrdenia doručenia adresátom, ak sú doručované poštou, alebo 

(iv) potvrdenia prenosu faxovej správy, ak sú doručované faxom, alebo 

(v) dňom potvrdenia prijatia e-mailu, ak sú doručované e-mailom, alebo 

(vi) dňom odmietnutia prevzatia oznámenia a/alebo inej korešpondencie. 
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15.4 V prípade akýchkoľvek pochybností o doručení oznámenia sa oznámenie bude považovať za 

doručené uplynutím odbernej lehoty pre vyzdvihnutie oznámenia u poštového prepravcu 

Slovenská pošta, a.s., so sídlom: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124. 

 

 

ČLÁNOK 16 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

16.1 Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.1.2015, čím rušia a nahrádzajú 

akékoľvek a všetky doteraz platné a účinné obchodné podmienky Spoločnosti JP-Automotive 

upravujúce rovnaké alebo obdobné právne vzťahy ako právne vzťahy upravené týmito 

Obchodnými podmienkami. 

 

16.2 Spoločnosť JP-Automotive je oprávnená tieto Obchodné podmienky kedykoľvek meniť, pričom 

oznámenie o zmene Obchodných podmienok je povinná doručiť Dodávateľovi najmenej 15 

(pätnásť) dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny Obchodných podmienok. Ak Dodávateľ so 

zmenou Obchodných podmienok nesúhlasí, je oprávnený od akejkoľvek Zmluvy najneskôr do 

nadobudnutia účinnosti zmeny Obchodných podmienok odstúpiť. Zmenené Obchodné podmienky 

sprístupní Spoločnosť JP-Automotive aj na internetovej stránke http://www.jp-automotive.com. 

 

16.3 Právne vzťahy medzi Zmluvnými stranami výslovne neupravené týmito Obchodnými 

podmienkami sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj ostatnými príslušnými 

právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

 

16.4 Tieto Obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. V 

prípade rozporov medzi jednotlivými jazykovými vyhotoveniami má prednosť verzia zaslaná 

Dodávateľovi pri prvej Objednávke. 

 

16.5 Pokiaľ by sa niektoré ustanovenie týchto Obchodných podmienok stalo podľa platných právnych 

predpisov nevymožiteľným a/alebo neplatným, bude takéto ustanovenie neúčinné iba v rozsahu 

tejto nevymožiteľnosti a/alebo neplatnosti, pričom ostatné ustanovenia týchto Obchodných 

podmienok zostanú i naďalej záväzné a v plnom rozsahu platné a účinné. 
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