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Všeobecné obchodné podmienky predaja tovaru
spoločnosťou SEPS, a.s., Údernícka 11, 851 01 Bratislava
(ďalej len „VOP“)
1.

Všeobecné ustanovenia

1.1. Predmetom týchto všeobecných obchodných
podmienok predaja Tovaru (ďalej len ,,VOP“) je
úprava právnych vzťahov medzi Predávajúcim
a Kupujúcim vznikajúcich pri predaji Tovaru
spoločnosťou SEPS, a.s. Pre účely týchto VOP sa
Predávajúcim rozumie spoločnosť SEPS, a.s.,
Údernícka 11, 851 01 Bratislava, zapísaná v OR
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.:
5176/B, IČO 35 686 413, DIČ: 2020339552
a Kupujúcim právnická osoba odoberajúca Tovar od
Predávajúceho.
1.2. Aplikácia všeobecných obchodných podmienok
druhej zmluvnej strany alebo akýchkoľvek iných
všeobecných obchodných podmienok je týmto
výslovne vylúčená, pokiaľ sa zmluvné strany
písomne nedohodnú inak.
1.3. Zmeny týchto VOP alebo vylúčenie aplikácie
ktoréhokoľvek z ich ustanovení sú pre zmluvné
strany záväzné iba vtedy, ak sa na nich zmluvné
strany písomne dohodli v Zmluve (resp.
Objednávke). Odchylné dojednania písomne
potvrdené v Zmluve (resp. Objednávke) majú
prednosť pred znením týchto VOP.
1.4. Kúpna zmluva, ako i práva a povinnosti z nej
vyplývajúce, sa riadia ustanoveniami Obchodného
zákonníka č. 513/1991 Z.z. v platnom znení, pokiaľ
nebolo dojednané inak. Tieto VOP sú, v súlade s
ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov (ďalej len “Obchodný zákonník“)
neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
1.5. Pre vzťahy a záväzky neriešené týmito VOP
platia
ustanovenia
Obchodného
zákonníka,
Občianskeho zákonníka a ďalšie všeobecné právne
predpisy platné v Slovenskej republike.
1.6. Každá zmluvná strana je povinná všetky zmeny
týkajúce sa uzatvorenej Zmluvy (resp. Objednávky),
ktoré u nej nastanú najmä, nie však výlučne: zmena

obchodného mena, zmena adresy, zmena bankového
spojenia, resp. zmena štatutárnych zástupcov;
bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane, inak
zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce alebo
náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť
druhá zmluvná strana.

2.

Definície pojmov

2.1. Cenová ponuka (ďalej aj ako „Ponuka“) je
prejav vôle Predávajúceho adresovaný Kupujúcemu
obsahujúci ponuku Tovaru s uvedením jeho cien
a prípadne ďalších ponúkaných podmienk dodania.
2.2. Tovar znamená tovar, alebo materiál, resp.
hnuteľná vec, ktorá je presne definovaná v Cenovej
ponuke Predávajúceho, resp. v Zmluve a/alebo
Objednávke, ktorú Predávajúci dodáva Kupujúcemu.
2.3. Predávajúci (označený aj ako „Dodávateľ“) je
spoločnosť SEPS, a.s., Údernícka 11, 851 01
Bratislava, zapísaná v OR Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5176/B, IČO
35 686 413, DIČ: 2020339552
2.4. Kupujúci (označený aj ako „Odberateľ“ alebo
„Objednávateľ“) je právnická osoba odoberajúca
Tovar od Predávajúceho.
2.5. Objednávka je prejavom vôle Kupujúceho,
ktorým uplatňuje návrh Kupujúceho na uzavretie
Zmluvy, na základe Cenovej ponuky Predávajúceho,
ktorého súčasťou sú tieto VOP, na základe ktorých
Predávajúci dodáva Tovar.
2.6. Zmluva je dvojstranný právny úkon vzniknutý
na základe bezvýhradnej písomnej akceptácie
Objednávky
Predávajúcim
alebo
uzavretý
v písomnej forme Predávajúcim a Kupujúcim,
ktorého predmetom je dodanie Tovaru. Platí, že iba
vystavenie Objednávky Kupujúcim nadväzne na
Cenovú ponuku, bez následnej výslovnej akceptácie
Objednávky Predávajúcim alebo bez uzavretia
osobitnej písomnej zmluvy, nezakladá vznik
Zmluvy.

diagnostika, opravy a údržba potrubí • bezpečné a spoľahlivé riešenia opráv za prevádzky

diagnostika a hodnotenie stavu potrubia • opravy a výmeny potrubí za prevádzky • NDT (defektoskopia)
opravy únikov • odbočky a prekládky potrubí • vnútorné čistenie potrubí • výmeny uzáverov za prevádzky
IČO: 35686413, IČ DPH: SK2020339552, Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 5176/B, zo dňa 18.3.1996
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2.7. Kúpna cena je cena dohodnutá za dodanie
Tovaru Kupujúcemu uvedená v Zmluve, resp.
Objednávke bez DPH.
2.8. Dodací list je doklad na ktorom Kupujúci
potvrdí prevzatie Tovaru; je povinnosťou
Kupujúceho zabezpečiť riadne prevzatie Tovaru a
podpis Dodacieho listu. Aj bez podpisu Dodacieho
listu nastávajú účinky dodania v súlade s §412
Obchodného zákonníka. V prípade, ak Kupujúci určí
v Zmluve osobu na prevzatie Tovaru, je povinný
zabezpečiť jej prítomnosť tak, aby dodanie riadne
prebehlo. Platí, že dodanie Tovaru nemusí byť
potvrdené štatutárnym orgánom Kupujúceho.

3.

Predmet a vznik zmluvy

3.1. Predmetom Zmluvy (Objednávky) je záväzok
Predávajúceho dodať Kupujúcemu Tovar a previesť
na neho vlastnícke právo k Tovaru a záväzok
Kupujúceho zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu.
3.2. Predávajúci je povinný dodať Tovar podľa
špecifikácie
dohodnutej
v Zmluve,
resp.
Objednávke.
3.3. Podmienky obsiahnuté v Cenovej
Predávajúceho sú nadradené týmto VOP.

ponuke

3.4. Predávajúci je oprávnený k čiastkovému
plneniu predmetu Zmluvy, resp. Objednávky.
3.5. V zmysle týchto VOP sa Zmluva považuje za
uzavretú:
a) dňom podpisu písomného vyhotovenia Zmluvy
oboma zmluvnými stranami alebo
b) dňom doručenia písomného potvrdenia
Objednávky Kupujúceho Predávajúcim, ktorým
Predávajúci akceptuje podmienky navrhnuté
Kupujúcim v Objednávke, resp. Zmluve.

4.

Miesto dodania a termín dodania

4.1. Predávajúci je povinný dodať Tovar
Kupujúcemu v mieste dodania dohodnutom
v Zmluve, resp. Objednávke. Ak miesto dodania nie
je v Zmluve, resp. Objednávke dohodnuté, je
Predávajúci povinný dodať Tovar v mieste sídla
Kupujúceho.
4.2. Predávajúci je povinný dodať Tovar v
dohodnutom termíne plnenia uvedenom v Zmluve,
resp. Objednávke.
4.3. Predávajúci nebude niesť zodpovednosť za
omeškania, ktoré budú spôsobené vplyvmi
a okolnosťami mimo jeho dosahu.
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5.

Kúpna cena, fakturačné a platobné
podmienky

5.1. Kúpna cena Tovaru je dohodnutá v Zmluve,
resp. Objednávke.
5.2. Ku kúpnej cene Tovaru bez DPH bude vo
faktúre pripočítaná výška DPH podľa legislatívnej
úpravy platnej v deň uskutočnenia zdaniteľného
plnenia a to v prípade, ak sa na dodanie Tovaru
nevzťahuje oslobodenie od DPH alebo právny režim
prenosu daňovej povinnosti k DPH, alebo ak podľa
aplikovateľnej právnej úpravy nemá byť DPH
uplatnená.
5.3. Kupujúci súhlasí so zaslaním elektronickej
faktúry a súhlasí s tým, že Predávajúci nebude
zasielať faktúru v tlačenej forme. Faktúra sa
považuje za doručenú doručením elektronickej
faktúry Predávajúceho do e-mailovej schránky
Kupujúceho uvedenej v Zmluve, resp. Objednávke
5.4. Prílohou faktúry musia byť doklady, ktoré
preukazujú splnenie predmetu zmluvy, podpísané
oboma
zmluvnými
stranami.
Dokladom
preukazujúcim splnenie predmetu zmluvy je Dodací
list
Predávajúceho
podpísaný
zástupcom
Kupujúceho.
5.5. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa ich
doručenia druhej zmluvnej strane, pokiaľ nie je
v Ponuke uvedené inak. Pokiaľ posledný deň lehoty
splatnosti pripadne na deň pracovného voľna, pokoja
alebo sviatok v Slovenskej republike, ako deň
splnenia peňažného záväzku bude zmluvnou stranou
za rovnako dohodnutých cenových a platobných
podmienok akceptovaný nasledujúci prvý pracovný
deň.
5.6. Za deň splnenia peňažného záväzku sa
považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu dlžníka v
prospech účtu veriteľa.
5.7. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti
v zmysle platných právnych a daňových predpisov.
5.8. V prípade, že podľa platného zákona o DPH sú
Tovary resp. plnenia, ktoré sú predmetom tejto
zmluvy, Tovarmi resp. plneniami, pre ktoré sa
uplatňuje režim prenosu daňovej povinnosti, bude
fakturácia vykonaná bez DPH, t.j. v zmysle § 69
ods. 12 zákona o DPH v režime prenosu daňovej
povinnosti.
V prípade, ak Predávajúci dodá Tovar s inštaláciou
alebo montážou a má za to, že tento Tovar s
inštaláciou alebo montážou je plnením podľa odseku
12 písm. j) zákona o DPH, uvedie vo faktúre slovnú
informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“ a
Kupujúci, ktorý je príjemcom plnenia, je v takom
prípade osobou povinnou platiť daň.
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5.9. Pri oslobodení Tovaru od DPH, uvedie
Predávajúci na faktúre odkaz na ustanovenie
príslušného zákona alebo smernice Rady
2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom
systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení
slovnou informáciou "Dodanie tovaru je oslobodené
od DPH".

Predávajúci je povinný vynaložiť všetko úsilie na to,
aby reklamované vady odstránil v najkratšej možnej
lehote od doručenia reklamácie.

6.

8.7. Kupujúci reklamuje vady Tovaru, ktoré sa
objavili počas záručnej doby u Predávajúceho
doporučeným listom. V reklamácii Kupujúci uvedie
ako sa vady prejavujú a doloží dôkazné prostriedky.

Prechod vlastníckeho práva a
nebezpečenstva škody

6.1. Vlastnícke
právo
k dodanému
Tovaru
prechádza na Kupujúceho až po pripísaní celej
kúpnej ceny na účet Predávajúceho.
6.2. Nebezpečenstvo
škody
prechádza
z
Predávajúceho na Kupujúceho okamihom prevzatia
Tovaru v mieste dodania podľa čl. 4.1. týchto VOP.

7.

Prevzatie Tovaru

7.1. Prevzatím Tovaru Kupujúcim sa rozumie
dodanie Tovaru do miesta dodania a podpísanie
Dodacieho listu zástupcom Kupujúceho. Za
prevzatie Tovaru sa považuje aj zaslanie skenu
podpísaného Dodacieho listu e-mailovou formou na
adresu Predávajúceho. Prevzatie Tovaru nie je
podmienkou nastania účinkov dodania Tovaru.

8.

Zodpovednosť za vady Tovaru a záruka
za akosť

8.1. Predávajúci je povinný dodať Tovar v
množstve, akosti a vyhotovení, ktoré určuje Zmluva,
resp. Objednávka. V opačnom prípade má Tovar
vady a Predávajúci zodpovedá za vady Tovaru v
zmysle ustanovení týchto VOP a § 422 a
nasledujúcich Obchodného zákonníka.
8.2. Predávajúci poskytuje záruku za to, že počas
trvania záručnej doby bude dodaný Tovar spôsobilý
na použitie na dohodnutý alebo obvyklý účel a že si
zachová dohodnuté alebo obvyklé vlastnosti a
technické parametre.
8.3. Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný Tovar
nevykazuje žiadne právne vady, a že zo strany tretej
osoby nebudú uplatňované nároky z titulu porušenia
alebo ohrozenia autorských práv, práv na ochrannú
známku alebo iných obdobných práv. Za právne
vady Tovaru Predávajúci zodpovedá v zmysle
ustanovení §433 a nasledujúcich Obchodného
zákonníka.
8.4. Pokiaľ v Zmluve, resp. Objednávke nie je
písomne dohodnuté inak, záručná doba je 24
mesiacov a začína plynúť odo dňa dodania Tovaru
Kupujúcemu.
8.5. Ak sa na Tovare v záručnej dobe vyskytnú
vady, je Kupujúci oprávnený tieto vady reklamovať.
VOP pre predaj tovaru 2019_v1 platné od 1.1.2019

8.6. Práva zo zodpovednosti za vady musia byť
uplatnené u Predávajúceho v záručnej dobe, inak
tieto práva zanikajú. Doba od uplatnenia práva až do
vykonania opravy sa do záručnej doby nepočíta.

8.8. Predávajúci za účelom posúdenia oprávnenosti
a rozsahu reklamovanej vady zvolá reklamačné
konanie. Kupujúci je povinný sa zúčastniť
reklamačného konania v dohodnutom termíne.
V opačnom prípade uhradí Kupujúci náklady
vzniknuté Predávajúcemu zo zmareného konania.
8.9. Oprávnene reklamovanú vadu je Predávajúci
povinný odstrániť bezplatne a bez zbytočného
odkladu. Po uznaní reklamovanej vady za oprávnenú
dohodne Predávajúci s Kupujúcim termín jej
odstránenia.
8.10. Predávajúci nenesie záručnú zodpovednosť,
pokiaľ:
a) Kupujúci
prípadné
vady
neoznámi
Predávajúcemu písomne do 10 dní od ich
zistení alebo domnelého zistenia; a
b) Predávajúci nebude mať možnosť po takomto
oznámení
príčinu
reklamácie
prešetriť
prehliadkou reklamovaného Tovaru.
8.11. Za vadné časti sa nepovažujú časti, ktoré boli
znehodnotené príslušným opotrebovaním.
8.12. Predávajúci nezodpovedá a neručí za škody
spôsobené používaním Tovaru, dodaného na základe
Zmluvy, resp. Objednávky v rozpore s návodom na
použitie a inštaláciu, pri montáži a jeho použití
v rozpore s technologickými postupmi prác
schválenými oprávnenými osobami v zmysle
Slovenských právnych predpisov, s prípadnými
obmedzujúcimi alebo podmieňujúcimi podmienkami
použitia dodaného Tovaru uvedenými v týchto
návodoch a technologických postupoch, pri jeho
obsluhe a prevádzke, prípadne nesprávnym použitím
ako aj zásahmi a použitím uvedeným v článku 9.

9.

Zánik záruky

9.1. Záruka zaniká v prípade, ak :
a) dodaný Tovar nebude uskladnený podľa
pokynov v návode na obsluhu, alebo v súlade s
technologickým postupom pre prevádzku
príslušného zariadenia,
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b) Kupujúci, resp. prevádzkovateľ zariadenia
ktorý použije dodaný Tovar, vykoná bez
písomného súhlasu Predávajúceho zmeny,
opravy alebo úpravy na dodanom Tovare, resp.
jeho ktorejkoľvek časti, alebo tým poverí tretiu
osobu,
c) Kupujúci, resp. prevádzkovateľ zariadenia
ktorý použije dodaný Tovar, použije pri práci s
dodaným zariadením iné nástroje, náradie alebo
iné výrobky, resp. časti, ktoré nie sú uvedené v
návode na obsluhu, v technologickom postupe
prác s príslušným zariadením, resp. nie sú
vopred Predávajúcim písomne schválené a
dôjde týmto použitím k poškodeniu akejkoľvek
časti dodaného Tovaru.

10. Riziká vyplývajúce z Tovaru
10.1. Ak sú súčasťou Tovaru látky, ktoré majú
jednu alebo viac nebezpečných vlastností, je
Predávajúci povinný v príslušnej dokumentácii
charakterizovať riziká vyplývajúce z ich používania,
identifikovať nebezpečenstvá a určiť opatrenia na
bezpečnú manipuláciu, použitie, skladovanie a
prepravu týchto látok najmä z hľadiska bezpečnosti
a ochrany zdravia a životného prostredia.
10.2. Predávajúci
je
povinný
poskytnúť
Kupujúcemu príslušné informácie o ohrozeniach
vyplývajúcich z používania Tovaru v určených
prevádzkových a užívateľských podmienkach,
vrátane informácie o spôsobe ochrany pred týmito
ohrozeniami a vykonať opatrenia vyplývajúce z
osobitných predpisov na zabezpečenie bezpečnosti a
ochrany zdravia, ochrany životného prostredia, ako
aj z hľadiska ochrany pred požiarmi.
10.3. Ak je predmetom Zmluvy, resp. Objednávky
dodávka Tovaru, ktorý obsahuje chemické látky
alebo chemické prípravky, je Predávajúci povinný
poskytnúť kartu bezpečnostných údajov v súlade s
osobitnými Právnymi predpismi.

11. Zmluvné sankcie
11.1. V prípade omeškania s úhradou kúpnej ceny
Tovaru si Predávajúci môže uplatniť nárok na
zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,03 % z
nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.
11.2. Kupujúci si môže v prípade omeškania s
dodaním Tovaru uplatniť u Predávajúceho zmluvnú
pokutu vo výške 0,03 % z Kúpnej ceny (bez DPH)
Tovaru za každý aj začatý deň omeškania; v prípade,
ak je predmetom dodania viacero Tovarov alebo
väčšie možstvo Tovaru, je základom pre výpočet
zmluvnej pokuty iba Kúpna cena (bez DPH) toho
Tovaru (položky), z ktorého dodaním je Predávajúci
v omeškaní alebo Kúpna cena tej časti dodávky
VOP pre predaj tovaru 2019_v1 platné od 1.1.2019

(toho množstva Tovaru), s ktorým je Predávajúci
v omeškaní.
11.3. V prípade, že Kupujúci odstúpi od Zmluvy,
resp. Objednávky po jej akceptácii Predávajúcim,
a to nie vinou Predávajúceho, Kupujúci bezvýhradne
uhradí všetky spôsobené výdavky a náklady
Predávajúceho, vyplývajúce z tohto aktu v plnej
výške a súčasne Predávajúci môže trvať na splnení
Zmluvy.
11.4. Celková
zmluvná
zodpovednosť
Predávajúceho je obmedzená výškou kúpnej ceny
uvedenej v Zmluve, resp. v Objednávke.

12. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť
12.1. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa
považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle
povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti,
ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná
strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila
alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku
záväzku túto prekážku predvídala.
12.2. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá
vznikla až v čase, keď povinná strana bola v
omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla
z jej hospodárskych pomerov.
12.3. Ani jedna zo zmluvných strán nenesie
zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností,
vyplývajúcich zo Zmluvy, ak sa dokáže, že:
a) nesplnenie nastalo následkom mimoriadnych
nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí,
b) prekážky ani ich následky nebolo možné v čase
uzatvárania Zmluvy,
resp. Objednávky
predvídať,
c) prekážkam ani ich následkom sa nedalo
zabrániť, vyhnúť ani ich prekonať.
12.4. Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť
sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s
ktorou sú tieto účinky spojené.
12.5. Okolnosti
vylučujúce
zodpovednosť
oslobodzujú povinnú stranu od povinnosti uhradiť
škodu, zmluvnú pokutu a iné zmluvne dohodnuté
sankcie.
12.6. O dobu trvania okolností vylučujúcich
zodpovednosť sa predlžuje čas plnenia tak, aby bol
pre oprávnenú stranu prijateľný. Počas tejto doby sa
odopiera oprávnenej strane právo, ak existovalo, na
odstúpenie od Zmluvy.
12.7. Ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť trvajú
dlhšie ako 6 mesiacov, ktorákoľvek zo strán je
oprávnená jednostranne od Zmluvy odstúpiť.
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13. Ochrana osobných údajov
13.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade
spracovania osobných údajov fyzických osôb, budú
postupovať v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane
osobných údajov) a v prípade, že dochádza k
činnostiam, na vykonávanie ktorých je v zmysle
uvedeného zákona a/alebo nariadenia potrebné
uzavretie písomnej zmluvy a/alebo akékoľvek iné
konanie zmluvných strán, uzavrú za týmto účelom
osobitnú zmluvu a/alebo uskutočnia všetky úkony v
súlade s ustanoveniami predmetného zákona a/alebo
nariadenia tak, aby bolo možné realizovať plnenie v
zmysle Zmluvy. Každá zo zmluvných strán je
oprávnená spracovať osobné údaje na základe
článku 6(1)(b) Nariadenia Európskeho parlamentu a
rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov po dobu nevyhnutnú na splnenie
účelu spracovania t.j. na účely plnenia tejto Zmluvy.

14. Ochrana dôverných informácií
14.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné
alebo technické informácie (akékoľvek údaje, dáta,
technické podklady, výkresy a iné technické
a obchodné informácie spojené s dodaným Tovarom
podľa jednotlivých obchodných prípadov, kúpnych
Zmlúv alebo Objednávok), s ktorými bude Kupujúci
alebo
Predávajúci
oboznámený
v priebehu
Ponukového konania a platnosti Zmluvy, resp.
Objednávky sú predmetom obchodného tajomstva a
nebudú použité na akýkoľvek iný než zmluvný účel
a nebudú oznámené tretej osobe. Pre prípad, ak by
obchodné alebo technické informácie podľa
predchádzajúcej vety nespĺňali kritériá obchodného
tajomstva podľa §17 Obchodného zákonníka, budú
ich zmluvné strany považovať za dôverné a to bez
potreby ich osobitného označenia za dôverné a
nebudú použité na akýkoľvek iný než zmluvný účel
a nebudú oznámené tretej osobe. Obe strany sú si
vedomé následkov, ktoré môžu byť voči ním
uplatňované v prípade porušenia tohto záväzku.
14.2. Povinnosť zachovávania mlčanlivosti podľa
tohto bodu sa nevzťahuje na informácie, ktoré sa
stali všeobecne známe bez porušenia povinnosti
príjemcu dôverných informácií; boli príjemcovi
známe ešte predtým, ako mu boli tieto dôverné
informácie poskytnuté; boli príjemcom oprávnene
získané od tretej strany, ktorá podľa informácií
príjemcu
nepodlieha
podobnej
dohode
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o zachovávaní mlčanlivosti vo vzťahu k takej
informácií; alebo boli zverejnené príjemcom jeho
odborným
poradcom,
zástupcom
alebo
konzultantom, alebo členom jeho orgánov; alebo
boli zverejnené príjemcom v súlade s požiadavkou
vyplývajúcou zo zákona, rozhodnutia príslušného
súdu, príslušného úradu vykonávajúceho dohľad
alebo orgánu oprávneného rozhodovať v spore
medzi zmluvnými stranami alebo sú zverejnené
príslušnému súdu alebo orgánu oprávnenému
rozhodovať v spore medzi zmluvnými stranami.
14.3. Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie
informácií v zmysle predchádzajúcich bodov
spôsobom obvyklým pre utajovanie takýchto
informácií, ak nie je výslovne dojednané inak.
Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie
Dôverných informácií aj u svojich zamestnancov,
zástupcov, ako aj iných spolupracujúcich tretích
strán, pokiaľ im takéto informácie boli poskytnuté.

15. Záverečné ustanovenia
15.1. V prípade, ak sú tieto VOP preložené do
akéhokoľvek iného jazyka, za rozhodujúce a právne
záväzné sa v prípade rozporu jazykových verzií
považuje toto znenie VOP v slovenskom jazyku.
15.2. Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia
k tejto Zmluve, resp. Objednávke sú pre strany
záväzné len vtedy, keď sú vyhotovené písomne ako
dodatok k Zmluve, resp. Objednávke a sú
obojstranne podpísané. Návrhy dodatkov môže
predkladať ktorákoľvek zo zmluvných strán.
15.3. Všetky povinnosti zmluvných strán týkajúce
sa ochrany Dôverných informácií a osobných údajov
platia bez ohľadu na ukončenie platnosti a účinnosti
Zmluvy, resp. Objednávky.
15.4. V prípade, ak sa akékoľvek ustanovenie
Zmluvy stane v akomkoľvek ohľade neplatným,
nezákonným alebo nevymáhateľným, nebude tým
žiadnym spôsobom dotknutá, alebo porušená
platnosť, zákonnosť alebo vymáhateľnosť ostatných
ustanovení Zmluvy.
15.5. Zmluva ako aj práva a povinnosti z nej
vyplývajúce sa riadia právnym poriadkom
Slovenskej republiky. Zmluvné strany týmto
zároveň vylučujú aplikáciu akýchkoľvek a všetkých
kolíznych noriem upravených v právnych
predpisoch a v dvojstranných a/alebo viacstranných
medzinárodných zmluvách a/alebo dohodách, ktoré
sú súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky
a výslovne vylučujú aj aplikáciu Dohovoru OSN
o medzinárodej kúpe tovaru.
15.6. Práva a povinnosti výslovne neupravené
Zmluvou a/alebo Všeobecnými obchodnými
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podmienkami sa riadia ustanoveniami Obchodného
zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi
predpismi Slovenskej republiky.
15.7. Kupujúci svojím podpisom Objednávky alebo
Zmluvy, ktoré odkazujú na tieto VOP potvrdzuje, že
sa oboznámil s týmito VOP, porozumel ich obsahu
a akceptuje
podmienky
v nich
stanovené.
Podmienkou záväznosti týchto VOP nie je ich
priame podpísanie Kupujúcim na tele VOP.
Všoebecné obchodné podmienky predaja tovaru
spoločnosti SEPS, a.s. vydané dňa 1.1. 2019

...................................
SEPS, a.s.
Ing. Jan Vytřísal, predseda predstavenstva
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