Všeobecné obchodné podmínky
obchodnej spoločnosti Eco – Pack a.s.
I. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP) sa riadia právne vzťahy medzi podnikateľom:
Eco - Pack a.s., so sídlom Budovateľská 50, 08001 Prešov, IČO: 36 462 241, zapísaná v obchodnom registri Okresného
súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 10152/P (ďalej len predávajúci), a každou fyzickou osobou alebo právnickou
osobou, ktorá je kupujúcim podľa týchto VOP tovaru alebo služieb od predávajúceho (ďalej len „kupujúci").
2. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito VOP, kúpnou zmluvou uzatvorenou medzi
predávajúcim a kupujúcim, inými zmluvami uzavretými s predávajúcim a pokiaľ nie sú týmito dokumentmi upravené
inak, riadia sa všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, predovšetkým Obchodným
zákonníkom.
3. Predávajúci a kupujúci si môžu v kúpnej zmluve alebo v iných dohodách a dokumentoch, medzi nimi platne
uzatvorenými, upraviť práva a povinnosti odlišne od ustanovení týchto VOP, pričom špeciálna úprava má vždy
prednosť pred všeobecnou úpravou v týchto VOP. V prípade rozporov medzi takto účastníkmi uzatvorenými
dohodami, platí úprava vždy neskoršie uzatvorenej dohody (zmluvy, listiny). Zmeny vo VOP počas trvania
zmluvného vzťahu medzi účastníkmi nemajú vplyv na dohodami a zmluvami odlišne upravené práva, a to ani napriek
tomu, že zmeny vo VOP boli vykonané neskôr.
II. ZAKLADNÉ POJMY
1. Tovar – materiál spolu s príslušenstvom podľa kúpnej zmluvy a dodacieho listu alebo služba podľa predmetu
podnikania spoločnosti Eco – Pack a.s.
2. Predávajúci – Eco – Pack a.s., so sídlom Budovateľská 50, 08001 Prešov, IČO: 36 462 241, zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 10152/P
3. Kupujúci - právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uzatvorila s predávajúcim kúpnu zmluvu, či už ústne
alebo písomne, o kúpe tovaru alebo inej služby
4. Účastníci - predávajúci a kupujúci
5. Písomná forma dokumentov - formou listu, elektronickou poštou, t.j. e-mailom alebo faxu.
6. Miesto doručovania zásielok, kontaktné miesto - všetky listiny sa doručujú do miesta, ktoré si účastníci
určili ako kontaktné miesto v zmluve o kúpe, inak do sídla právnickej osoby alebo na adresu trvalého bydliska
fyzickej osoby predávajúceho alebo kupujúceho.
7. Kúpna zmluva - písomná listina pod týmto názvom, ale aj akékoľvek vzájomne potvrdené návrhy účastníkov,
ktoré obsahuje základné náležitosti: predmet kúpy a jeho špecifikáciu, dátum dodania, kúpnu cenu, napr. ponuka a
objednávka, ktorou je potvrdená.
8. Tolerancia výroby – Predávajúci si vyhradzuje právo dodať objednaný tovar v dodanom množstve v tolerancii
plus/mínus 5%, maximálne však o 1.000ks.
III. SPÔSOB OBJEDNANIA TOVARU
1. Kupujúci si v súlade s úpravou vzájomných vzťahov s predávajúcim objednáva tovar spôsobom určeným
v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku VOP.
2. Objednávku je možné zaslať písomnou formou. V urgentných prípadoch možno objednávku oznámiť predávajúcemu
telefonicky, pričom telefonicky oznámenú objednávku treba potvrdiť bez zbytočného odkladu písomnou
formou.
3. Pre uzatvorenie kúpnej zmluvy, resp. iných dojednaní a pre ich rozsah je rozhodujúca písomne potvrdená
objednávka predávajúcim. Predávajúci má právo podmienky kupujúceho v jeho objednávke (napr. termín dodania,
zmena cenovej ponuky po uplynutí jej platnosti a pod.) meniť. Objednávka zaväzuje predávajúceho až po písomnom
potvrdení jej akceptácie zo strany predávajúceho s podmienkami určenými predávajúcim. Predávajúci môže v niektorých
prípadoch od takejto písomnej akceptácie upustiť a môže akceptáciu objednávky podmieniť. Všeobecne platí, že
predávajúci predloží cenovú ponuku s lehotou platnosti, ktorá je vyznačená na cenovej ponuke, pričom kupujúci
v objednávke sa môže dožadovať tejto ceny len v lehote platnosti cenovej ponuky vyznačenej na cenovej ponuke.
Rovnako všeobecne platí, že predávajúcim nepotvrdená objednávka kupujúceho nie je pre predávajúceho záväzná. Ak
uplynie platnosť cenovej ponuky, tak kupujúci je povinný potvrdiť akceptáciu novej cenovej ponuky pri zohľadnení pôvodnej
objednávky a až následne predávajúci túto jeho objednávku už s novou cenou potvrdí písomnou akceptáciou.
4. Potvrdená objednávka je pre kupujúceho záväzná. V prípade, že kupujúci upustí od záväznej objednávky, je povinný
predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 100% z kúpnej ceny za objednaný tovar, nakoľko sa jedná o špeciálne
vyrábaný tovar na objednávku a podľa požiadavky kupujúceho vyrobený z materiálu, ktorý predávajúci zadovážil len
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výlučne pre kupujúceho, ktorý od objednávky upustil.
IV. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY
1. Pre predávajúceho a kupujúceho sú záväzné údaje obsiahnuté v písomnej akceptácii objednávky kupujúceho vystavenej
predávajúcim. Ak je medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená písomná kúpna zmluva, sú pre jej účastníkov záväzné
údaje uvedené v tejto kúpnej zmluve, a to aj v prípade, ak sú tieto odlišné od údajov uvedených v písomnej akceptácii
ponuky kupujúceho vystavenej predávajúcim. Akékoľvek nadväzujúce alebo vedľajšie dojednania alebo dohody ku
kúpnej zmluve musia byť uskutočnené výlučne v písomnej forme a musia byť písomne potvrdené oboma účastníkmi.
V. DODACIE PODMIENKY
1.Predávajúci podľa písomne akceptovanej objednávky dodá kupujúcemu tovar za podmienok určených
v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku VOP.
2. Predávajúci dodá tovar v mieste a v čase určenom v kúpnej zmluve kupujúcemu alebo osobe, ktorá sa hodnoverným
spôsobom preukáže, že je kupujúcim splnomocnená na prevzatie tovaru. O dodaní tovaru bude spísaný dodací list,
podpísaný obidvomi účastníkmi kúpnej zmluvy. Dodací list musí obsahovať aspoň:
a) číslo kúpnej zmluvy, ak bola uzavretá
b) údaje kupujúceho a predávajúceho,
c) označenie tovaru ,
d) preberajúcu osobu (meno a priezvisko),
e) miesto dodania tovaru,
f)) dátum prevzatia tovaru.
Nespísanie dodacieho listu nemá vplyv na riadne dodanie predmetu kúpy predávajúcim. V prípade nespísania dodacieho
listu sa za dodací list považuje faktúra, na ktorej je presne vymenovaný dodaný tovar. Prevzatie tejto faktúry alebo
potvrdenie jej prevzatia podpisom má rovnaké účinky ako podpísanie dodacieho listu a potvrdzuje, že kupujúci prevzal
tovar uvedený na faktúre.
3. Kupujúci môže po podpise kúpnej zmluvy zmeniť miesto dodania alebo čas dodania, a to písomne. Pre
predávajúceho je zmena miesta alebo času dodania tovaru záväzná, len v prípade, ak ich písomne potvrdí. Ak
predávajúci zmeny miesta a času dodania tovaru písomne potvrdí, považuje sa to za zmenu kúpnej zmluvy. Pokiaľ
predávajúci nepotvrdí zmeny času alebo miesta dodania tovaru, platia údaje uvedené v kúpnej zmluve. Pokiaľ zmenou
miesta alebo času dodania tovaru predávajúcemu vzniknú vyššie náklady je kupujúci povinný ich uhradiť.
4. Termín dodania tovaru môže byť stanovený presným dátumom, prípadne lehotou, ktorá začína plynúť odo
dňa podpísania kúpnej zmluvy, resp. akceptácie objednávky. Pokiaľ je čas dodania stanovený lehotou, je
dodávateľ oprávnený dodať tovar počas celej tejto lehoty.
5. V prípade, ak predávajúci nebude schopný dodať tovar v termíne stanovenom kúpnou zmluvou z dôvodov
vyššej moci, čas dodania tovaru sa primerane predlžuje o čas trvania dôvodov vyššej moci. Za vyššiu moc sa
považujú skutočnosti nepredvídateľné, prípadne predvídateľné, ale neovplyvniteľné, pričom majú vplyv
na vyhotovenie alebo dodanie predmetu kúpy napr.: vojny, občianske nepokoje, štrajky, opatrenia orgánov
verejnej moci, prírodné živly, záplavy, požiare, iné katastrofy, ako aj núdzový stav alebo výnimočný stav,
protipandemické opatrenia alebo nedostatok výrobného materiálu alebo energií spôsobených týmito
okolnosťami. Predávajúci je v zásade, pokiaľ to bude možné, povinný oznámiť tieto skutočnosti kupujúcemu
spolu s oznámením aspoň približného možného času dodania tovaru. Pokiaľ sa v dôsledku vyššej moci stane
plnenie predávajúceho nemožným, jeho povinnosť dodať tovar kupujúcemu zaniká. V prípade, že sa plnenie
predávajúceho v dôsledku vyššej moci stane splniteľným len pri zvýšených hospodárskych nákladoch môže
predávajúci od kúpnej zmluvy odstúpiť.
6. Pokiaľ má predávajúci dodať kupujúcemu viacero tovarov a čas dodania tovaru je kúpnou zmluvou
stanovený lehotou, môže v danej lehote dodávať jednotlivé tovary postupne. V prípade, že dodanie tovaru nie
je možné z dôvodov, za ktoré zodpovedá predávajúci, alebo pokiaľ bude na majetok predávajúceho
vyhlásený konkurz, má kupujúci právo po uplynutí písomne poskytnutej primerane dostatočnej lehoty na
plnenie od kúpnej zmluvy odstúpiť. Táto lehota nesmie byť však kratšia ako doba trvania prekážky, ktorá
toto oneskorenie spôsobila. Právo kupujúceho od kúpnej zmluvy odstúpiť sa vzťahuje výhradne na dodanie
tovaru, ktorý ešte nebol kupujúcemu dodaný. Pokiaľ je predávajúci povinný dodať tovar na v kúpnej zmluve
určené miesto je predávajúci povinný ho tam dopraviť na vlastné náklady, ktoré sú zarátané v cene tovaru, ak
sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak. Pokiaľ je miestom dodania tovaru sídlo alebo iné miesto
podnikania predávajúceho, prípadne iné miesto, kde je tovar vyrobený, či skladovaný predávajúcim, je tovar
riadne a včas dodaný v momente, kedy predávajúci oznámi kupujúcemu, že môže s tovarom nakladať
a podpíše sa dodací list.
7. Pokiaľ predávajúci nemôže tovar v mieste dodania odovzdať kupujúcemu, pretože tento neposkytol
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potrebnú súčinnosť, tovar sa považuje za dodaný v momente jeho dopravenia na určené miesto dodania tovaru.
Kupujúci je povinný nahradiť všetky náklady, ktoré vzniknú predávajúcemu v dôsledku neprevzatia tovaru,
všetku škodu a ušlý zisk.
V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme ani po výzve predávajúceho, je predávajúci oprávnený
účtovať kupujúcemu odplatu za skladovanie vo výške 0,1 % z kúpnej ceny tovaru za každý deň skladovania.
To platí aj v prípade, že kupujúci požiada o odklad dodania tovaru. Pokiaľ sa kupujúci a predávajúci dohodli,
že predávajúci zabezpečí prepravu tovaru, je tovar dodaným momentom odovzdania tovaru na prepravu
prvému dopravcovi.
8. Kupujúci je povinný tovar ihneď po tom, čo získa možnosť s ním nakladať, dôkladne prezrieť a zistiť, či
nemá vady, či bol dodaný so všetkým príslušenstvom a príslušnými dokladmi. Všetky zistené zjavné vady je
kupujúci povinný ihneď pri prevzatí písomne oznámiť predávajúcemu, a to zápisom priamo v dodacom liste.
9. Pokiaľ kupujúci v rozpore s povinnosťami stanovenými kúpnou zmluvou alebo týmito VOP neprevezme
tovar, a to ani po písomnej výzve predávajúceho a uplynutí dodatočnej lehoty na prevzatie, je predávajúci
oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. Práva zo vzniknutej škody tým nie sú dotknuté.
10. Predávajúci nie je povinný poistiť tovar pre prípad škody počas jeho prepravy, ak kúpna zmluva s
kupujúcim neustanoví inak.
VI. CENA TOVARU
1. Cena tovaru sa riadi cenníkom určeným predávajúcim platným v čase potvrdenia akceptácie objednávky
a platnej cenovej ponuky, a to všetko v zmysle článku III.3 VOP a nasledujúcimi ustanoveniami tohto
článku VOP. Ceny uvádzané v ponuke sú vždy uvádzané ako ceny bez DPH, pokiaľ nie je v dotknutej listine
ustanovené inak.
2. Predávajúci si vyhradzuje právo osobitne dohodnúť s konkrétnym kupujúcim cenové a platobné podmienky
pri konkrétnej objednávke tovaru, a to odlišne od VOP, platného cenníka a iných zmlúv. Predávajúci má
vyhradené právo jednostranne zvýšiť cenu konkrétneho objednaného tovaru oproti cene určenej podľa
predchádzajúcich ustanovení v odôvodnených prípadoch (najmä značný nárast cien vstupných materiálov,
značný nárast cien energií a pod.).
3. Zničenie, poškodenie, strata predmetu kúpy v čase, keď nebezpečenstvo škody na tovare prešlo na
kupujúceho nemá vplyv na povinnosť riadne a včas zaplatiť kupujúcemu kúpnu cenu.
VII. PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná predávajúcim, riadne a včas zaplatiť
kúpnu cenu za podmienok určených v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku VOP. Kúpna cena
objednaného tovaru bude následne zúčtovaná na základe daňového dokladu – konečnej faktúry, ktorej
náležitosti sú nasledovné:
a) obchodné meno a sídlo dodávateľa a odberateľa
b) identifikačné číslo dodávateľa a odberateľa
c) právny titul na zaplatenie kúpnej ceny
d) kúpna cena bez DPH a kúpna cena s DPH
e) dátum zdaniteľného plnenia
f) dátum vystavenia faktúry
g) dátum splatnosti faktúry
h) podpis osoby oprávnenej konať v mene dodávateľa
2. Kúpna cena tovaru sa v prípade bezhotovostnej platby považuje za uhradenú dňom, kedy bude poukázaná
cena tovaru pripísaná na účet predávajúceho.
3. Kupujúci môže všetky platby vrátane kúpnej ceny tovaru voči predávajúcemu platiť v hotovosti, a to v
kontaktnom mieste určenom kúpnou zmluvou, inak v sídle predávajúceho alebo na účet uvedený v predbežnej
faktúre, prípadne v mieste respektíve na účet oznámený mu predávajúcim písomne.
4. Pokiaľ kupujúci nezaplatí akúkoľvek platbu vrátane kúpnej ceny tovaru alebo jej časť v termíne
stanovenom faktúrou, kúpnou zmluvou alebo týmito VOP, má predávajúci právo požadovať úroky z
omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Nárok predávajúceho na náhradu
spôsobenej škody tým nie je dotknutý. Osoba, ktorá v mene kupujúceho, prevzala tovar od predávajúceho
týmto pristupuje k záväzku kupujúceho na zaplatenie kúpnej ceny za dodaný a prevzatý tovar a zodpovedá za
záväzok zaplatiť kúpnu cenu spoločne a nerozdielne s kupujúcim. V prípade, že medzi predávajúcim
a kupujúcim, ktorým je právnická osoba, bola podpísaná kúpna zmluva, ktorej súčasťou sú tieto VOP,
pristupuje osoba, ktorá podpísala túto kúpnu zmluvu v mene právnickej osoby, v mene ktorej koná, k záväzku
kupujúceho (právnickej osoby) na zaplatenie kúpnej ceny za dodaný a prevzatý tovar a zodpovedá za záväzok
kupujúceho (právnickej osoby) zaplatiť kúpnu cenu spoločne a nerozdielne s kupujúcim. V prípade, že medzi
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predávajúcim a kupujúcim, ktorý je fyzická osoba – podnikateľ, je podpísaná kúpna zmluva, zodpovedá
fyzická osoba za splnenie záväzku kupujúceho (právnickej osoby) na zaplatenie kúpnej ceny za dodaný
a prevzatý tovar celým svojím majetkom.
5. Ak je kupujúci povinný v súlade s kúpnou zmluvou pred dodaním tovaru zaplatiť predávajúcemu zálohu a
nezaplatí ju riadne a včas, môže predávajúci po upozornení a vypršaní primeranej lehoty na platenie,
odmietnuť dodať tovar do doby, kým kupujúci zálohu nezaplatí alebo odstúpiť od zmluvy. Kupujúci je
povinný okrem úrokov z omeškania nahradiť predávajúcemu náklady, ktoré mu vznikli v dôsledku
skutočnosti, že v dôsledku omeškania úhrady zálohy dodal tovar neskôr ako bolo dohodnuté v potvrdenej
objednávke alebo kúpnej zmluve.
7. Predávajúci vystaví daňový doklad na kúpnu cenu tovaru v súlade s platnými právnymi predpismi.
Vystavenie resp. nevystavenie daňového dokladu nemá vplyv na povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu
tovaru riadne a včas.
8. Kupujúci nie je oprávnený jednostranne platby znížiť, podmieňovať ich alebo započítať, jednostranné
započítanie je možné len na základe právoplatného rozhodnutia príslušného súdu potvrdzujúceho oprávnenosť
nárokov kupujúceho voči predávajúcemu.
VIII. VLASTNÍCTVO, NEBEZPEČENSTVO ŠKODY
1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru v momente, keď mu ho predávajúci odovzdá alebo v momente
odovzdania alebo doručenia prepravných dokladov viažucich sa k dodávanému tovaru, ale len v prípade, že
kupujúci uhradil celú kúpnu cenu a ďalšie pohľadávky, ktoré mal voči predávajúcemu, napr. poplatky,
náhradu škody, zmluvné pokuty a pod.
2. Na kupujúceho prechádza nebezpečenstvo škody na tovare vždy v momente, keď predávajúci tovar
vyskladní zo svojho skladu za účelom jeho dodania na miesto určené v potvrdenej objednávke, kúpnej
zmluve alebo odovzdania kupujúcemu priamo na mieste, kde sa nachádza sklad predávajúceho. V prípade, že
miestom dodania je sklad predávajúceho a kupujúci napriek tomu, že mu bolo oznámené, že môže s tovarom
nakladať, si tovar neprevezme, nebezpečenstvo škody na veci na kupujúceho prechádza momen tom, kedy si
mohol tovar po prvýkrát prevziať.
IX. UŽÍVANIE TOVARU
1.
Kupujúci je povinný používať tovar v súlade s jeho účelom využitia a príslušnými záväznými
predpismi.
2.
Predávajúci týmto upozorňuje kupujúceho na podmienky skladovania dodaného tovaru, ktoré sú
nasledovné:
a) Teplota miestnosti 19 – 21 stupňov Celzia;
b) Relatívna vlhkosť prostredia 50 – 55%;
c) Bez priameho dopadu slnečného žiarenia;
3. V prípade, že kupujúci nedodrží povinnosti stanovené v predchádzajúcich bodoch tohto článku počas
doby záruky, v momente porušenia mu zanikajú práva vyplývajúce zo záruky.
X. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY
1. Predávajúci a kupujúci sú zodpovední za škodu, ktorú spôsobia porušením svojich povinností.
2. Predávajúci je povinný nahradiť kupujúcemu vzniknutú škodu len do výšky poistného
plnenia zo
zodpovednosti za tovar.
Pokiaľ predávajúci takúto poistnú zmluvu nemá dojednanú, tak je povinný
predávajúci nahradiť kupujúcemu škodu len do výšky nákladov na opravu poškodeného tovaru alebo
uvedenie poškodeného tovaru do pôvodného stavu. Táto limitácia náhrady škody neplatí, ak je škoda
spôsobená úmyselne predávajúcim,
3. Pokiaľ z nedbanlivosti predávajúci podstatným spôsobom poruší kúpnu zmluvu je povinnosť nahradiť
vzniknutú škodu limitovaná výškou poistného plnenia z poistnej zmluvy, ktorou je predávajúci poistený pre
prípad zodpovednosti za tovar.
4. Nenahrádza sa škoda, ktorá prevyšuje škodu, ktorú mohla povinná strana v čase vzniku záväzkovo-právneho
vzťahu ako možný dôsledok porušenia svojej povinnosti predvídať alebo ktorú bolo možné predvídať s
prihliadnutím na skutočnosti, ktoré v uvedenom čase povinná strana poznala alebo mala poznať pri obvyklej
starostlivosti.
XI. UKONČENIE KÚPNEJ ZMLUVY
1. Kúpna zmluva sa končí dňom vysporiadania všetkých práv, povinností a nárokov zmluvných strán z nej
vyplývajúcich. Pred dobou podľa predchádzajúceho bodu je možné kúpnu zmluvu ukončiť dohodou
zmluvných strán alebo odstúpením v súlade s týmto článkom VOP a s platnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi. Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak:
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a) ak kupujúci je v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny tovaru a to aj napriek písomnej výzve
predávajúceho na jej uhradenie v primeranej dodatočnej lehote,
b) po uzatvorení kúpnej zmluvy s kupujúcim vznikli preukázateľné skutočnosti na strane kupujúceho,
ktoré odôvodňujú oprávnené pochybnosti o možnostiach skorého a úplného plnenia všetkých povinností a
záväzkov zo strany kupujúceho, hlavne vo vzťahu ku zaplatení kúpnej ceny, je predávajúci oprávnený od
kúpnej zmluvy a dodania tovaru odstúpiť, resp. požadovať na kupujúcom okamžitú úhradu kúpnej ceny
tovaru nezávislú na údajoch uvedených na faktúre,
c) nebola ani v primeranej dodatočnej lehote uhradená záloha kúpnej ceny za tovar v súlade s týmito VOP,
d) v ostatných prípadoch, keď to umožňujú tieto VOP, kúpna zmluva alebo platné všeobecne záväzné právne
predpisy.
2. Odstúpením kúpna zmluva zaniká od počiatku. Platnosť kúpnej zmluvy sa končí v momente doručenia
odstúpenia predávajúceho kupujúcemu. Odstúpením od kúpnej zmluvy nezanikajú práva a povinnosti, ktoré
vznikli v dôsledku porušenia kúpnej zmluvy, a to najmä nárok na náhradu škody, zmluvné pokuty a iné
sankcie, ušlý zisk a pod.
XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa 01.07.2022.
2. Predávajúci je oprávnený meniť obsah VOP, pre kupujúceho sú zmeny záväzné vyvesením na web stránke
Predávajúceho. Kupujúci je počas trvania kúpnej zmluvy povinný oznámiť bezodkladne predávajúcemu
zmenu obchodného mena, sídla, bydliska, IČO, bankového spojenia a ďalších údajov uvedených v kúpnej
zmluve. Kupujúci berie na vedomie, že vždy sú platné najnovšie VOP po ich zmenách.
3. Kupujúci je povinný bezodkladne oznámiť predávajúcemu skutočnosť, že bol podaný návrh na
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, začatie exekučného konania a to, že spoločnosť rozhodla o zrušení
spoločnosti s likvidáciou. Kupujúci vyhlasuje:
- že súhlasí s tým, aby predávajúci uzavrel zmluvu o zriadení záložného práva na pohľadávku
predávajúceho voči kupujúcemu z kúpnej zmluvy alebo takúto pohľadávku postúpil ktorejkoľvek tretej
osobe, a zároveň sa kupujúci zaväzuje poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť pri vzniku a realizácii
záložného práva, že nemá námietky voči založeniu pohľadávok a bez súhlasu predávajúceho nebude môcť
použiť svoje pohľadávky na započítanie založených pohľadávok.
4. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že spory týkajúce sa výkladu jednotlivých ustanovení príslušnej kúpnej
zmluvy, týchto VOP ako aj spory vyplývajúce zo vzájomného obchodného styku budú riešiť predovšetkým
vzájomným rokovaním.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy, alebo sú s touto zmluvou
spojené, vrátane sporov týkajúcich sa jej porušenia, zrušenia, alebo neplatnosti, budú predložené a s konečnou
platnosťou rozhodnuté Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave, so
sídlom Gorkého 9,816 03 Bratislava. Zmluvné strany sa dohodli, že rozsudok tohto rozhodcovského súdu je
nezrušiteľný a nepreskúmateľný súdom.
6. Kupujúci podpisom objednávky alebo podpisom kúpnej zmluvy alebo akceptáciou cenovej ponuky
učinenou prostredníctvom internetu potvrdzuje a vyhlasuje, že bol s týmito VOP oboznámený, že si obsah
VOP prečítal, všetkému porozumel a so všetkým súhlasí.
7. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť príslušnej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Kupujúci
svojím podpisom pod objednávku, pod kúpnu zmluvu alebo akceptáciou cenovej ponuky učinenou
prostredníctvom internetu automaticky potvrdzuje aj oboznámenie sa s týmito VOP. Tieto VOP sú zároveň
zverejnené na internetovej stránke predávajúceho www.eco-pack.sk.
8. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.07.2022.

V Prešove 30.06.2022
Eco – Pack a.s.
Walter Linkesch, predseda predstavenstva
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