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Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Bajkalská 30, 829 48 Bratislava,
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Tieto Všeobecné nákupné podmienky spoločnosti
je podmienky navrhnuté kupujúcim v zmluve a v týchto VNP. Ak nie je dohodnuté inak,
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., (ďalej len „VNP“)
predávajúci je povinný písomne akceptovať
upravujú práva a povinnosti zmluvných strán medzi spoločnosťou Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.,
zmluvu najneskôr do piatich (5) pracovných
(ďalej len „kupujúci“) a druhou zmluvnou stranou
dní odo dňa, kedy mu bola doručená. Ak predávajúci v uvedenej lehote zmluvu písomne
(ďalej len „predávajúci“) vznikajúce pri ich podnikateľskej činnosti, zahŕňajúc najmä nákupné
neakceptuje, medzi kupujúcim a predávajúcim nevzniká záväzkový vzťah a kupujúci nie
objednávky vystavené kupujúcim, ktoré boli akceptované predávajúcim, kúpne zmluvy, zmluvy
je po uplynutí tejto lehoty viazaný touto zmluvou, s výnimkou, ak predávajúci poskytne plo dielo a ostatné typové zmluvy podľa II. hlavy
nenie v súlade s príslušnou zmluvou počas
3. časti Obchodného zákonníka, ako aj akékoľvek
lehoty na akceptáciu tejto zmluvy, čo bude
iné zmluvy uzavreté medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorých predmetom je najmä dodanie
považované za bezvýhradné prijatie zmluvy.
hnuteľných vecí (tovarov), zhotovenie diela a/alebo poskytnutie služieb zo strany predávajúceho 6. Každá zmluva musí obsahovať základné identifikačné údaje zmluvných strán v zmysle § 3a) zákokupujúcemu (ďalej len „predmet plnenia“).
na č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, zápisu
2. Tieto VNP majú výhradnú platnosť, aplikácia všev obchodnom registri alebo živnostenskom regisobecných obchodných podmienok predávajútri, prípadne v inej zákonom stanovenej verejnej
ceho, prípadne akýchkoľvek iných obchodných
evidencii, vrátane DIČ a IČ DPH. Predávajúci je
podmienok je vylúčená, pokiaľ sa kupujúci a prezároveň povinný bezodkladne oznámiť kupujúcedávajúci písomne nedohodnú inak.
mu akékoľvek zmeny, ktoré u neho nastanú a sú
predmetom zápisu do vyššie uvedených evidencií, vrátane schopnosti plniť svoje záväzky, inak
3. V prípade rozporu medzi ustanoveniami VNP
zodpovedá za škodu, ktorá vznikla kupujúcemu
a jednotlivej objednávky alebo zmluvy platia
porušením tejto povinnosti a je povinný nahradiť
prednostne ustanovenia objednávky alebo zmluvy (ďalej len „zmluva“).
kupujúcemu náklady, ktoré musel kupujúci v tejto
súvislosti vynaložiť.
4. Jednotlivú čiastkovú objednávku činí kupujúci v súlade s ponukou predávajúceho. Zmluvu 7. Dohodnutá cena je stanovená pevnou čiastkou, je
a iné právne úkony je kupujúci oprávnený uskutočúplná a konečná a sú v nej zahrnuté všetky nániť len písomne alebo elektronicky. Cena, bonusy
klady predávajúceho súvisiace s predmetom pla iné cenové dohody sú stanovené dohodou menenia, a to najmä náklady na balenie, prepravu
dzi kupujúcim a predávajúcim.
s poistením na adresu uvedenú v objednávke alebo zmluve, inštaláciu, ekologickú likvidáciu odpadu, náklady vrátenia plnenia v rámci reklamácie,
5. Zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim
nájom/použitie vratného obalu, clo a akékoľvek
vzniká:
a) dňom podpísania písomného vyhotovenia
iné dodatočné poplatky týkajúce sa dodávky
zmluvy oboma zmluvnými stranami, alebo
predmetu plnenia ako aj všetky ostatné poplatky
b) dňom doručenia písomnej akceptácie zmlupožadované úradmi Slovenskej republiky súvisiavy kupujúcemu, ktorým predávajúci akceptuce s predmetom plnenia a náklady na všetky li1.
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cencie, povolenia a všetky formality požadované
na poskytnutie plnenia do Slovenskej republiky.
8. Predávajúci je oprávnený fakturovať dohodnutú cenu až po riadnom poskytnutí plnenia a jeho
prevzatí kupujúcim. Podkladom pre vystavenie
faktúry je dodací list alebo akceptačný protokol
potvrdený kupujúcim, ktorý musí byť priložený
k faktúre. Nevyhnutnou súčasťou faktúry musí byť
aj kópia objednávky alebo zmluvy. Predávajúci je
povinný vystaviť faktúru do 15 dní po poskytnutí
plnenia.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

pláca kupujúci predávajúcemu odmenu, ktorá sa
považuje za príjem podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) alebo sa považuje za príjem podľa § 6 ods. 4 ZDP, sa zmluvné
strany v súlade s §43 ods. 14 ZDP dohodli, že daň
vyberaná zrážkou podľa §43 ods. 3 písm. h) ZDP
sa neuplatní.

16. Predávajúci sa zaväzuje počas trvania zmluvy písomne alebo elektronicky oboznámiť kupujúceho
prostredníctvom kontaktných osôb uvedených
v zmluve o skutočnostiach týkajúcich sa stavu
jeho registrácie pre účely DPH bezodkladne, najFaktúry predávajúci zasiela prioritne v elektronickej forme v needitovateľnom formáte (.pdf, .jpg
neskôr v lehote troch pracovných dní od zmeny
a pod.) na mailovú fakturačnú adresu: elektrostavu registrácie. Predávajúci sa zaväzuje kupujúnickafaktura@pss.sk. Len vo výnimočných príceho najmä oboznámiť o:
padoch je možné faktúru doručiť poštou alebo
-v
 zniku jeho registrácie pre účely DPH na území SR,
- zrušení jeho registrácie pre účely DPH na území
osobne do podateľne PSS, a. s., s uvedením adresáta: Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Odbor EKOu,
SR a jej dôvodoch.
Bajkalská 30, 829 48 Bratislava.
17. Predávajúci je povinný dodať predmet plnenia
Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa platných
v čase a mieste určenom v zmluve. Pokiaľ nie
právnych predpisov Slovenskej republiky. Ak preje uvedené miesto, potom je miestom plnenia
dávajúci uvedie vo faktúre nesprávny údaj alebo
sídlo kupujúceho. Predávajúci je taktiež povinný
ak faktúra neobsahuje všetky požadované náležiposkytnúť predmet plnenia v množstve a podľa
tosti uvedené v objednávke alebo zmluve, zákone
špecifikácie dohodnutej v zmluve. Akékoľvek odchýlky od ustanovení uvedených v zmluve, ktoo DPH alebo v týchto VNP, je kupujúci oprávnený
ré ovplyvnia druh alebo kvalitu poskytovaného
vrátiť predávajúcemu faktúru bez úhrady na prepracovanie. Vrátením faktúry sa preruší plynutie
predmetu plnenia, sa považujú za zmeny v zmluvných podmienkach. Pod zmenou zmluvných podlehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne
mienok sa rozumie aj zmena konečného termínu
plynúť doručením správne vyhotovenej faktúry.
plnenia, miesta plnenia a všetky požiadavky týkajúce sa spôsobu realizácie plnenia.
Ak nebolo dohodnuté inak, tak každá faktúra je
splatná v priebehu 30 dní bez zľavy alebo kupujúci uhradí faktúru bankovým prevodom na účet 18. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet plnenia
predávajúceho uvedený vo faktúre do 5 dní od
spĺňa všetky požiadavky kladené na neho právnymi predpismi a normami Slovenskej republiky
doručenia faktúry za podmienky vopred zmluvne dohodnutého poskytnutia skonta vo výške od
a Európskej únie. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu príslušnú dokumentácia vzťahu2 % z celkovej ceny bez DPH predmetu plnenia.
V prípade využitia tejto platobnej podmienky prejúcu sa k predmetu plnenia, t. j. návody na poudávajúci na faktúre výslovne uvedie, že uplatňuje
žitie, užívateľské manuály, prevádzkové inštrukcie
skonto a výšku skonta vyčísli. Základ dane a DPH
a iné dokumenty potrebné na použitie poskytnutého plnenia, ktoré je predávajúci povinný odobude na faktúre vyčíslená po zohľadnení skonta.
vzdať kupujúcemu súčasne s poskytnutím predmetu plnenia v slovenskom jazyku, pokiaľ nebude
Predávajúci nie je oprávnený vystavovať zálohové
dohodnuté inak. V prípade dodania technického
faktúry, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodli inak.
zariadenia je súčasťou plnenia riadne zaškolenie
oprávnených zamestnancov kupujúceho, ktoré je
Cena za predmet plnenia sa hradí bankovým
zahrnuté v cene dohodnutej v zmluve.
prevodom na účet predávajúceho uvedený vo
faktúre. Za deň splnenia peňažného záväzku sa 19. Ak je predmetom plnenia poskytnutie služieb
považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu kupukupujúcemu, je predávajúci povinný poskytovať
júceho v prospech účtu predávajúceho.
tieto služby v súlade so záujmami kupujúceho,
ktoré predávajúci pozná, alebo musel poznať.
Uhradenie faktúry sa nepovažuje za súhlas kupuPredávajúci sa zaväzuje tieto služby poskytovať
júceho, že predmety plnenia boli dodané v súlade
s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Predávajúci je povinný oznámiť
s podmienkami príslušnej zmluvy.
kupujúcemu všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení predmetu zmluvy a ktoré môžu mať vplyv
V prípade, že za splnenie predmetu zmluvy vyPrvá stavebná sporiteľňa, a. s., Bajkalská 30, P. O. Box 48, 829 48 Bratislava, tel. 02/58 55 58 55, www.pss.sk
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20.

21.

22.

23.

24.

na zmenu pokynov kupujúceho. Predávajúci je
b) požadovať odstránenie vád opravou predmetu plnenia, ak sú vady opraviteľné,
oprávnený čiastočne alebo celkom poveriť tretie
c) požadovať primeranú zľavu z ceny predmetu
osoby plnením predmetu zmluvy s kupujúcim iba
plnenia alebo
ak k tomu kupujúci dal výslovný súhlas. Predávajúci zodpovedá za škodu na veciach, ktoré mu pod) odstúpiť od zmluvy.
skytol kupujúci k plneniu predmetu zmluvy, ibaže
tuto škodu nemohol odvrátiť ani pri vynaložení od- 25. Nároky z vád plnenia zostávajú popri nároku na
bornej starostlivosti. Pokiaľ nie je stanovené inak,
náhradu škody alebo na zmluvnú pokutu nedotknuté.
nie je kupujúci povinný hradiť predávajúcemu náklady, ktoré predávajúci vynaložil pri plnení predmetu tejto zmluvy, ibaže z ich povahy vyplýva, že 26. Záručná doba na plnenie je dvadsaťštyri (24)
nie sú už zahrnuté v cene a kupujúci úhradu týchmesiacov, ak nebolo dohodnuté inak a začína
to nákladov potvrdil. Predávajúci nemá nárok na
plynúť dňom prevzatia predmetu plnenia kupujúcim a podpisom dodacieho listu alebo prebenáhradu nákladov, ktoré neboli vynaložené účelne
racieho protokolu. Záručná doba bude predĺžea efektívne.
ná o časové obdobie, počas ktorého sa vadné
plnenie nemohlo z dôvodov na strane predáPredávajúci sa zaväzuje dodržiavať všetky technické a bezpečnostné predpisy, s ktorými jeho
vajúceho používať v súlade so zmluvnými podmienkami.
zamestnancov oboznámil kupujúci, zároveň preukázateľne zabezpečí poučenie svojich zamestnancov o všeobecných predpisoch bezpečnosti 27. V prípade, ak má plnenie vady, ktoré sa objavili
a ochrany zdravia pri práci, ako aj o ochrane osobpočas záručnej doby, kupujúci bezodkladne píných údajov, zodpovedá za nich a znáša prípadné
somne oznámi túto skutočnosť predávajúcemu,
dôsledky porušenia týchto predpisov.
ktorý je povinný vady odstrániť v dohodnutej lehote, najneskôr však do 30 dní po uplatnení reklamácie.
V prípade poskytovania plnenia zo zahraničia je
predávajúci povinný poskytnúť plnenie podľa dodacej doložky DDP Bratislava (INCOTERMS 2010). 28. Ak nebolo dohodnuté inak, tak predávajúci podpisom zmluvy udeľuje kupujúcemu výhradnú,
časovo a územne neobmedzenú a voľne prevoKupujúci nadobúda užívacie právo k predmetu
diteľnú licenciu a práva k akémukoľvek autorsképlnenia okamihom jeho odovzdania predávajúcim, ktoré je potvrdené podpisom dodacieho listu
mu dielu, vytvorenému predávajúcim v súvislosti s predmetom plnenia na základe zmluvy, a to
alebo preberacieho protokolu a vlastnícke právo
v neobmedzenom rozsahu prevoditeľných práv.
k predmetu plnenia nadobúda kupujúci okamihom uhradenia kúpnej ceny. Nebezpečenstvo
škody na predmete plnenia, pokiaľ nie je v zmluve 29. V prípade postúpenia licencie predávajúceho na
dohodnuté inak, prechádza na kupujúceho okakupujúceho v zmysle týchto VNP prehlasuje premihom jeho prevzatia od predávajúceho, ktoré je
dávajúci, že:
potvrdené podpisom dodacieho listu alebo pre- riadne nadobudol výhradné a neobmedzené
beracieho protokolu.
licencie od všetkých oprávnených osôb, ktoré
postupuje príslušnou zmluvou kupujúcemu;
Predávajúci je povinný poskytnúť plnenie v sú- získal vopred od uvedených osôb súhlas na polade so zmluvou, najmä však v množstve a kvastúpenie licencii na kupujúceho;
lite určených v zmluve a zároveň garantuje bez- predmetné licencie nepostúpil a nepostúpi na
chybnú funkčnosť dodaných predmetov plnenia,
iný subjekt;
v opačnom prípade má dodaný predmet plnenia
- jednorázovo už vysporiadal všetky majetkové
vady, za ktoré predávajúci zodpovedá v zmysle
nároky oprávnených osôb v súvislosti s vytvorením predmetov ochrany, ich použitím pri výrobe
príslušných právnych predpisov. Ak časť plnenia vykonáva predávajúci prostredníctvom trediela, udelením licencii v intenciách Autorského
tej osoby, subdodávateľa, zodpovedá za plnenie
zákona č. 185/2015 Z. z.;
v plnom rozsahu rovnako, ako keby plnenie po- zodpovedá kupujúcemu za porušenie práv treskytoval samostatne.
tích osôb pri používaní predmetov ochrany,
upravených predovšetkým v Autorskom zákone, Občianskom zákonníku a tieto sa zaväzuje
Kupujúci je v prípade vadného plnenia oprávnený
vysporiadať;
najmä:
- zaväzuje sa uhradiť kupujúcemu všetky škody,
a) požadovať odstránenie vád poskytnutím náktoré mu vzniknú z dôvodu porušenia práv trehradného predmetu plnenia za vadný predmet
tích osôb, z nevysporiadaných nárokov oprávnených osôb a z porušenia svojho záväzku o postúplnenia, dodanie chýbajúceho predmetu plnenia a požadovať odstránenie právnych vád,
pení výhradnej licencie.
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30. Predávajúci zodpovedá za to, že poskytnuté plnenie nebude mať žiadne právne vady. Predávajúci ďalej prehlasuje a ručí, že poskytnuté plnenie
nie je zaťažené a neporušuje práva tretích osôb
vrátane akýchkoľvek práv duševného vlastníctva
tretích osôb.

aj subjektu, ktorého sa informácie týkajú, ich neoprávneným použitím, odhalením, nedostatočnou
ochranou, vrátane škody spočívajúcej v strate dôveryhodnosti kupujúceho alebo subjektu, ktorého sa informácie týkajú a ich zvýšených nákladov
v súvislosti so vznikom škody, prípadne inej ujmy.

31. Predávajúci sa zaväzuje odškodniť kupujúceho
voči všetkým nárokom tretích osôb vyplývajúcich z porušenia práv týchto osôb vrátane akýchkoľvek práv duševného vlastníctva, v súvislosti
s predmetom plnenia podľa zmluvy.

35. V súvislosti so zákonom č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a z dôvodu povinnosti kupujúceho postupovať obozretne a konať
s vynaložením maximálnej odbornej starostlivosti
je kupujúci oprávnený kedykoľvek počas zmluvného vzťahu vyplývajúceho z predmetnej zmluvy
požadovať predloženie výpisu z registra trestov
predávajúceho pre účely preukázania bezúhonnosti alebo predloženie čestného prehlásenia, či
je voči nemu vedené trestné konanie, to aj opakovane. V prípade takejto požiadavky sa predávajúci zaväzuje požiadavke kupujúceho vyhovieť, a to
najneskôr do 30 dní od doručenia takejto výzvy.
V prípade, ak predávajúci nesplní povinnosť predložiť výpis z registra trestov alebo čestné prehlásenie ani na základe opakovanej výzvy, alebo ak
z výpisu z registra trestov vyplynie skutočnosť, že
má predávajúci zápis, alebo ak predávajúci zamlčí,
zatají, skreslí alebo opomenie akékoľvek podstatné
skutočnosti ohľadne prípadného trestného konania voči nemu vedeného alebo úmyselne či z nedbanlivosti uvedie nepravdu, alebo ak z prehlásenia vyplynie skutočnosť, že je voči predávajúcemu
vedené trestné konanie, považuje sa takáto skutočnosť za podstatné porušenie predmetnej zmluvy s právom kupujúceho na okamžité stornovanie
predmetnej zmluvy bez akýchkoľvek sankcií pre
kupujúceho. Nárok na náhradu škody kupujúceho
voči predávajúcemu ostáva zachovaný.

32. Predávajúci je povinný zachovávať mlčanlivosť
o všetkých poznatkoch a informáciách, ktoré
mu kupujúci poskytol pri vzájomných rokovaniach o zmluve, ako aj o všetkých poznatkoch
a informáciách, ktoré získa v súvislosti s výkonom
práv a povinnosti vyplývajúcich zo zmluvy. Informácie, ktoré sa predávajúci dozvie v súvislosti
s realizáciou plnenia sa považujú za prísne dôverné v zmysle ust. § 17 a ust. § 271 Obchodného
zákonníka a považujú sa za obchodné tajomstvo
kupujúceho s následkami tam stanovenými. Ak
sa v súvislosti s plnením predávajúci oboznámi
so skutočnosťami a informáciami tvoriacimi bankové tajomstvo, je povinný zachovávať o týchto
skutočnostiach a informáciách prísnu mlčanlivosť
a zaobchádzať s takýmito informáciami tak, aby
bolo minimalizované riziko ich sprístupnenia iným
osobám. Tieto povinnosti platia aj pre subdodávateľov predávajúceho, aj po skončení zmluvného
vzťahu a prechádzajú aj na právnych nástupcov
predávajúceho.
33. Predávajúci je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci striktne dodržiavali pravidlá súvisiace
s ochranou dát a informácií o interných činnostiach, postupoch a technologickej a technickej
štruktúre kupujúceho.

36. Predávajúci je povinný dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 82/2005 Z. z.
o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.
Predávajúci je povinný na požiadanie bezodklad34. Predávajúci sa zaväzuje, že so všetkými získanými informáciami a údajmi bude zaobchádzať
ne poskytnúť kupujúcemu v požadovanom rozs tou istou opatrnosťou a diskrétnosťou, s akou
sahu doklady fyzických osôb, prostredníctvom
postupuje u vlastných informácií, ktoré si neželá,
ktorých dodáva tovar, prácu alebo poskytuje službu podľa príslušnej zmluvy. Ak predávajúci poaby boli zverejnené, publikované alebo rozširované. Predávajúci získané údaje nepostúpi inej, než
ruší svoje povinnosti vyplývajúce mu zo zákona
č. 82/2005 Z. z. a z uvedeného dôvodu bude kuvopred písomne dohodnutej tretej osobe. Predávajúci je povinný v súlade so zákonom č. 18/2018
pujúcemu uložená pokuta, zaväzuje sa predávajúci
Z. z. o ochrane osobných údajov svoje organizačuhradiť kupujúcemu škodu spôsobenú uhradením
né zložky, zamestnancov alebo riadiacich zamestpokuty alebo inej sankcie uloženej príslušným ornancov a pracovníkov iných subjektov, prostredgánom verejnej správy a to najneskôr do 15 dní
níctvom ktorých sa plnenie môže uskutočňovať,
odo dňa doručenia faktúry spolu so žiadosťou
o uhradenie spôsobnej škody. Porušenie povinpreukázateľne poučiť o povinnosti mlčanlivosti
o získaných údajoch a vystríhať ich pred ich neností vyplývajúcich zo zákona č. 82/2005 Z. z. preoprávneným použitím, odhalením a nedostatočdávajúcim, je dôvodom na okamžité odstúpenie
nou ochranou. Za porušenie povinností týchto
od príslušnej zmluvy zo strany kupujúceho.
osôb zodpovedá predávajúci v plnom rozsahu.
Predávajúci zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí 37. Ak nesplní predávajúci niektorú z povinností stanovenú týmito podmienkami alebo zmluvou, alekupujúcemu ako poskytovateľovi informácií, ako
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bo sa preukáže, že prehlásenia predávajúceho sú
neúplné, nepravdivé alebo klamlivé, je kupujúci
oprávnený odstúpiť od jednotlivej a/alebo rámcovej zmluvy s predávajúcim bez ohľadu na to,
či bola zmluva porušená podstatným spôsobom.
V prípade odstúpenia od zmluvy si kupujúci a predávajúci vzájomne vrátia plnenia.

važujú za doručené i dňom, kedy doručujúcej
zmluvnej strane bolo oznámené, že na adrese sídla druhé zmluvnej strany zapísanej v obchodnom
registri sa adresát nevyskytuje, zásielku nemá kto
prevziať, alebo bolo prevzatie zásielky neoprávnene odmietnuté.

40. Úkon uskutočnený iným prípustným spôsobom
38. Pri odstúpení od zmluvy je kupujúci oprávnený
je nutné následne písomne potvrdiť. Za deň úkonu uskutočneného iným prípustným spôsobom
odstúpiť i od súvisiaceho plnenia bez vád, najmä je oprávnený vrátiť predmet plnenia doje považovaný deň, kedy bol úkon iným prípustdaný bez vád. V takom prípade je predávajúci
ným spôsobom uskutočnený, nie až deň, kedy
povinný doručiť kupujúcemu dobropis na cenu
bolo druhému účastníkovi doručené písomné potvrdenie o tomto úkone.
všetkého vráteného predmetu plnenia najneskôr do piatich dní od odstúpenia od zmluvy.
V prípade, že cena vráteného predmetu plne- 41. Predávajúci je oprávnený postúpiť práva zo zmlunia už bola kupujúcim zaplatená, je predávajúci
vy, ktorej súčasťou sú tieto VPN, len formou predchádzajúcej písomnej dohody s predávajúcim.
povinný vrátiť zaplatenú cenu kupujúcemu do
piatich dní od odstúpenia od zmluvy. Pokiaľ nie
je kúpna cena vrátená, nie je kupujúci povinný 42. Všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim
sa riadia týmito podmienkami a slovenským prátovar vrátiť. Po uplynutí lehoty k vráteniu ceny
vom, najmä zákonom č. 513/1991 Zb., Obchodným
prechádza na predávajúceho nebezpečenstvo
zákonníkom v platnom znení.
škody na vrátenom predmete plnenia a je povinný hradiť náklady spojené s jeho skladovaním. Po vrátení ceny je predávajúci povinný 43. Tieto všeobecné nákupné podmienky sú pre kupujúceho a predávajúceho záväzné ako súčasť
predmet plnenia do jedného týždňa prevziať
uzatvorenej zmluvy na predmet plnenia stanovev mieste určenia. Prevzatie vráteného predmetu
ný podľa objednávky kupujúceho. Odsúhlasením
plnenia je predávajúci povinný potvrdiť kupujúcemu. Náklady spojené s vrátením predmetu
objednávky či splnením predmetu plnenia predávajúci pristupuje k týmto podmienkam. Zmeplnenia nesie predávajúci, pričom náklady, ktoré
nu týchto podmienok predávajúci kupujúcemu
v súvislosti s vrátením vzniknú kupujúcemu je
oznámi zverejnením na www.pss.sk
predávajúci povinný uhradiť na základe faktúry
vystavenej kupujúcim.
44. Tieto všeobecné nákupné podmienky sú platné od 1. 5. 2020
39. Všetky písomné prejavy zmluvných strán sa po-
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