
 

 
 

Všeobecné zmluvné podmienky 

1. Všeobecné podmienky 

Tieto všeobecné zmluvné podmienky (VZP) tvoria neoddeliteľnú súčasť všetkých zmlúv a 

iných obchodných dohôd spoločnosti Pápateszéri Téglaipari Kft., ďalej len „Výrobca“, 

uzatvorených na dodávku a predaj stavebného materiálu na báze pálenej keramiky a iného 

stavebného materiálu vyrábaného a predávaného Výrobcom, s výnimkou, ak Výrobca 

výslovne a v písomnej forme nestanovuje inak. VZP sú platné až do ich odvolania! Ďalší 

predajcovia a iní obchodní partneri sú povinní  pri svojich ponukách, zmluvách a plneniach 

súvisiacich s výrobkami vyrábanými a predávanými Výrobcom prihliadať na podmienky 

uvedené vo VZP a konať v súlade s nimi. Od podmienok uvedených vo VZP sa možno 

odchýliť výlučne v zmluve podpísanej so spolupracujúcimi stranami. Všeobecné alebo 

osobitné obchodné podmienky Kupujúceho alebo Zákazníka, ktoré sa líšia od VZP možno 

akceptovať len s písomným súhlasom Výrobcu.   

V otázkach, ktoré nie sú upravené v zmluvách uzatvorených medzi Výrobcom a Kupujúcim, 

sa použijú všeobecné zmluvné podmienky a ustanovenia Občianskeho zákonníka. Po 

nadobudnutí účinnosti VZP, tieto vo všetkých platných obchodných zmluvách (v zmluvách 

ďalších predajcov) spoločnosti Pápateszéri Téglaipari Kft. nahrádzajú všetky zmluvné 

ustanovenia s výnimkou takých ustanovení, ktoré pojednávajú o podmienkach kúpy (body 7-

8). Dátum nadobudnutia účinnosti VZP je: 1. február 2013.   

2. Ustanovenia týkajúce sa cien, cenových ponúk a ich zverejnenia 

Cenu výrobkov, služieb, baliacich materiálov, pomocných a doplnkových materiálov 

Výrobcu a poplatky za ich používanie obsahuje cenník aktuálny v čase odovzdania tovaru, 

v ktorom sú ceny uvedené bez DPH, a ktorý je zverejnený aj na webovej stránke spoločnosti 

www.bakonytherm-tegla.hu. V odlišných prípadoch platia individuálne dohody uzatvorené 

medzi stranami. Ceny výrobkov nezahŕňajú cenu paliet a balenia. Tieto sú uvedené na 

faktúrach ako samostatné položky. Oznámené ceny sú platné v mieste prevádzky Výrobcu 

(zabalené do fólie, naložené na vozidlo). V zaslanom cenníku je samostatne uvedená cena 

palety (PT, MAV) a cena balenia. Oznámené ceny platia len pre predaj na domácom trhu a ich 

platnosť je uvedená v dokumentoch zaslaných Výrobcom svojim partnerom. Objednaný tovar 

a ponuky s potvrdenými cenami výrobkov platia do oznámenej lehoty dodania, resp. do doby 

platnosti uvedenej v ponuke. Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť svoje ceny bez 

akýchkoľvek obmedzení. V prípade prevzatia výrobkov vo výrobnom závode znáša dopravné 

náklady Kupujúci (EXW). V prípade dodania tovaru na dohodnuté miesto sa účtujú aj 

náklady za dodanie do tohto miesta a prípadné náklady za vyloženie tovaru  (CPT). 

V takýchto prípadoch je Výrobca oprávnený na faktúre uviesť dopravné náklady a cenu 

výrobku ako samostatné položky. Fakturácia sa uskutoční v cenách platných v deň plnenia. 

Strany považujú faktúru za akceptovanú, ak Kupujúci do 3 dní odo dňa jej prevzatia nevnesie 

proti nej písomnú námietku. 



3. Objednávky a ich vybavovanie 

Objednávky je Kupujúci povinný predkladať vždy v písomnej forme. V prípade osobitných 

dohôd je Kupujúci povinný odvolať sa na číslo osobitnej dohody a toto číslo uviesť vo svojej 

objednávke. Kupujúci je povinný uviesť vo svojej objednávke, či žiada dodať tovar na ním 

určené miesto alebo ho prevziať v mieste prevádzky. Výrobca si vyhradzuje právo, že 

v určitých prípadoch objednávky prijme až po zaplatení vopred určenej zálohy. Výrobca 

neodkupuje výrobky späť. Spoločnosť Pápateszéri Téglaipari Kft. nezodpovedá za správnosť 

zoznamu materiálov a kalkulácie potrebného materiálu, ktoré zostavil Kupujúci. Stanovenie 

rozmerov konštrukčných materiálov na zabudovanie je úlohou a zodpovednosťou 

Kupujúceho. 

4. Prevzatie tovaru, plnenie 

Miestom prevzatia tovaru je vždy miesto prevádzky Výrobcu (8556. Pápateszér, Téglagyári 

út 1.) Doba prevzatia: v pracovných dňoch od 6.30 do 14.30.  

Preberajúca osoba: 

- priamo Kupujúci, 

- alebo ním poverený prepravca, 

- alebo jeho zástupca (vodič motorového vozidla). 

V prípade prepravy zabezpečovanej Výrobcom miestom prevzatia je tiež: 

- miesto prevádzky Výrobcu (EXW).  

Preberajúca osoba: 

- Kupujúci 

- alebo prepravca poverený Výrobcom, 

- alebo jeho zástupca. 

- Prevziať výrobok je oprávnený aj zamestnanec Kupujúceho. 

Preberajúca osoba je povinná pri prevzatí skontrolovať množstvo a kvalitu preberaného 

tovaru. Dodacie listy po ich kontrole podpíšu obidve strany. Pred plnením je Kupujúci 

povinný (na objednávke) uviesť mená osôb oprávnených prevziať výrobok ako aj evidenčné 

číslo dopravného prostriedku. Ak túto povinnosť zanedbá, nemôže neskôr namietať osobu 

preberajúcu tovar alebo jej oprávnenie. V prípade dodania tovaru na určené miesto je 

Kupujúci povinný zabezpečiť prevzatie tovaru v dohodnutom čase a ak to nesplní, Výrobca 

tovar odvezie naspäť do svojej prevádzky. S tým súvisiace náklady bude znášať Kupujúci.  

Znášanie škody: 

- prechádza na Kupujúceho, jeho zástupcu (EXW, FCA) v mieste prevádzky Výrobcu pri 

naložení tovaru na motorové vozidlo,   

- alebo pri organizovaní prepravy z výrobného závodu na prepravcu (FCA, CPT).  

Parity prepravy podľa INCOTERMS. 

Ak prepravca napriek upozorneniu Výrobcu prepravuje tovar ako náklad s prekročenou 

hmotnosťou, je povinný nahradiť škody, ktoré v dôsledku toho Výrobcovi  vniknú. V prípade 

objednania výrobkov s prepravou organizovanou Kupujúcim, tovar musí byť odvezený do 3 

týždňov po dodacom termíne oznámenom Výrobcom. Za dobu skladovania tovaru po 

oznámenom termíne účtuje Výrobca skladné vo výške 0,3% z hodnoty tovaru. V prípade 

dodania tovaru na určené miesto je Kupujúci povinný zabezpečiť, aby bolo miesto dodania 

tovaru nezávisle od poveternostných podmienok bezpečne dostupné vozidlovou súpravou 

s nižšie uvedenými parametrami. Parametre vozidlovej súpravy: dĺžka 15 m, celková 

hmotnosť 40 t. V prípade, ak je na miesto dodania potrebné povolenie na vstup, Kupujúci je 

zodpovedný za to, aby povolenie zabezpečil na vlastné náklady. 

Ak k prevzatiu tovaru nedôjde z dôvodu zanedbania na strane osoby preberajúcej tovar, 

vrátane nevhodnosti miesta na vyloženie tovaru (podľa posúdenia vodiča motorového 

vozidla), je Kupujúci povinný uhradiť náklady neúspešnej prepravy, ako aj zvýšené náklady 

spojené s vyložením tovaru na inom mieste. Pri zabalení prepravovaného tovaru sa Výrobca 

maximálne usiluje používať materiály, ktoré zabezpečujú vhodnú ochranu tovaru. Cenu paliet 



a baliaceho materiálu obsahuje cenník vždy ako samostatné položky. Spoločnosť Pápateszéri 

Téglaipari Kft. zoberie naspäť palety zakúpené u nej po 1. máji 2010 v neporušenom 

a nepoškodenom stave v mieste svojej prevádzky v Pápateszér do 9 mesiacov po ich vydaní 

v predmetnom roku, oproti predloženiu faktúry potvrdzujúcej ich vydanie a dodacieho listu 

(kópie). K vráteným paletám je Kupujúci povinný vystaviť dodací list. Protihodnotu za palety 

Výrobca vráti po odpočítaní poplatku za ich použitie. V záujme rýchleho a korektného 

prevzatia paliet je Kupujúci povinný palety nachystať prehľadným spôsobom. Ročný obrat 

paliet sa nezapočítava do skutočného zrealizovaného obratu a nepredstavuje základ pre 

výpočet obratového bonusu.    

5. Platobné podmienky 

Výrobca vystaví Kupujúcemu faktúru, na ktorej bude uvedené číslo colnej tarify. 

Povinnosťou Kupujúceho je, aby čiastku uvedenú na faktúre vystavenej Výrobcom, 

poukázal v dobe jej splatnosti na účet Výrobcu alebo ju zaplatil v hotovosti.   

Platba je možná aj v hotovosti, avšak od 1. januára 2013 jej suma na jedného Kupujúceho 

nemôže mesačne presiahnuť čiastku 1,5 mil. Ft brutto, podľa § 38 písm. 3 a) a 3 b) zákona 

o daňovom poriadku z roku 2013. V prípade omeškania s platbou je Kupujúci povinný 

zaplatiť úroky z omeškania vo výške základnej úrokovej sadzby národnej banky. Spoločnosť 

Pápateszéri Téglaipari Kft. si vyhradzuje vlastníctvo k dodanému tovaru až do zaplatenia celej 

kúpnej ceny. Napriek odovzdaniu tovaru na Kupujúceho neprechádza vlastnícke právo 

k odovzdanému tovaru, k tomu dôjde až po zaplatení celej kúpnej ceny. 

6. Prevod pohľadávok 

V prípade tovaru, ktorý Kupujúci odovzdáva ďalej a podľa vyššie uvedeného ostáva vo 

vlastníctve Výrobcu, je povinný voči vlastnému kupujúcemu prehlásením vyhradiť vlastnícke 

právo. V prípade odovzdania tovaru s výhradou vlastníckeho práva Kupujúci prevádza na 

Výrobcu svoje pohľadávky voči tretej osobe, ak tieto pochádzajú z predaja ním dodávaných 

výrobkov. To platí až do doby, kým pohľadávky Výrobcu nie sú v celom rozsahu vyrovnané. 

Kupujúci je povinný na požiadanie Výrobcu určiť svojich odberateľov a dlžníkov a písomne 

ich informovať o prevode pohľadávok. Prevod pohľadávok je Kupujúci povinný zaznamenať 

vo svojich obchodných knihách a uviesť na ním vystavených dodacích listoch a faktúrach. 

Kupujúci súhlasí s tým, že ak je v omeškaní s platbou o viac než 30 dní, zástupca Výrobcu sa 

môže na pracovisko alebo dodaciu adresu Kupujúceho bez prekážok dostať za účelom 

spätného odvozu tovaru a môže stavebné materiály Bakonytherm na náklady Kupujúceho 

odviezť naspäť. 

7. Úverový rámec 

Spoločnosť  Pápateszéri Téglaipari Kft. určuje pre svojich Kupujúcich úverový rámec, výška 

ktorého je uvedená v prílohe s podmienkami zmluvy o spolupráci. V prípade pochybností 

v súvislosti s prekročením úverového limitu, omeškaním s platbou, platobným zámerom alebo 

platobnou schopnosťou Kupujúceho má Výrobca právo pozastaviť zmluvne dojednané 

platobné podmienky, stanoviť platbu vopred ako aj odstúpiť od zmluvy bez potvrdenia straty 

záujmu. V takomto prípade nemá Kupujúci nárok na náhradu škody. 



8. Reklamácia, záruka 

Výrobca zaručuje, že ním vyrábané výrobky určené v zmluve zodpovedajú odborným a 

technických požiadavkám uvedeným v zmluve a v normách. Pri prevzatí tovaru musí byť 

skontrolované množstvo a kvalita preberaného tovaru! Prípadné chýbajúce množstvo a 

viditeľné chyby v kvalite musia byť uvedené na dodacom liste a potvrdené podpismi 

odovzdávajúcej a preberajúcej osoby. Výrobca nezodpovedá za poškodenia, rozbitie a škody 

vznikajúce počas viacnásobnej prekládky tovaru a prepravy, pri ktorej nie sú dodržiavané 

pokyny týkajúce sa prepravy a manipulácie s nákladom, uvedené v „Technickom liste 

výrobku“. Prípadné vápenné výkvety na výrobku neovplyvňujú parametre kvality a hodnotu 

jeho použitia. Vápenné výkvety môžu pochádzať z murovacej malty alebo z nadmerného 

navlhnutia a sú odstrániteľné mäkkou vodou. Považujú sa vyslovene len za estetickú chybu. 

Výrobca nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené živlom. Ak Kupujúci na dodacom 

liste neuvedie chybu, tým potvrdí bezchybnosť výrobku. Kupujúci môže následne predložiť 

námietku len a výlučne ohľadom takých nedostatkov, ktoré neboli pri prevzatí viditeľné a 

kontrolovateľné. Tieto námietky musia byť bezodkladne oznámené Výrobcovi v písomnej 

forme, pričom musí byť k námietkam pripojená faktúra a dodací list.  

Oznámenie musí obsahovať: 

- presné označenie chyby, 

- fotografie s dôkazmi. 

Výrobok, ktorý je predmetom reklamácie kvality, nesmie byť zabudovaný! Celé množstvo 

takéhoto výrobku musí byť k dispozícii na prehliadnutie a kontrolu. Náklady súvisiace so 

zabudovaním chybného výrobku nemôžu byť prenesené na Výrobcu! Dôvodom pre 

reklamáciu nemôže byť odchýlka od vlastností uvedených v informačných materiáloch, ak 

táto neovplyvňuje užívateľskú hodnotu výrobku. 

Zadržanie platby z dôvodu reklamácie sa bude považovať v prípade neopodstatnenosti 

reklamácie kvality za omeškanie s platbou a bude mať príslušné právne dôsledky. 

Kupujúci je vždy povinný dodržiavať návod na skladovanie a použitie a pokyny uvedené 

v technickom liste počas prípadnej záručnej doby. 

Vyobrazenia výrobkov uvedené v katalógoch a marketingových publikáciách sú len 

informatívneho charakteru. 

Spoločnosť  Pápateszéri Téglaipari Kft. prikladá prehlásenia o kvalite a norme do balenia. 

Podrobné technické listy výrobkov možno stiahnuť z webovej stránky Výrobcu 

(www.bakonytherm-tegla.hu). Kupujúci je počas ďalšieho predaja výrobkov povinný 

upozorniť na dodržiavanie správneho použitia. 

9. Iné ustanovenia 

Kupujúceho sú oprávnené zastupovať osoby, ktoré sú podľa zákona o hospodárskych 

spoločnostiach oprávnené konať za spoločnosť, ako aj osoby, ktoré tieto osoby súkromnou 

listinou splnomocnia. Na riešenie právnych sporov vyplývajúcich z podnikateľskej zmluvy si 

Zmluvné strany vyhradzujú výhradnú právomoc Okresného súdu Pápa (Pápai Járásbíróság) a 

v závislosti od hodnoty sporu výhradnú právomoc Všeobecného súdu Veszprém (Veszprémi 

Törvényszék).   

 

v Pápateszér, 1. februára 2013 
 

 

 

Gábor Valdinger, výkonný riaditeľ, v.r. 

http://www.bakonytherm-tegla.hu/

