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VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ
PODMIENKY SPOLOČNOSTI
Banner Baterie SR, s.r.o.
1.
1.1

Rozsah úpravy
Tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Banner Baterie SR, s.r.o. (ďalej len „VOP“) upravujú v súlade s § 273 ods. 1 zákona
č. 513/1991 Zb, Obchodného zákonníka v aktuálnom znení vzájomné práva a povinnosti spoločnosti Banner Baterie SR, s.r.o., so
sídlom 930 03 Kostolné Kračany č. 149, IČO: 35 833 688, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v odd. Sro, vl. č.
19013/T (ďalej len „Banner“/ „Predávajúci“) a jej obchodných partnerov (ďalej len „Kupujúci“) v obchodných záväzkových vzťahoch
medzi Predávajúcim a Kupujúcim v súvislosti s predajom tovarov a/alebo s tým súvisiacich poskytovaných služieb (t.j. servis, diagnostika a pod.).

1.2

Odchýlne dojednania od týchto VOP sú platné a účinné iba v prípade, ak sa na tom Predávajúci a Kupujúci písomne dohodnú resp.
pokiaľ zmluva, ktorú medzi sebou písomne uzatvoria neurčuje inak.

2.
2.1

Ponuka na uzavretie zmluvy
Objednávka Kupujúceho sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy. Ponuky Predávajúceho zverejnené v marketingových materiáloch, alebo na jeho webovej stránke a pod. sú nezáväzné a nie sú návrhom na uzavretie zmluvy.

2.2

Všetky (i) informácie a dokumenty poskytnuté Predávajúcim, (ii) projekty spracované Predávajúcim (napr. projekt montáže batériových záložných systémov), návrhy na uzavretie Zmluvy a ich zmeny sa považujú za „dôverné informácie“ a nesmú byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho sprístupnené tretím osobám. V prípade ak nedôjde k uzavretiu Zmluvy, je Predávajúci
oprávnený kedykoľvek požadovať vrátenie poskytnutých dokumentov a Kupujúci je povinný mu ich bezodkladne vrátiť, ako aj je
povinný zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť ostáva zachovaná aj po splnení si
povinnosti podľa Zmluvy, ktorú medzi sebou Banner a Kupujúci uzatvorili, resp. po skončení trvania takejto zmluvy.

3.
3.1

Uzavretie zmluvy
Všetky objednávky Kupujúceho doručené Predávajúcemu sú považované za návrh na uzavretie zmluvy a sú záväzne momentom
ich doručenia Predávajúcemu. Návrh na uzavretie zmluvy sa považuje za prijatý a dôjde k uzatvoreniu zmluvy v prípade ak Predávajúci po prijatí objednávky odoslal Kupujúcemu písomné potvrdenie akceptácie objednávky alebo dodaním tovaru, resp. poskytnutím služby Kupujúcemu.

3.2

Údaje uvedené v katalógoch, prospektoch a iné písomné alebo ústne vyjadrenia sú záväzné iba v prípade, ak je tak uvedené v
písomnom potvrdení objednávky, pričom postačuje odkaz na katalóg resp. prospekt.

3.3

Dodatočné zmeny a doplnky zmluvy sú platné iba v prípade ich písomného odsúhlasenia Predávajúcim.

4.
4.1

Kúpna cena
Pokiaľ nebude dohodnuté inak, rozumie sa kúpnou cenou cena zo skladu Predávajúceho vo výške uvedenej v aktuálnom cenníku spoločnosti Banner v čase potvrdenia objednávky Predávajúcim resp. v čase dodania tovaru Kupujúcemu (v prípade ak dôjde
k zvýšeniu ceny v čase od potvrdenia objednávky do času dodania tovaru) bez nákladov na balenie, poistenie, nákladov na dopravu
a DPH. V prípade ak tzv. rozvoz tovaru zabezpečuje Predávajúci na základe požiadavky Kupujúceho, podieľa sa Kupujúci na dopravných nákladoch čiastkou určenou Predávajúcim v čase dodania tovaru. V prípade, ak vzniknú v súvislosti s dodaním tovaru ďalšie
náklady, poplatky, dane alebo iné odvody, Kupujúci sa zaväzuje ich uhradiť. V prípade, ak sa zmluvné strany dohodli na dodaní
tovaru jeho odoslaním, znáša tieto náklady vrátane prepravného poistenia Kupujúci. Predávajúci zabezpečí spätný odber obalov
iba v prípade, ak sa tak výslovne písomne dohodol s Kupujúcim.

4.2

V prípade ak bude predmet objednávky zabezpečovaný na základe osobitných požiadaviek Kupujúceho (napr. v prípade ak je
potrebné vypracovať projekt montáže zapojenia), je Predávajúci oprávnený upraviť cenu, oproti cene uvedenej v akceptovanej
objednávke (resp. celkovej cene), a to o čiastku, o ktorú sa zvýšili predpokladané vstupy na splnenie povinnosti Predávajúcim dodať
tovar/poskytnúť službu.

4.3

V prípade zmeny právnych a daňových predpisov, prípadne vstupov na výrobu tovaru, ktorý ma byť predmetom plnenia zo stany
Predávajúceho, následkom ktorých dôjde k zmene skutočností rozhodných pre určenie a výpočet kúpnej ceny, je Predávajúci
oprávnený kúpnu cenu príslušne upraviť.
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4.4

V prípade, ak Kupujúci požiada Predávajúceho o opravu tovaru, ktorá nie je vykonaná v rámci poskytnutej záruky za akosť tovaru,
Predávajúci vykoná všetky práce, ktoré považuje za účelné na opravu tovaru a tieto práce vrátane vzniknutých nákladov vyúčtuje
Kupujúcemu, ktorý je povinný zaplatiť ich. To platí aj pre práce, ktorých nevyhnutnosť vyplynie až počas realizácie opravy, pričom
k tomu nie je potrebný predchádzajúci súhlas a informovanie Kupujúceho. Predávajúci je oprávnený požadovať od Kupujúceho
náklady na vypracovanie ponuky na opravu tovaru alebo náklady na spracovanie odborného resp. znaleckého posudku v prípade
ak sa jedná o odstránenie vady na tovare a Kupujúci je povinný ich zaplatiť.

4.5

V prípade ak bude Kupujúci v omeškaní s plnením si akýchkoľvek svojich povinností najmä bude v omeškaní s úhradou ceny za už
dodaný tovar alebo poskytnuté služby, vyhradzuje si Predávajúci právo odmietnuť dodanie ďalšieho tovaru Kupujúcemu napriek
potvrdeniu termínu dodania tovaru, resp. potvrdeniu návrhu na uzavretie zmluvy. V prípade, ak je dohodnuté zaplatenie ceny alebo
jej časti vopred, Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu až po riadnej a úplnej úhrade zálohovej faktúry.

5.
5.1

Dodanie tovaru
Dodacia lehota začne plynúť splnením poslednej z nižšie uvedených podmienok, ak sa vyžadujú:
a)dátumom potvrdenia objednávky;
b)dátumom splnenia všetkých technických, obchodných a iných predpokladov, ktoré je povinný zabezpečiť Kupujúci;
c)dátumom, keď Predávajúcemu bude zaplatená záloha alebo kúpna cena, ktorú je Kupujúci povinný zaplatiť pred dodaním tovaru.
Dodacia lehota je uvedená v potvrdenej akceptovanej objednávke. V prípade ak v objednávke nie je uvedená lehota, tak termín
dodania určí Predávajúci zohľadňujúc svoju bežnú obchodnú prax a snahu o čo možné najskoršie dodanie tovaru/poskytnutie
služby a zohľadňujúc výrobné možnosti spoločnosti Banner GmbH.

5.2

V prípade ak je potrebné k dodaniu tovaru zabezpečiť povolenia orgánov štátnej správy, resp. územnej samosprávy prípadne iné
povolenia, je Kupujúci povinný ich zabezpečiť a to pred dodaním tovaru. V prípade omeškania so zabezpečením predmetných povolení pred dodaním tovaru v dodacej lehote podľa bodu 5.1. sa dodacia lehota predlžuje o čas kedy dôjde k získaniu príslušného
povolenia.

5.3

Predávajúci je oprávnený dodať Kupujúcemu tovar aj čiastkovými dodávkami alebo pred dohodnutým termínom dodania a Kupujúci je povinný takéto plnenie prijať a zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu.

5.4

V prípade vzniku nepredvídateľných udalostí alebo okolností, ku ktorým dôjde nezávisle od vôle strán, ako sú napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožňujú dodržanie dohodnutej dodacej lehoty, sa dodacia lehota vždy predĺži a to o dobu trvania týchto
okolností; k nim patria predovšetkým ozbrojené konflikty, rozhodnutia orgánov štátnej správy a územnej samosprávy (príslušné
zákazy a obmedzenia), oneskorenie prepravy a preclenia, poškodenie tovaru pri jeho preprave, nedostatok energie a surovín u
výrobcu, štrajky a výpadok dôležitých, ťažko nahraditeľných surovín a služieb dodávaných výrobcovi subdodávateľmi. Tieto uvedené okolnosti oprávňujú na predĺženie dodacej lehoty aj vtedy, pokiaľ nastanú u subdodávateľov výrobcu tovaru.

5.5

V prípade, ak si Predávajúci a Kupujúci v písomnej zmluve nedohodnú zmluvnú pokutu (penále) za oneskorené dodanie tovaru
inak, platí nasledovná úprava :
V prípade omeškania s dodaním tovaru alebo poskytnutím služby, ktoré je spôsobené preukázateľne výhradne vinou Predávajúceho, oprávňuje Kupujúceho požadovať za každý ukončený týždeň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne z časti nedodaného tovaru/neposkytnutej služby, celkovo však maximálne vo výške 5 %, hodnoty tej časti dodávky tovaru alebo poskytnutej
služby, ktorá bola dodaná/poskytnutá oneskorene. Akékoľvek iné nároky z dôvodu oneskorenia dodania tovaru alebo poskytnutia
služby sú vylúčené a to aj v prípade odstúpenia od zmluvy.

6.
6.1

Miesto dodania tovaru a prechod nebezpečenstva škody na tovare
Za miesto dodania tovaru sa považuje adresa prevádzkarke Predávajúceho, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

6.2

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho dňom prevzatia tovaru Kupujúcim, resp. dňom odovzdania tovaru
prvému dopravcovi na prepravu pre Kupujúceho.

6.3

V prípade poskytovania služieb je miestom plnenia miesto, v ktorom bola služba poskytnutá resp. na ktorom sa zmluvné strany
dohodli.
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7.
7.1

Úhrada
Kupujúci je povinný zaplatiť za tovar kúpnu cenu/ceny za poskytnuté služby dohodnuté v zmysle čl. 4. týchto VOP. Pokiaľ neboli
dohodnuté iné platobné podmienky v Zmluve, je cena prípadne iné platby splatné v deň, ktorý je uvedený vo faktúre ako deň
splatnosti. Bez ohľadu na vyššie uvedené je Kupujúci najneskôr do 30 dní odo dňa splatnosti ceny podľa prvej vety, povinný uhradiť
daň z pridanej hodnoty. V prípade ak je lehota splatnosti ceny kratšia ako 30dní, je Kupujúci povinný uhradiť daň z pridanej hodnoty
v lehote splatnosti ceny.

7.2

V prípade čiastkových dodávok sú príslušné vyúčtované čiastkové platby splatné v deň splatnosti uvedený vo faktúre. To platí aj pre
účtované sumy, ktoré vzniknú na základe dodatočných dodávok alebo iných dohôd nad rámec pôvodnej konečnej sumy, nezávisle
od platobných podmienok dohodnutých pre hlavnú dodávku tovaru.

7.3

Platby sú splatné bez „tzv. zrážok franko platobné miesto predávajúceho“ v dohodnutej mene. Prípadné šeky alebo zmenky sú prijímané iba na princípe datio solutionis causa (tj. pohľadávka je splatená až vyplatením, nie odovzdaním). Všetky s tým súvisiace úroky
a výdavky (ako napr. inkasné a diskontné výdavky) idú na ťarchu kupujúceho. Kupujúci nie je oprávnený ich uskutočniť na ťarchu
účtu Predávajúceho.

7.4

Kupujúci nie je oprávnený zadržať platbu alebo jednostranne uskutočniť započítanie ceny za tovar alebo poskytnutú službu.

7.5

Platba je považovaná za uhradenú dňom, keď s ňou môže Predávajúci disponovať resp. kedy je pripísaná na jeho účet.

7.6

Ak sa dostane Kupujúci so splatnou platbou alebo s plnením inej povinnosti do omeškania, je Predávajúci oprávnený
a) posunúť splnenie svojich vlastných záväzkov do dňa zaplatenia platby Kupujúcim alebo poskytnutia iného plnenia a primerane predĺžiť dodaciu lehotu, a/alebo
b) požadovať od Kupujúceho zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania a/alebo,
		 určiť okamžitú splatnosť všetkých neuhradených platieb a/alebo
c) požadovať od Kupujúceho zaplatenie všetkých nákladov, ktoré vznikli Predávajúcemu v súvislosti s vymáhaním dlžnej sumy,
napr. súdne a notárske poplatky, náklady právneho zastúpenia a pod.
7.7

Poskytnutie zľavy alebo bonusov je podmienené včasným uhradením celkovej platby. Na poskytnutie zľavy alebo bonusov nie je
právny nárok.

7.8

Do času úplného zaplatenia ceny vrátane úrokov z omeškania a ďalších nákladov za dodaný tovar, je tento tovar vo vlastníctve Predávajúceho. Kupujúci nie je oprávnený do času prechodu vlastníctva v zmysle vyššie uvedeného, prenechať tovar tretím osobám,
založiť ho, prípadne inak zaťažiť alebo scudziť. Kupujúci je povinný písomne oznámiť Predávajúcemu akékoľvek poškodenie, odcudzenie alebo zadržanie dodaného tovaru. Kupujúci je povinný zabrániť vzniku škôd a práv tretích osôb k dodanému tovaru do
času prechodu vlastníctva. V prípade, ak si tretia osoba uplatňuje právo k dodanému tovaru, je Kupujúci povinný o tejto skutočnosti
písomne informovať Predávajúceho.
Kupujúci postupuje týmto Predávajúcemu na zabezpečenie jeho pohľadávky – nároku na zaplatenie kúpnej ceny, svoju pohľadávku
z ďalšieho predaja tovaru s výhradou vlastníctva, i keď bol tento tovar spracovaný, upravený alebo zmiešaný s iným tovarom, a zaväzuje sa uviesť vo svojich účtovných knihách a na svojich faktúrach príslušnú poznámku (informáciu). Na žiadosť je Kupujúci povinný
oznámiť Predávajúcemu postúpenú pohľadávku vrátane príslušných dlžníkov a poskytnúť mu všetky údaje a podklady potrebné
na vymáhanie pohľadávky a oznámiť svojmu dlžníkovi postúpenie pohľadávky. V prípade exekúcie alebo uplatnenia iného nároku
je Kupujúci povinný upozorniť na vlastnícke právo Predávajúceho a Predávajúceho ihneď vyrozumieť o exekúcii alebo uplatnení si
iného nároku.

8.
8.1

Zodpovednosť za vady, záruka
Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na Kupujúceho
podľa bodu 6.2 týchto VOP, pokiaľ Kupujúci dodržal platobné podmienky uvedené v článku 7. týchto VOP a pokiaľ v zmluve nie je
uvedené inak. Kupujúci je povinný prezrieť tovar ihneď po prechode nebezpečenstva škody na tovare. Z údajov uvedených v katalógoch, prospektoch, reklamných materiáloch a písomných alebo ústnych vyjadreniach, ktoré neboli zahrnuté do zmluvy, nemožno
vyvodzovať žiadne nároky zodpovednosti za vady alebo zodpovednosti zo záruky za akosť.

SK: Banner Baterie SR, s.r.o, SK-83104 Bratislava 3, Vajnorská 134/B,
Tel. +421/ (0)2/ 43 63 43 44, Telefax +421/ (0)2/ 43 42 18 74, e-mail: office.bskb@bannerbatteries.com
3

www.bannerbatteries.com

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ
PODMÍNKY
8.2

Záručná doba je 6 mesiacov, ak v zmluve, záručnom liste alebo dodacom liste nie je uvedené inak. Predávajúci môže prevziať/
poskytnúť záruku za akosť tovaru vo väčšom alebo menšom ako vyššie uvedenom rozsahu, ktorá bude uvedená v zmluve, záručnom
liste alebo dodacom liste, resp. môže uzavrieť s Kupujúcim zmluvu, podľa ktorej nebude poskytnutá žiadna záruka za akosť. Uvedené platí aj pre dodávky a práce, ktoré sú pevne spojené so stavbou alebo so zemou. Záručná doba začne plynúť odo dňa prechodu nebezpečenstva škody na tovare na Kupujúceho podľa bodu 6.2 týchto VOP. Kupujúci, resp. konečný spotrebiteľ je povinný
dodržiavať návod na obsluhu a inštaláciu a ďalšie pokyny Predávajúceho pre manipuláciu a používanie tovaru. Poskytnutie záručnej
doby, resp. jej dĺžka bude uvedená v dodacom liste alebo zmluve s Kupujúcim. V prípade ak je poskytnutá záruka na batérie v zmysle
vyššie uvedeného, Kupujúci berie na vedomie, že v návode na použitie resp. v záručnom liste je uvedená lehota v ktorej si ten ktorý
typ batérie zachová rovnaké parametre. Po uplynutí tejto lehoty sú akékoľvek prejavy vo vlastnostiach batérie v podobe úbytku jej
výkonnosti už len prejavom jej prirodzeného opotrebenia, čo nie je považované za vadu batérie.

8.3

Predpokladom na uplatnenie nároku z vád tovaru, resp. záruky za akosť, je bezodkladné písomné oznámenie vady Predávajúcemu.
Kupujúci je povinný existenciu vady bezodkladne preukázať, predovšetkým poskytnúť Predávajúcemu podrobný opis vady, prípadne iné podklady a údaje o vade, ktoré má k dispozícii. V prípade výskytu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, je Predávajúci povinný
podľa svojho rozhodnutia vadný tovar, resp. vadnú časť tovaru opraviť, poskytnúť Kupujúcemu primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo
nahradiť vadný tovar iným tovarom. Vykonávanie opráv počas záručnej doby je bezplatné iba za predpokladu, že je vykonávané
v sídle Predávajúceho resp. jeho prevádzkarni. V prípade vykonania opráv mimo sídla Predávajúceho resp. jeho prevádzkarne, je
Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu náklady s tým spojené a to najmä montáž a demontáž, prepravu, likvidáciu, jazdu a čas
prepravy. Ak sa nebude vykonávať záručná oprava u Predávajúceho, je Kupujúci v prípade potreby povinný bezodkladne a bezplatne poskytnúť potrebné pomocné sily, zdvíhacie zariadenie, lešenie, drobný materiál, atď. Vymenené / pôvodné diely sa stávajú
majetkom Predávajúceho.

8.4

V prípade, ak Predávajúci zhotoví tovar na základe konštrukčných údajov, výkresov, modelov alebo iných špecifikácií Kupujúceho,
nezodpovedá Predávajúci za vady tohto tovaru spôsobené vadnými podkladmi alebo pokynmi Kupujúceho.

8.5

Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vzniknú v dôsledku (i.) nesprávne vykonanej inštalácie a/alebo montáže a/alebo chybného
nastavenia ktoré nevykonal Predávajúci resp. ním určená tretia osoba, ako dôsledok nedodržania návodu na obsluhu a inštaláciu
a ďalších pokynov Predávajúceho, (ii.) nedodržania podmienok používania, a/alebo nadmerného namáhania dielov nad rámec
výkonu uvedeného Predávajúcim, (iii.) nedbalého alebo nesprávneho zaobchádzania a používania nevhodných prevádzkových
materiálov; to platí aj v prípade vád, ktoré vznikli v dôsledku použitia materiálu poskytnutého Kupujúcim. Predávajúci nezodpovedá
taktiež za vady, ktoré vzniknú v dôsledku konania tretích osôb, atmosférického výboja, prepätia a chemických vplyvov. Záruka poskytnutá Predávajúcim sa nevzťahuje na výmenu dielov, ktoré podliehajú prirodzenému opotrebeniu. V prípade predaja už použitého
tovaru nepreberá Predávajúci záruku za akosť a to ani v prípade ak tak bude uvedené v dodacom liste. Zo záruky sú vylúčené vady
a škody, ktoré vznikli nedodržaním návodu na obsluhu a inštaláciu a ďalších pokynov Predávajúceho pre manipuláciu a používanie
tovaru, ktoré Kupujúci obdržal.

8.6

V prípade záručných nárokov, nárokov na náhradu škody alebo regresných nárokov na základe vád, ktoré sú uplatňované zákazníkmi Kupujúceho, existujú nároky Kupujúceho voči Predávajúcemu iba a jedine vtedy, ak bude Predávajúcemu listinnou formou
preukázané, že medzi Kupujúcim a jeho zákazníkmi bola uzavretá kúpna zmluva (napr. fakturačný doklad zákazníka)

8.7

Vykonanie zmien, opráv alebo iných nepovolených zásahov na tovare Kupujúcim alebo treťou osobou, ktorá nebola výslovne
určená / splnomocnená Predávajúcim alebo bez písomného súhlasu Predávajúceho má za následok okamžitú stratu záruky.

8.8

Záruka Predávajúceho je vylúčená, ak vada alebo škoda vyplýva z toho, že Kupujúci použil batériu s príliš nízkou kapacitou, príp.
príliš nízkym menovitým výkonom na daný účel použitia; ďalej ak Kupujúci použije konvenčnú štartovaciu batériu namiesto
odlišných odporúčaní výrobcu (napríklad batéria AGM alebo EFB), a tiež ak Kupujúci použije v prístrojoch určených na záujmové
a voľnočasové aktivity namiesto batérií s dlhodobým vybíjaním iba konvenčnú štartovaciu batériu (napríklad v karavanoch, obytných automobiloch, člnoch). Použitie batérie musí vždy zodpovedať odporúčaniam týkajúcim sa priraďovania batérií vydaným
spoločnosťou Banner ako Book of Power na http://www.bannerbatterien.com/ alebo vo vyhľadávači produktov Produktfinder na
http://www.bannerbatterien.com/banner/produkte/finder/index.php, príp. typom predpísaným výrobcom prístroja (číslo originálnej výbavy, výkonové požiadavky). Vady a škody, ktoré vzniknú nedodržaním tohto ustanovenia, nezakladajú zodpovednosť Predávajúceho.

8.9

V prípade, ak má Kupujúci nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, tak všetky nároky na náhradu škody prípadne iné nároky vzniknuté
z akéhokoľvek dôvodu presahujúce zmluvnú pokutu sú vylúčené.
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9.
9.1

Odstúpenie od zmluvy
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade oneskorenej dodávky tovaru spôsobenej podstatným porušením povinností
zo strany Predávajúceho a uplynutím písomne stanovenej primeranej dodatočnej lehoty. Odstúpenie musí byť Predávajúcemu
oznámené doporučeným listom.

9.2

Nezávisle od iných svojich práv je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Zmluvy
a) v prípade nemožnosti uskutočnenia dodávky tovaru, resp. začatia alebo pokračovania v plnení požadovanej služby z dôvodov,
za ktoré zodpovedá Kupujúci alebo v prípade omeškania Kupujúceho s plnením si svojich povinnosti, pričom Predávajúci je
oprávnený poskytnúť kupujúcemu dodatočnú lehotu na plnenie resp. odstránenie protiprávneho stavu,
b) v prípade, ak vzniknú pochybnosti o platobnej schopnosti Kupujúceho a Kupujúci na žiadosť Predávajúceho neposkytne zálohu ani nezloží pred dodávkou tovaru inú vhodnú zábezpeku, alebo
c) v prípade, ak predĺženie dodacej lehoty predstavuje pre okolnosti uvedené v bode 5.4. celkovo viac ako polovicu pôvodne do
hodnutej dodacej lehoty, minimálne však 6 mesiacov.

9.3

Ak bude na majetok jednej zmluvnej strany vyhlásený konkurz alebo ak bude pre nedostatok majetku jednej zmluvnej strany zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu, je druhá zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť v prípade, a to aj bez poskytnutia
dodatočnej primeranej lehoty.

9.4

Strana, ktorej pred odstúpením od zmluvy poskytla plnenie druhá strana, toto plnenie vráti. V prípade odstúpenia od zmluvy je
Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu za už poskytnuté služby. To platí aj v prípade, pokiaľ poskytnutá služba nebola ešte Kupujúcim prevzatá.

10. Ochrana priemyselných práv a autorské práva
10.1 Kupujúci sa zaväzuje a vyhlasuje, že ak bude nejaký tovar vyrobený Predávajúcim na základe konštrukčných údajov, výkresov, modelov alebo iných špecifikácií poskytnutých Kupujúcim, vyrobením tohto tovaru, jeho uvedením do obehu, prípadne iným nakladaním s týmto tovarom Predávajúci nezasiahne do žiadnych práv duševného vlastníctva, ani iných práv tretích osôb ani takéto
práva tretích osôb neohrozí. V prípade, ak si akákoľvek tretia strana uplatní voči Predávajúcemu v dôsledku nepravdivosti vyhlásenia
v predchádzajúcej vete akýkoľvek nárok, Kupujúci sa zaväzuje bezodkladne po požiadavke Predávajúceho vyrovnať takéto nároky
tretích strán a nahradiť Predávajúcemu v plnej výške všetky účelne vynaložené náklady a škodu spojenú s uplatnenými nárokmi
tretích strán, vrátane plnej náhrady trov právneho zastúpenia, ktoré Predávajúci v tejto súvislosti vynaložil.
10.2 Vykonávacie podklady, ako napr. plány, skice a iné technické podklady, zostávajú takisto ako vzorky, katalógy, prospekty, vyobrazenia a pod. vždy duševným vlastníctvom Predávajúceho a vzťahujú sa na ne príslušné ustanovenia autorského zákona.
11. Záverečné ustanovenia
11.1 Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Predávajúceho na náhradu škody, ktorá presahuje výšku dohodnutej zmluvnej pokuty.
11.2 Zmluvné strany prehlasujú, že ich práva a povinnosti vyplývajúce z VOP a Zmluvy sa riadia Obchodným zákonníkom.
11.3 Zmluvné strany sa dohodli, že spoločnosť Banner je oprávnená jednostranne zmeniť tieto VOP, pričom zmena resp. doplnenie VOP
je účinné dňom zverejnenia nového úplného znenia VOP na webovej stránke Predávajúceho alebo dňom oznámenia Kupujúcemu,
podľa toho čo nastane skôr.
11.4 Ak sa niektoré ustanovenie VOP stane neplatné, neúčinné, resp. nevykonateľné, ostatné ustanovenia nebudú týmto dotknuté a zostávajú v platnosti v plnom rozsahu. Spoločnosť Banner v takomto prípade nahradí napadnuté ustanovenie takým platným, účinným
a vykonateľným ustanovením, ktoré sa bude čo najviac približovať cieľu sledovanému týmito VOP.
11.5 VOP platia po celý čas trvania zmluvného vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim a aj po jeho skončení, a to až do úplného vyrovnania všetkých nárokov z neho vyplývajúcich.
11.6 Pôvodné VOP strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti nových VOP.
11.7 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01. júna 2011.
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12. Autorské a užívateľské práva
12.1 Všetky fotky a vyobrazenia, texty a obsahy internetovej stránky,vyobrazenia v prospektoch, na listovom papieri a reklamných prostriedkoch spoločnosti Banner GmbH a ich predajných spoločností, sú chránené autorskými právami.
12.2 Každému druhu uplatnenia, použitia, kopírovania, verejného dania k dispozícii je potrebné predchádzajúce písomné povolenie
spoločnosti Banner GmbH.
12.3 Nepovolené použitie obrázkov, vyobrazení, textov a obsahov chránených autorskými právami na súkomné a obchodné účely
predstavujú porušenie autorského práva a budú z toho vyvodené príslušné právne následky.
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