
 
 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE PREDAJ TOVARU KINEX BEARINGS 

ČASŤ A: VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY URČENÉ KUPUJÚCEMU  

(ďalej len "Obchodné podmienky") 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA A DEFINÍCIE POJMOV 
 

1.1.  Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných definíciách:  

1.1.1. "KINEX BEARINGS" sa rozumie právnická osoba KINEX BEARINGS, a.s., so sídlom 
1.mája 71/36, 014 83 Bytča, Slovenská republika, IČO: 35 962 623, ktorá je ako 
obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: 
Sa, vložka č. 10613/L. 
 

1.1.2. "KUPUJÚCI" sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorý má s KINEX 
BEARINGS uzatvorenú kúpnu zmluvu na individuálnu kúpu tovaru alebo rámcovú 
kúpnu zmluvu, ktorá priamo odkazuje na tieto Obchodné podmienky.  

 

1.1.3. "ZMLUVA" sa rozumie kúpna zmluva alebo rámcová kúpna zmluva uzavretá medzi 
KINEX BEARINGS a Kupujúcim podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorej časť obsahu je podľa 
vôle zmluvných strán určená odkazom na tieto Obchodné podmienky.  

 

1.1.4. "ČIASTKOVÁ ZMLUVA" sa rozumie čiastková kúpna zmluva uzatvorená medzi KINEX 
BEARINGS a Kupujúcim podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov, na základe rámcovej kúpnej zmluvy, a to 
v okamihu doručenia akceptácie objednávky Kupujúceho zo strany KINEX 
BEARINGS. 

 

1.1.5. "OBJEDNÁVKA" sa rozumie jednostranný právny úkon Kupujúceho adresovaný 
KINEX BEARINGS, ktorým Kupujúci výslovne prejavuje svoju vôľu nadobudnúť od 
KINEX BEARINGS Predmet kúpy za Kúpnu cenu, na základe rámcovej kúpnej 
zmluvy. 

 

1.1.6. "PREDMET KÚPY" sa rozumie tovar predávaný KINEX BEARINGS a špecifikovaný 
v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 

 

1.1.7. "KÚPNA CENA" sa rozumie kúpna cena za Predmet kúpy, ktorá je uvedená pri 
kúpnej zmluve v Prílohe č. 1 a pri rámcovej kúpnej zmluve v cenníku, ktorý tvorí 
Prílohu č. 2, ako neoddeliteľnú časť Zmluvy. 

  
1.2. Odkazy na KINEX BEARINGS a odkazy na Kupujúceho, nachádzajúce sa kdekoľvek 

v Obchodných podmienkach alebo v Zmluve, sa vzťahujú aj na ich vlastných 
zamestnancov, na ich štatutárne, dozorné a iné orgány a členov týchto orgánov, 
splnomocnených zástupcov, právnych nástupcov a nadobúdateľov ich práv a/alebo 
povinností z príslušnej Zmluvy. 

 

1.3. Odkazy na tretiu osobu, nachádzajúce sa kdekoľvek v Obchodných podmienkach alebo 



 
 

v Zmluve, zahrňujú akúkoľvek fyzickú osobu, právnickú osobu, organizačnú zložkou, 
združenie, štát alebo inú osobu so samostatnou právnou subjektivitou. 

 

1.4. Odkazy na „dni“, nachádzajúce sa kdekoľvek v Obchodných podmienkach alebo 
v Zmluve, sú odkazmi na kalendárne dni. Odkazy na „pracovné dni“, nachádzajúce sa 
kdekoľvek v Obchodných podmienkach alebo v Zmluve, znamenajú odkazy na 
ktorýkoľvek deň, okrem soboty, nedele a dní, na ktoré pripadá štátny sviatok či iný deň 
pracovného pokoja, podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

 

1.5. Účelom týchto Obchodných podmienok je upraviť vzájomné práva a povinnosti 
právneho vzťahu založeného Zmluvou medzi KINEX BEARINGS a Kupujúcim, pričom 
tieto Obchodné podmienky predstavujú neoddeliteľnú súčasť príslušnej Zmluvy. 

 

1.6. Pokiaľ sa niektoré ustanovenia Obchodných podmienok dostanú do vzájomného 
rozporu s ustanoveniami Zmluvy, odchylné dojednania medzi zmluvnými stranami, 
presne uvedené v príslušnej Zmluve, majú prednosť pred znením Obchodných 
podmienok.  

 

1.7. Pokiaľ nie je v Zmluve použitie Obchodných podmienok alebo niektorého z ustanovení, 
pre niektorú z otázok upravených v Zmluve výslovne vylúčené, zmluvný vzťah medzi 
zmluvnými stranami je upravený týmito Obchodnými podmienkami. 

 

 

2. OBJEDNÁVKA PREDMETU KÚPY    
        

2.1. Ak KINEX BEARINGS a Kupujúci uzatvorili Zmluvu, ktorá má charakter rámcovej 
zmluvy, KINEX BEARINGS dodá Kupujúcemu  Predmet kúpy, ktorý si Kupujúci objedná 
na základe písomnej Objednávky, doručenej KINEX BEARINGS prostredníctvom:  
 
2.1.1. e-mailu doručeného na e–mailovú adresu kontaktnej osoby KINEX BEARINGS 

uvedenej v záhlaví Zmluvy, alebo 
 

2.1.2. písomne na adresu sídla KINEX BEARINGS, uvedenú v záhlaví Zmluvy. 
 

Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany vyhlasujú, že Objednávka sa považuje za 
návrh Kupujúceho na uzatvorenie Čiastkovej zmluvy. 
 

2.2. Objednávka sa považuje za doručenú okamihom jej doručenia do dispozičnej sféry 
KINEX BEARINGS. V prípade Objednávky doručovanej podľa ods. 2.1.1. sa Objednávka 
považuje za doručenú najneskôr tri dni po jej odoslaní z e-mailovej adresy Kupujúceho.  
 

2.3. Objednávka Kupujúceho musí obsahovať nasledovné údaje, inak právny úkon 
Kupujúceho nemožno považovať za Objednávku: 
 
2.3.1. označenie predávajúceho a kupujúceho, 
2.3.2. špecifikáciu druhu a množstva Predmetu kúpy, 
2.3.3. špecifikácia Zmluvy, na základe ktorej sa Objednávka predkladá, 
2.3.4. dodací termín Predmetu kúpy, 
2.3.5. miesto určenia dodávky Predmetu kúpy, 

 
2.4. V prípade, že Objednávka neobsahuje náležitosti stanovené v ods. 2.3. Obchodných 

podmienok, KINEX BEARINGS bez zbytočného odkladu od jej doručení, najneskôr do 5 



 
 

pracovných dní od jej doručenia, upozorní Kupujúceho na túto skutočnosť niektorým zo 
spôsobov uvedených v ods. 2.1. Obchodných podmienok a vyjadrí prípadné výhrady 
k Objednávke. V prípade, ak KINEX BEARINGS má výhrady k dodaciemu termínu 
Predmetu kúpy, navrhovanému Kupujúcim, vo svojom stanovisku k Objednávke 
navrhne Kupujúcemu najbližší dodací termín, v ktorom je schopný objednaný Predmet 
kúpy dodať. Ak Kupujúci do 5 pracovných dní od doručenia stanoviska KINEX 
BEARINGS neoznámi, že s navrhovaným dodacím termínom nesúhlasí, má sa za to, že 
s takto navrhovaným termínom súhlasí a akceptuje protinávrh KINEX BEARINGS; tento 
okamih sa považuje za vznik Čiastkovej zmluvy. 
 

2.5. Na vznik Čiastkovej zmluvy na základe doručenej Objednávky musí KINEX BEARINGS 
zaslať Kupujúcemu písomnú akceptáciu Objednávky niektorým zo spôsobov uvedených 
v ods. 2.1. Obchodných podmienok. V prípade, že KINEX BEARINGS v akceptácii 
Objednávky nevyjadrí žiadne výhrady, považuje sa Objednávka za akceptovanú bez 
výhrad a Čiastková zmluva sa stáva pre Zmluvné strany záväznou.  
 

2.6. Ak nie je uvedené inak, doručením akceptácie Objednávky Kupujúcemu, ktorá 
neodporuje ustanoveniam týchto Obchodných podmienok, sa Čiastková zmluva 
považuje za uzavretú v znení týchto Obchodných podmienok. 
 

2.7. V prípade, ak KINEX BEARINGS písomne nepotvrdí Objednávku alebo nezašle 
protinávrh Kupujúcemu v lehote podľa ods. 2.4. Obchodných podmienok, Objednávku 
nemožno považovať za akceptovanú; v takom prípade Čiastková zmluva nevznikla. Ak 
KINEX BEARINGS nedoručí Kupujúcemu akceptáciu Objednávky v lehote 10 dní od jej 
doručenia, Objednávka sa taktiež považuje za neakceptovanú. 
 

 
3. BALENIE 

 
3.1. Predmet kúpy bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu. 

Obaly sú určené na jednorazové použitie. 
 

3.2. KINEX BEARINGS zabalený Predmet kúpy označí ako zásielku pre Kupujúceho podľa 
vlastných štandardov, ktoré sú v súlade so všeobecne medzinárodne zaužívanými a 
platnými právnymi reguláciami. V prípade požiadavky Kupujúceho, KINEX BEARINGS 
môže zabalený Predmet kúpy označiť podľa jeho inštrukcie, a to za podmienky, že táto 
požiadavka nebude v rozpore s internými štandardmi KINEX BEARINGS a bude presne 
špecifikovaná v Zmluve alebo Čiastkovej zmluve. V prípade rozporu inštrukcie 
Kupujúceho s internými štandardami KINEX BEARINGS alebo v rozpore so Zmluvou 
alebo s Obchodnými podmienkami, je KINEX BEARINGS oprávnený inštrukciu 
jednostranne odmietnuť. 

 
 

4. PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY A NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA K PREDMETU KÚPY   
 

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že nebezpečenstvo škody na Predmete kúpy prechádza na 
Kupujúceho podľa dohodnutej dodacej doložky, najneskôr však okamihom dodania 
Predmetu kúpy prvému dopravcovi. 
 

4.2. Vlastnícke právo k Predmetu kúpy Kupujúci nadobúda okamihom pripísania celej 
Kúpnej ceny, vrátane súvisiacej dane z pridanej hodnoty a iných prípadných poplatkov, 
ak je Kupujúci takúto daň alebo poplatok povinný uhradiť, na bankový účet KINEX 
BEARINGS, uvedený v záhlaví Zmluvy alebo na príslušnej faktúre. 



 
 

 
 

5. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 
 

5.1. KINEX BEARINGS vyhlasuje, že Predmet kúpy nie je zaťažený žiadnymi exekúciami, 
záložnými právami ani inými právami tretích osôb a nemá žiadne iné právne vady a ani 
žiadne iné vady. 
 

5.2. Kupujúci je povinný: 
5.2.1. zaplatiť KINEX BEARINGS Kúpnu cenu v súlade so Zmluvou alebo Čiastkovou 

zmluvou, vrátane nákladov na dopravu Predmetu kúpy z miesta dodania do 
miesta určenia podľa dohodnutých dodacích podmienok, 
 

5.2.2. prevziať Predmet kúpy od dopravcu a bezodkladne po jeho prevzatí s náležitou 
starostlivosťou prezrieť celý obsah Predmetu kúpy, s ohľadom na to, či Predmet 
kúpy nemá žiadne zjavné kvalitatívne alebo kvantitatívne vady a toto prevzatie 
potvrdiť podpisom dodacieho listu vystaveného KINEX BEARINGS. 

 

5.3. KINEX BEARINGS je povinný: 
5.3.1. dodať Predmet kúpy Kupujúcemu  v akosti, množstve a prevedení podľa interných 

štandardov KINEX BEARINGS a podľa podmienok dohodnutých v Zmluve a/alebo 
Čiastkovej zmluvy a v týchto Obchodných podmienkach,  
 

5.3.2. upovedomiť Kupujúceho, ak KINEX BEARINGS z objektívne nezavinených 
dôvodov nemá možnosť dodať objednaný Predmet kúpy, a to bezodkladne po tom, 
ako sa o takýchto dôvodoch dozvedel; v takom prípade sú obe zmluvné strany 
oprávnené odstúpiť od Zmluvy alebo od Čiastkovej zmluvy podľa podmienok 
upravených v týchto Obchodných podmienkach. 
 

5.4. Zmluvné strany sa dohodli, že počas trvania zmluvného vzťahu sa budú vzájomne 
informovať o všetkých zmenách týkajúcich sa obchodného mena, sídla / miesta 
podnikania, predmetu činnosti, spôsobu konania voči tretím osobám ako aj oznamovať 
všetky rozhodujúce skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na plnenie ich zmluvných 
záväzkov.  
 

5.5. Každá zmluvná strana je povinná počas trvania Zmluvy bezodkladne písomne 
upovedomiť druhú stranu o začatom konkurznom konaní, reštrukturalizácii alebo 
vstupe strany do likvidácie. 
 

5.6. Kupujúci nie je oprávnený zadržiavať plnenia voči KINEX BEARINGS, ak sú tieto plnenia 
založené na vzájomných pohľadávkach vyplývajúcich z rôznych Zmlúv alebo 
Čiastkových zmlúv. 
 

5.7. Kupujúci nie je oprávnený jednostranne započítať akékoľvek nároky voči KINEX 
BEARINGS. Kupujúci nie je oprávnený, bez predchádzajúceho písomného súhlasu KINEX 
BEARINGS, postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči KINEX BEARINGS na tretiu osobu. 

 
 

6. OSOBITNÉ PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO 
6.1. Kupujúci sa zaväzuje nepredávať a neponúkať falzifikáty, napodobeniny a iné tovary 

porušujúce práva k Predmetu kúpy dodaného KINEX BEARINGS, ak by sa z akéhokoľvek 
zdroja vyskytli na trhu ako ani iným spôsobom nezneužívať označenia a registrované 
ochranné známky KINEX BEARINGS. Ak KINEX BEARINGS preukáže Kupujúcemu takúto 



 
 

činnosť, má nárok na neoprávnený prospech, ktorý by Kupujúcemu v prípade takejto 
činnosti vznikol. Kupujúci sa zaväzuje umožniť KINEX BEARINGS vykonať audit svojich 
skladových priestorov, a to v termíne, ktorý určí KINEX BEARINGS. 
 

6.2. Kupujúci sa zaväzuje o výskyte falzifikátov tovarov bezodkladne informovať KINEX 
BEARINGS a koordinovať s ním kroky na ochranu dobrého mena a povesti značky 
KINEX BEARINGS. Pri tejto činnosti mu poskytne primerane od svojich možností pomoc 
a spoluprácu. 
 

6.3. Kupujúci sa zaväzuje uchovávať počas trvania Zmluvy, ale aj po jej skončení obchodné 
tajomstvo v plnom rozsahu a zároveň bude zaobchádzať aj so všetkými informáciami 
získanými od KINEX BEARINGS ako s obchodným tajomstvom. V prípade porušenia 
tohto záväzku má KINEX BEARINGS právo na neoprávnený prospech, ktorý by takto 
vznikol Kupujúcemu ako aj na náhradu škody, ktorý mu takýmto konaním Kupujúci 
spôsobí. Ustanovenia osobitnej Dohody o dôvernosti informácií nie sú týmto 
ustanovením dotknuté. 
 

6.4. Obchodným tajomstvom sú všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej 
povahy súvisiace s KINEX BEARINGS, ktoré majú zároveň skutočnú alebo aspoň 
potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných 
kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle KINEX BEARINGS utajené a KINEX 
BEARINGS zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje. 
 

6.5. Obchodným tajomstvom vyplývajúcim zo Zmluvy alebo Čiastkovej zmluvy, ktorú 
zmluvné strany uzatvorili sú najmä ich predmet, cena, cenník, resp. iné plnenie, zmluvné 
strany, podmienky dojednania a iné obsahové náležitosti Zmluvy, s ktorými nemožno 
v záujme KINEX BEARINGS oboznamovať tretie osoby. 
 

6.6. V prípade ak Kupujúci poruší svoje povinnosti podľa ods. 6.1. a 6.3. Obchodných 
podmienok, má právo KINEX BEARINGS fakturovať zmluvnú pokutu až do výšky 20% 
z hodnoty Predmetu kúpy, ktorý bol odobraný v danom kalendárnom roku Zmluvy, 
ktorá bude splatná na základe faktúry KINEX BEARINGS a od Zmluvy odstúpiť. 
Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo KINEX BEARINGS na náhradu všetkej 
a akejkoľvek škody vzniknutej v dôsledku porušenia povinnosti, na ktorú sa viaže aj 
vznik zmluvnej pokuty. 

 
 

7. OSOBITNÉ PRÁVA A POVINNOSTI KINEX BEARINGS 
 

7.1. KINEX BEARINGS sa zaväzuje priebežne informovať Kupujúceho o všetkých dôležitých 
okolnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie Zmluvy.  

 
7.2. KINEX BEARINGS sa zaväzuje poskytnúť Kupujúcemu na požiadanie podklady 

nevyhnutne potrebné na plnenie Zmluvy. 
 
7.3. KINEX BEARINGS bude Kupujúceho primerane jeho potrebám informovať 

o realizovanom a pripravovanom technickom rozvoji svojich výrobkov. 
 
7.4. KINEX BEARINGS sa zaväzuje uchovávať počas trvania Zmluvy, ale aj po jej skončení 

obchodné tajomstvo v plnom rozsahu a zároveň bude zaobchádzať so všetkými 
informáciami označenými Kupujúcim ako s obchodným tajomstvom. 

 
 



 
 

 
 
8. ZODPOVEDNOSŤ KINEX BEARINGS A ZÁRUKA  

 
8.1. KINEX BEARINGS sa zaväzuje Kupujúcemu dodať Predmet kúpy v množstve, akosti, 

druhu a kvalite v súlade so Zmluvou alebo Čiastkovou zmluvou. Predmet kúpy v čase 
výroby a dodávky zodpovedá platným normám ISO, EN a STN pre oblasť valivých ložísk 
a interným predpisom KINEX BEARINGS. 
 

8.2. KINEX BEARINGS zodpovedá za vady, ktoré má Predmet kúpy v čase jeho dodania. Za 
vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Predmetu kúpy, KINEX BEARINGS zodpovedá 
vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností podľa Zmluvy a Obchodných 
podmienok. 
 

8.3. KINEX BEARINGS poskytuje na Predmet kúpy záruku v trvaní 24 (slovom: dvadsaťštyri) 
mesiacov odo dňa prechodu nebezpečenstva škody na Kupujúceho. 
 

8.4. Za vady vzniknuté po prechode nebezpečenstva škody zodpovedá KINEX BEARINGS, len 
v rozsahu poskytnutej záruky (vady spôsobené najmä vadou materiálu, funkčnou 
chybou). 
 

8.5. Záruka neplatí na vady spôsobené v súvislosti s prípadom: 
 

8.5.1. ak bol Predmet kúpy poškodený v dôsledku havárie zariadenia, ktorého súčasťou 
bol Predmet kúpy a havária nebola preukázateľne spôsobená vadou Predmetu 
kúpy, 
 

8.5.2. ak bol Predmet kúpy poškodený v dôsledku akýchkoľvek zásahov, vrátane opráv, 
zo strany tretích osôb,  
 

8.5.3. ak bol Predmet kúpy použitý na účely, na ktoré Predmet kúpy nemožno použiť 
z dôvodov spočívajúcich v jeho technických parametroch, 
  

8.5.4. ak bol Predmet kúpy použitý v rozpore s návodom na obsluhu Predmetu kúpy 
alebo s inou dodanou sprievodnou dokumentáciou, 
 

8.5.5. ak došlo k poškodeniu Predmetu kúpy z dôvodu nesprávnej alebo neodbornej   
montáže, a to najmä z dôvodu montáže vykonanej bez vynaloženia náležitej 
starostlivosti; 
 

8.5.6. ak došlo k poškodeniu Predmetu kúpy nesprávnou manipuláciou zo strany 
Kupujúceho, vrátane nesprávneho alebo nevhodného skladovania, 
 

8.5.7. vady spôsobenej prepravcom alebo akýmikoľvek tretími osobami, 
 

8.5.8. ak vady vznikli bežným opotrebením tovaru v dôsledku jeho používania pri 
normálnych prevádzkových podmienkach, 
 

8.5.9. ak k vady nastali v dôsledku okolností vyššej moci. 
 

8.6. KINEX BEARINGS ďalej nenesie zodpovednosť za ušlý zisk, ani za akékoľvek iné 
ekonomické nepriame škody vzniknuté Kupujúcemu a súvisiace s Predmetom kúpy. 



 
 

 

 

 

9. REKLAMAČNÝ PORIADOK 
 

9.1. Kupujúci je oprávnený uplatniť si práva zo zodpovednosti za vady KINEX BEARINGS 
písomne alebo elektronicky na adresu uvedenú v záhlaví Zmluvy. 
 

9.2. Reklamačná správa Kupujúceho musí byť v anglickom alebo slovenskom jazyku a musí 
obsahovať: 
- obchodné meno Kupujúceho, 
- číslo Zmluvy a číslo faktúry, 
- dátum dodania Predmetu Zmluvy, 
- druh prepravy, 
- jasný a zrozumiteľný popis dôvodu reklamácie, 
- pečiatka a podpis kompetentného pracovníka Kupujúceho. 
 

9.3. Vady, ktoré mal Predmet kúpy v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na 
Kupujúceho (zjavné vady), vady v množstve dodaného Predmetu kúpy, vady spočívajúce 
v dodaní iného Predmetu kúpy, než aký bol dohodnutý medzi stranami, akékoľvek 
poškodenie vnútorného balenia Predmetu kúpy a mechanické poškodenie Predmetu 
kúpy, je Kupujúci povinný reklamovať bez zbytočného odkladu KINEX BEARINGS, 
najneskôr však do 5 pracovných dní odo dňa dodania tovaru do miesta určenia. Pri 
vadách iných, ako tých uvedených v prvej vete tohto odseku, je Kupujúci povinný 
reklamovať vadu bez zbytočného odkladu KINEX BEARINGS, najneskôr však do 5 
pracovných dní odo dňa identifikácie vady. 
 

9.4. KINEX BEARINGS je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 10 dní odo dňa  
uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité 
technické zhodnotenie stavu Predmetu kúpy, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia 
reklamácie. KINEX BEARINGS o vybavení reklamácie vydá písomný doklad najneskôr do 
30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. KINEX BEARINGS si vyhradzuje právo reklamáciu 
zamietnuť ako nedôvodnú.  
 

9.5. Ak je reklamácia dôvodná, na základe dohody zmluvných strán môže KINEX BEARINGS 
reklamáciu vybaviť výhradne niektorým z nasledovných spôsobov:  
9.5.1.  písomnou dohodou zmluvných strán, 

 
9.5.2. odstrániť reklamované vady dodaním náhradného tovaru, zodpovedajúcemu 

vadnému Predmetu kúpy, špecifikovaného v reklamačnej správe, alebo dodaním 
chýbajúcej časti Predmetu kúpy, 

 
9.5.3.  opravou Predmetu kúpy tovaru, ak sú vady opraviteľné, 
 
9.5.4.  poskytnúť Kupujúcemu primeranú zľavu z Kúpnej ceny. 

 
9.6. Spôsob vybavenia reklamácie podľa ods. 9.5. tohto článku sa určí na základe dohody  

zmluvných strán. Dohodnutý spôsob odstránenia vád, nemôže zmluvná strana 
jednostranne meniť. 
 

9.7. Všetky náklady súvisiace s vyriešením oprávnenej reklamácie niektorým zo spôsobov 
uvedených v ods. 9.5. tohto článku a odstránením zistených vád znáša KINEX BEARINGS. 



 
 

 
9.8. Všetky náklady súvisiace s vyriešením reklamácie jej zamietnutím ako neodôvodnenej 

znáša Kupujúci. Náhradu týchto nákladov je Kupujúci povinný uhradiť KINEX BEARINGS 
do 14 dní odo dňa doručenia ich vyúčtovania strany KINEX BEARINGS, a to s použitím 
platobných podmienok dohodnutých v Zmluve. 

 
 

10. DOBA TRVANIA A SKONČENIE ZMLUVY 
 

10.1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, ak v Zmluve nie je uvedené inak. 
 

10.2. Zmluva môže byť ukončená: 
10.2.1. písomnou dohodou zmluvných strán, 
10.2.2. písomnou výpoveďou zmluvnej strany, 
10.2.3. písomným odstúpením od Zmluvy, 
10.2.4. uplynutím času. 

 
10.3. Čiastková zmluva môže byť ukončená: 

10.3.1. písomnou dohodou zmluvných strán, 
10.3.2. písomným odstúpením od Čiastkovej zmluvy. 

 
10.4. Zmluva alebo Čiastková zmluva môže byť ukončená písomnou dohodou zmluvných 

strán. V prípade dohody na ukončení Zmluvy alebo Čiastkovej zmluvy, bude Zmluva 
alebo Čiastková zmluva ukončená ku dňu na ktorom sa zmluvné strany dohodnú. 
 

10.5. Ak v týchto Obchodných podmienkach alebo Zmluve nie je dohodnuté inak, KINEX 
BEARINGS je oprávnený od Zmluvy odstúpiť z nasledovných dôvodov: 
10.5.1. na Kupujúceho bol vyhlásený konkurz alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu 

zamietnutý pre nedostatok majetku Kupujúceho, 
10.5.2. vstup Kupujúceho do likvidácie, 
10.5.3. Kupujúci nedodržiava termíny plnenia svojich záväzkov napriek doručenému 

písomnému upozorneniu a poskytnutiu primeranej dodatočnej lehoty na 
nápravu, 

10.5.4. opakované omeškanie Kupujúceho s úhradou kúpnej ceny za Predmet kúpy 
o viac ako 30 dní po lehote jej splatnosti, 

10.5.5. omeškanie Kupujúceho s úhradou kúpnej ceny za Predmet kúpy o viac ako 30 
dní po lehote jej splatnosti pri dvoch (2) a viac Čiastkových zmluvách súčasne. 

 

10.6. Ak v týchto Obchodných podmienkach alebo Zmluve nie je dohodnuté inak, KINEX 
BEARINGS je oprávnený od Čiastkovej zmluvy odstúpiť v prípade: 
10.6.1. omeškania Kupujúceho s úhradou kúpnej ceny za Predmet kúpy o viac ako 15 

dní po lehote jej splatnosti. 
 

10.7. Účinky odstúpenia od Zmluvy alebo Čiastkovej zmluvy nastávajú dňom, kedy bude 
písomné odstúpenie doručené Kupujúcemu. 
 

10.8. Pre prípad odstúpenia KINEX BEARINGS od Zmluvy, má sa za to, že KINEX BEARINGS 
odstúpil aj od všetkých Čiastkových zmlúv, a to aj od tých, z ktorých sa ku dňu 
odstúpenia ešte neplnilo. 
 

10.9. V prípade, že KINEX BEARINGS nedodrží dodací termín dojednaný v zmysle Zmluvy, 
alebo Čiastkovej zmluvy o viac ako 60 dní, je Kupujúci oprávnený od Čiastkovej zmluvy, 



 
 

ktorej sa dodávka Predmetu kúpy týka alebo od Zmluvy, s výnimkou Zmluvy, ktorá má 
rámcový charakter, odstúpiť. 
 

10.10. Odstúpenie od Zmluvy alebo Čiastkovej zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť 
doručené druhej zmluvnej strane. Dôsledky odstúpenia od Zmluvy alebo Čiastkovej 
zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Odstúpením od 
Zmluvy alebo Čiastkovej zmluvy nezanikajú dojednania, ktoré podľa vôle zmluvných 
strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú pretrvať aj po zániku Zmluvy alebo 
Čiastkovej zmluvy. 
 

10.11. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že Kupujúci odstúpi od Čiastkovej zmluvy pred 
dodaním tovaru podľa tejto Zmluvy, je Kupujúci povinný uhradiť KINEX BEARINGS 
všetky náklady spojené s výrobou tovaru a všetky ostatné súvisiace náklady, najmä 
náklady na prepravu, ktorú KINEX BEARINGS pred odstúpením od Čiastkovej zmluvy zo 
strany Kupujúceho začal vykonávať. Týmto nie je dotknutý nárok KINEX BEARINGS na 
náhradu škody. 
 

10.12. KINEX BEARINGS i Kupujúci sú oprávnení písomne vypovedať Zmluvu aj bez uvedenia 
dôvodu. Pri výpovedi danej počas prvého roka trvania Zmluvy je dĺžka výpovednej 
lehoty jeden mesiac, pri výpovedi danej v priebehu druhého roka trvania Zmluvy je 
dĺžka výpovednej lehoty dva mesiace a ak zmluva trvá tri a viac rokov, je výpovedná 
lehota tri mesiace. 
 

10.13. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje 
po dni doručenia výpovede. 
 

10.14. Ak bola Zmluva dojednaná na určitý čas, končí sa Zmluva uplynutím posledného dňa 
doby na ktorú bola Zmluva uzatvorená.  
 

 

11. VYŠŠIA MOC 
 

11.1. Žiadna zmluvná strana nie je zodpovedná druhej zmluvnej strane za škody alebo straty 
spôsobené neplnením jej povinností v dôsledku vyššej moci. To platí iba za predpokladu, 
že okolnosti, ktoré vylučujú zodpovednosť – vis major – neboli spôsobené zmluvnou 
stranou, ktorá sa ich dovoláva. Za vis major sa považujú situácie vzniknuté bez 
ovplyvnenia alebo účasti jednej alebo druhej strany, ako vojna, povstanie, štrajky, 
opatrenia orgánov verejnej správy, prírodné katastrofy a pod. ktoré v čase uzatvorenia 
zmluvného vzťahu neboli známe, majú priamy vplyv na plnenie predmetu Zmluvy a 
ktoré zúčastnené strany nemohli resp. nebudú môcť odvrátiť ani pri vynaložení 
odbornej starostlivosti. Strana postihnutá okolnosťami vis major je povinná o tom 
informovať druhú stranu bez zbytočného odkladu a predložiť o tom druhej zmluvnej 
strane hodnoverný dôkaz. V prípade vzniku dôvodov vis major neplatia zmluvné sankcie 
okrem tých, ku ktorým vznikol nárok pred vznikom okolností vis major. Obidve 
zúčastnené strany podniknú všetky nevyhnutné kroky pre minimalizáciu vzájomných 
hroziacich škôd a iných strát. 
 

11.2. Zmluvná strana, ktorá sa odvoláva na vis major je povinná bezodkladne po zistení 
takýchto skutočností, ktoré bránia v riadnom plnení Predmetu zmluvy požiadať druhú 
zmluvnú stranu o úpravu Zmluvy alebo Čiastkovej zmluvy vo vzťahu k Predmetu 
zmluvy, Kúpnej cene, miestu a času plnenia. 
 



 
 
11.3. V prípade, že k dohode podľa predchádzajúceho bodu nedôjde ani do 14 dní odo dňa 

doručenia oznámenia jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane, má každá zo 
zmluvných strán právo od Zmluvy odstúpiť. 
 
 

12. PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA 
 

12.1. Predmet kúpy môže byť chránený ochrannými známkami a osobitnými označeniami 
(logom) KINEX BEARINGS alebo ním ovládaných osôb, pričom Kupujúci je oprávnený 
užívať tieto ochranné známky a označenia za podmienok uvedených nižšie. 
 

12.2. Kupujúci môže ochranné známky KINEX BEARINGS používať výhradne na označovanie 
tovarov KINEX BEARINGS, vrátane ich používania za účelom predaja týchto tovarov, 
výlučne so značku ®. 
 

12.3. Kupujúci sa zaväzuje, že bude ochranné známky a označenia využívať: 
 
12.3.1. len v súlade s obchodnými zvyklosťami a dobrými mravmi hospodárskej súťaže,  
12.3.2. len spôsobom upevňujúcim postavenie a význam tejto ochrannej známky alebo 

označenia v súvislosti s KINEX BEARINGS v príslušných obchodných kruhoch a u 
občianskej verejnosti, 

12.3.3. len za účelom ďalšieho umiestnenia Predmetu kúpy na trhu a jeho obvyklej 
propagácie,  

12.3.4. len v grafickom a farebnom prevedení stanovenom v grafickom manuáli 
dodanom zo strany KINEX BEARINGS alebo osobou ním poverenou. 

 
12.4. Kupujúci je pri užívaní ochranných známok povinný: 

12.4.1. Užívať ochrannú známku alebo označenia len takým spôsobom, aby v priebehu 
jej užívania nedochádzalo k: 

 
a) znižovaniu vážnosti ochrannej známky alebo označenia (znevažovanie), a to 

najmä týmito spôsobmi: 
 umiestňovanie ochrannej známky alebo označenia na také miesta alebo 

takým spôsobom, ktorý vyvoláva akékoľvek, aj nepriame, nebezpečenstvo 
jej poškodenia, zosmiešnenia, zníženia jej spoločenského rešpektu, 

 používanie ochrannej známky alebo označenia spôsobom (napr. v reklame), 
ktorý by svojím obsahom alebo spôsobom prevedenia vybočoval z 
obvyklého etického štandardu reklamy,  

 akýmkoľvek ďalším nakladaním s ochrannou známkou alebo s označením 
schopným vyvolať nepriaznivé hodnotenie známky alebo označenia v očiach 
laickej alebo odbornej verejnosti,  

 
b) užívaniu ochrannej známky alebo označenia v pozmenenej či neúplnej 

grafickej podobe, hlavne k celkovému zjednodušeniu jej grafického 
vyobrazenia alebo zjednodušenia v jednotlivých prvkoch či vzájomných 
proporciách jednotlivých prvkov alebo v inom farebnom prevedení, hlavne 
užívaním doterajších vyobrazeniach známky bez konfrontácie a ich 
dodatočnej korektúry so stanovením grafickým a farebným prevedením 
známky (napr. iný farebný odtieň známky, odlišný uhol sklonu písmen 
známky, a pod.).   

 
c) užívaniu ochrannej známky alebo označenia, ktoré objektívne poškodzuje 

alebo môže poškodiť oprávnené záujmy majiteľa ochrannej známky alebo 



 
 

KINEX BEARINGS a osoby ním kontrolované alebo ovládané, a to najmä 
užívaním ochrannej známky alebo označenia v materiáloch obsahujúcich 
neúplne, nevierohodné či skreslené údaje o výrobkoch a službách 
označovaných ochrannou známkou alebo označením, 

 
d) užívaniu ochrannej známky alebo označenia, spôsobom zakladajúcim 

niektorú zo skutkových podstát nekalej súťaže, a to najmä: 
 klamlivá reklama – použitie ochrannej známky alebo označenia takým 

spôsobom, že uvádza do omylu alebo môže uviesť do omylu osoby, ktorým 
je určená alebo ku ktorým sa dostane a ktorá poškodzuje alebo môže 
poškodiť iného súťažiteľa alebo spotrebiteľa,  

 parazitovanie na povesti - použitie ochrannej známky alebo označenia 
spôsobom, ktorým sa využije povesť podniku, výrobkov alebo služieb iného 
súťažiteľa s cieľom získať pre výsledky vlastného alebo cudzieho 
podnikania prospech, ktorý by súťažiteľ inak nedosiahol, 

 akékoľvek ďalšie nakladanie s ochrannou známkou alebo s označením v 
hospodárskej súťaži, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a je 
schopné privodiť ujmu iným súťažiacim alebo spotrebiteľom. 

 
e) užívaniu ochrannej známky alebo označenia spoločne s iným zapísaným 

alebo nezapísaným označením podniku spôsobom, pri ktorom by toto 
spoločné užívanie neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo 
dobrej povesti ochrannej známky alebo označenia KINEX BEARINGS, a to aj 
v prípade, ak by takéto používanie nedosahovalo intenzitu nekalosúťažného 
konania, 

 
f) užívaniu ochrannej známky alebo označenia spôsobom, ktorý je priamo alebo 

nepriamo spôsobilý oslabovať ich rozlišovaciu spôsobilosť, a to najmä 
užívaním používaním ochranných známok spoločne vedľa seba. 

 
12.4.2. Nepoužívať na obaloch tovarov spoločne s ochrannou známkou alebo 

s označením, označenie zhodné alebo podobné, vrátane používania obchodného 
mena tretej osoby pôsobiacej v rovnakom alebo podobnom odbore v 
hospodárskej súťaže (tzv. kombinované alebo univerzálne obaly). 
 

12.4.3. Upozorniť majiteľa ochrannej známky na všetky prípady neoprávneného alebo 
nevhodného užívania ochrannej známky tretími osobami. 
 

12.4.4. Nepoužívať v kmeni svojho obchodného mena alebo v iných označeniach svojho 
podniku, vrátane podniku osôb ním ovládaných, označenie zhodné alebo 
podobné s ochrannou známkou alebo označením KINEX BEARINGS alebo 
akokoľvek súvisiace alebo podobné so samotným označením „KINEX“. 

 
12.5. V prípade ak Kupujúci poruší svoje povinnosti podľa ods. 12.3. a 12.4. Obchodných 

podmienok, je povinný uhradiť KINEX BEARINGS zmluvnú pokutu za každé jednotlivé 
porušenie každej povinnosti vo výške 20 % z hodnoty Kúpnej ceny za Predmet kúpy, 
ktorý bol Kupujúcemu dodaný v kalendárnom roku, v ktorom došlo k porušenie vyššie 
uvedených povinností a ktorá bude splatná deň nasledujúci po dni doručenia výzvy 
KINEX BEARINGS na zaplatenie zmluvnej pokuty. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je 
dotknuté právo KINEX BEARINGS na náhradu škody vzniknutej v dôsledku porušenia 
povinnosti, na ktorú sa viaže aj vznik zmluvnej pokuty. 

 
 



 
 
 
 
13. PROTIKORUPČNÁ DOLOŽKA 
 
13.1. Keďže zmluvné strany majú záujem na vytvorení a rozvíjaní vzájomne korektnej 

spolupráce založenej na vzájomnej dôvere a dodržiavaní etických princípov: 
13.1.1.  Kupujúci vyhlasuje, že v súvislosti s uzatvorením akejkoľvek Zmluvy a ani 

v súvislosti s predzmluvnými rokovaniami s KINEX BEARINGS, jeho 
zamestnancami, členmi štatutárnych orgánov alebo iných osôb konajúcich za 
KINEX BEARINGS alebo zastupujúcich KINEX BEARINGS alebo konajúcich 
priamo alebo nepriamo v prospech KINEX BEARINGS (ďalej aj ako „Osoba 
reprezentujúca KINEX BEARINGS“): 
a) nebol požiadaný, neprisľúbil ani neposkytol priamo alebo nepriamo žiadnej 

Osobe reprezentujúcej KINEX BEARINGS ani inej osobe priamo alebo 
nepriamo určenej Osobou reprezentujúcou KINEX BEARINGS žiadne vecné 
alebo iné plnenie majetkovej či nemajetkovej povahy (iné ako Kúpna cena), 

b) pri vynaložení maximálnej odbornej starostlivosti nemá vedomosť o tom, že 
by akýkoľvek jeho zamestnanec, člen štatutárneho orgánu, iný subjekt 
konajúci v mene Kupujúceho alebo akékoľvek iné osoby zastupujúce alebo 
konajúce priamo alebo nepriamo v prospech Kupujúceho (ďalej aj ako 
„Osoba reprezentujúca Kupujúceho“) bol požiadaný, prisľúbil alebo 
poskytol priamo alebo nepriamo vecné alebo iné plnenie majetkovej či 
nemajetkovej povahy Osobe reprezentujúcej KINEX BEARINGS ani inej 
osobe priamo alebo nepriamo určenej Osobou reprezentujúcou KINEX 
BEARINGS, 

c) je si plne vedomý skutočnosti, že kto prisľúbi, ponúkne alebo poskytne 
úplatok inému, aby vykonal alebo sa zdržal konania tak, že poruší svoju 
povinnosť vyplývajúcu zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, 
alebo z tohto dôvodu priamo alebo cez sprostredkovateľa prisľúbi, ponúkne 
alebo poskytne úplatok inej osobe, napĺňa skutkovú podstatu trestného činu 
podplácania podľa § 332 Trestného zákona, 

d) nemá vedomosť o akomkoľvek porušení etických princípov pri realizácii 
výberového konania na dodanie tovarov a služieb, ktoré sú predmetom 
Zmluvy, 

e) v prípade, ak by vedel alebo mal podozrenie z akéhokoľvek porušovania 
etických pravidiel špecifikovaných v tomto článku Obchodných podmienok, 
oznámil by túto skutočnosť bez zbytočného odkladu KINEX BEARINGS 
a členom jeho štatutárnych orgánov, resp. im bezprostredne nadriadeným 
subjektom, 

f) je mu známe, že v prípade, ak by sa Osoba reprezentujúca Kupujúceho 
prisľúbila alebo poskytla, či už priamo alebo nepriamo Osobe 
reprezentujúcej KINEX BEARINGS alebo inej osobe priamo alebo nepriamo 
určenej Osobou reprezentujúcou KINEX BEARINGS, akékoľvek vecné alebo 
iné plnenie majetkovej či nemajetkovej povahy, KINEX BEARINGS by 
v súlade so svojimi etickými pravidlami nikdy nevstúpil do zmluvného 
vzťahu s Kupujúcim, 

  
13.1.2. Kupujúci sa zaväzuje, že: 

a) neposkytne priamo alebo nepriamo žiadnej Osobe reprezentujúcej KINEX 
BEARINGS ani inej osobe priamo alebo nepriamo určenej Osobou 
reprezentujúcou KINEX BEARINGS žiadne vecné alebo iné plnenie 
majetkovej či nemajetkovej povahy (iné ako Kúpna cena), 

b) v prípade, že sa dozvie alebo bude mať podozrenie z akéhokoľvek 



 
 

porušovania etických pravidiel, vrátane pravidiel uvedených v ods. 13.1.1. 
tohto článku Zmluvy, oznámi túto skutočnosť bez zbytočného odkladu 
KINEX BEARINGS a členom jeho štatutárnych orgánov, resp. im 
bezprostredne nadriadeným subjektom. 
 

13.2. V prípade, že Kupujúci poruší svoj záväzok definovaný v odseku 13.1.1. a 13.1.2. tohto 

článku Zmluvy, je KINEX BEARINGS oprávnený uplatňovať si nárok na náhradu škody 

spôsobenú takýmto konaním. 

 
 
14. POŽIADAVKA PÍSOMNEJ FORMY ÚKONU 

 
14.1. Všetky právne úkony, smerujúce k zmene alebo zrušeniu Zmluvy, vyžadujú pre svoju 

platnosť písomnú formu. 
 

14.2. Okrem prípadu zmeny Zmluvy, Obchodných podmienok a odstúpenia od Zmluvy alebo 
Čiastkovej zmluvy, sa faxová a e-mailová korešpondencia považuje za písomný 
dokument, ak obsahuje podpisy osôb oprávnených konať za konajúcu zmluvnú stranu 
a je adresovaná príslušnej zmluvnej strane, ak nie je možné vybaviť písomnú 
korešpondenciu z časových dôvodov. Po získaní originálov písomných dokladov sa tieto 
pripoja k ostatnej dokumentácii. 

 
 

15. DORUČOVANIE 
 

15.1. Akákoľvek komunikácia medzi zmluvnými stranami sa považuje za relevantný úkon 
uskutočnený v zmysle Zmluvy, ak bude doručená osobne alebo prostredníctvom 
poštovej prepravy. Všetky spôsoby komunikácie sú rovnocenné. Ustanovenia tohto bodu 
sa neaplikujú, ak Zmluva alebo tieto Obchodné podmienky pre konkrétny prípad 
ustanovujú špecifickú formu komunikácie, najmä, ale nielen písomnú formu. 
 

15.2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti súvisiace so Zmluvou budú doručované 
výlučne na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví Zmluvy. 
 

15.3. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosť súvisiaca so Zmluvou sa považuje za doručenú 
aj v prípade, ak sa vrátila odosielajúcej Zmluvnej strane ako nedoručená. Za deň 
doručenia sa v takom prípade považuje deň, kedy sa doručovaná písomnosť vrátila 
odosielateľovi ako nedoručená. 
 

15.4. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je 
adresátom doručovanej písomnosti, odoprie túto doručovanú písomnosť prevziať. 
 

15.5. V prípade doručovania e-mailom sa písomnosť považuje za doručenú najneskôr tri dni 
po jej odoslaní zmluvnou stranou. 
 

15.6. Akúkoľvek zmenu adresy na doručovanie, ako aj ostatných kontaktných údajov 
uvedených v záhlaví Zmluvy, je zmluvná strana, u ktorej  k zmene došlo, povinná 
bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej strane, a to spolu s uvedením nového 
kontaktného údaju, najmä novej adresy pre doručovanie. 
 

15.7. Pre odstránenie prípadných nejasností je možné pre doručovanie KINEX BEARINGS 
vždy využiť nasledovné údaje: 
 



 
 

KINEX BEARINGS, a.s. 
1. mája 71/36 
Bytča 014 83 
tel. kontakt______________; e-mail: ______________ 

 
16. SALVÁTORSKÁ DOLOŽKA 

 
16.1. Pokiaľ akékoľvek z ustanovení Zmluvy a/alebo Obchodných podmienok je, prípadne sa 

stane neplatným, protiprávnym alebo neúčinným, zaväzujú sa zmluvné strany toto 
ustanovenie bezodkladne nahradiť novým ustanovením, ktorého zmysel sa bude čo 
možno najviac blížiť zmyslu a hospodárskemu účelu nahradzovaného ustanovenia tak, 
že by bolo možné predpokladať, že by ho zmluvné strany boli použili, keby o 
neplatnosti, protiprávnosti alebo neúčinnosti nahradzovaného ustanovenia vedeli. 
Neplatnosť, protiprávnosť alebo neúčinnosť ustanovenia Zmluvy sa nebude dotýkať 
ostatných ustanovení Zmluvy a/alebo Obchodných, pričom Zmluva a/alebo Obchodné 
podmienky sa budú vykladať tak, ako keby v nich neplatné, protiprávne alebo neúčinné 
ustanovenie nebolo nikdy obsiahnuté. 

 
 

17. ROZHODNÉ PRÁVO A URČENIE PRÁVOMOCI 
 

17.1. Zmluva a všetky právne vzťahy z nej vyplývajúce sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. 
Obchodným zákonníkom v platnom a účinnom znení a ďalšími všeobecne záväznými 
právnymi predpismi Slovenskej republiky. 
 

17.2. V prípade vzniku akýchkoľvek sporov zo Zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú vyvinúť 
maximálne úsilie na vyriešenie týchto sporov dohodou. 
 

17.3. Zmluvné strany sa v súlade s čl. 25 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov 
v občianskych a obchodných veciach (Brusel I bis), ako aj v súlade s ustanovením § 37e 
ods. 1 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení 
neskorších predpisov dohodli, že na riešenie všetkých sporov zo zmluvného vzťahu 
založeného Zmluvou ako aj nárokov na náhradu škody súvisiacich so zmluvným 
vzťahom založeným Zmluvou, ktoré nebudú vyriešené v súlade s odsekom 17.2., je daná 
výlučná právomoc slovenského súdu. 

 
 

18. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
18.1. Vzťahy zmluvných strán založené Zmluvou, ak ich Zmluva výslovne neupravuje sa riadia 

v nasledovne (v uvedenom poradí): 
 

18.1.2. Obchodnými podmienkami 
 

18.1.3. Primerane príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných 
platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

 
18.2. Členenie Obchodných podmienok a/alebo Zmluvy na články, ako aj označenie 

jednotlivých článkov, slúžia len na zlepšenie orientácie v texte Obchodných podmienok 
a/alebo Zmluvy, a preto nie je možné toto použiť pri výklade Obchodných podmienok 
a/alebo Zmluvy, ako aj pri posudzovaní oddeliteľnosti ich častí. 
 



 
 
18.3. Zmluvné strany sú si vedomé, že uzavretie Zmluvy nezakladá povinnosť niektorej 

zo zmluvných strán uzavrieť akúkoľvek inú zmluvu a/alebo dohodu s druhou zmluvnou 
stranou, okrem prípadov, ak je v Zmluve uvedené inak. 

 
18.4. Akékoľvek zmeny a doplnky Zmluvy a Obchodných podmienok musia mať písomnú 

formu a je ich možné uskutočniť na základe dohody, podpísanej obidvoma zmluvnými 
stranami; tým nie je dotknuté právo KINEX BEARINGS jednostranne rozhodnúť o zmene 
Obchodných podmienok. V prípade zmeny Obchodných podmienok zo strany KINEX 
BEARINGS bude Kupujúcemu doručené písomné znenie zmenených Obchodných 
podmienok. V prípade, ak Kupujúci do lehoty 15 dní odo dňa doručenia nového znenia 
Obchodných podmienok výslovne neoznámi KINEX BEARINGS svoj nesúhlas so 
zmenenými Obchodnými podmienkami, má sa za to, že so zmenami Obchodných 
podmienok súhlasí a nové znenie Obchodných podmienok uplynutím uvedenej lehoty 
nadobúda účinnosť. V prípade, ak so zmenami Obchodných podmienok Kupujúci 
výslovne nesúhlasí, je oprávnený v lehote 15 dní odo dňa doručenia nového znenia 
Obchodných podmienok od Zmluvy odstúpiť. 

 
18.5. Za zmenu Zmluvy alebo Obchodných podmienok sa však nepovažuje ich úprava, ktorá je 

priamo alebo nepriamo vyvolaná zmenou zákona či iného všeobecne záväzného 
právneho predpisu, alebo rozhodnutím orgánu verejnej správy alebo orgánu Európskej 
únie, pokiaľ svojím obsahom alebo rozsahom nepresahuje rámec ustanovený zmenou 
takéhoto právneho predpisu, resp. rámec ustanovený takýmto rozhodnutím. 

 
18.6. Ak by niektoré ustanovenia Zmluvy mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo ak 

sa stanú neplatnými neskôr po uzavretí Zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných 
ustanovení Zmluvy. Namiesto neplatných ustanovení Zmluvy sa použijú ustanovenia 
Obchodných podmienok, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu 
Zmluvy, a ak takých niet, tak ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných platných 
právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie 
obsahu a účelu Zmluvy. 
 

18.7. Tieto Obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskej, anglickej a nemeckej jazykovej 
verzii. V prípade vzniku výkladových nejasností alebo rozporov je pre výklad ustanovení 
týchto Obchodných podmienok rozhodujúce výlučne znenie Obchodných podmienok 
v  jazyku, v ktorom je vyhotovená Zmluva. V prípade, ak bude Zmluva vyhotovená 
v slovenskom a/alebo anglickom a/alebo nemeckom jazyku súčasne, použije sa pre 
prípad vzniku výkladových nejasností alebo rozporov, pre výklad ustanovení týchto 
Obchodných podmienok, výlučne znenie Obchodných podmienok v  slovenskom jazyku; 
anglický alebo nemecký preklad má v takom prípade výlučne informatívnu povahu a nie 
je pre výklad ustanovení týchto Obchodných podmienok záväzný. 

 

 

 

 

Dňa: _______________________ 

 

Verzia Obchodných podmienok: ______________________ 


