
 

 

Obchodné podmienky pre predaj náhradných dielov, príslušenstva, agregátov a motorov 
stav 04/2022 

Predmetom týchto obchodných podmienok pre predaj náhradných dielov, príslušenstva, agregátov spoločnosti BCI S&T,s r.o. (ďalej len OP), je úprava základných obchodných vzťahov medzi 

spoločnosťami BCI S&T, s.r.o., Bytčianska 498, 010 03 Žilina – Považský Chlmec (ďalej len Dodávateľ) a kupujúcim (ďalej len Odberateľom). Odberateľ prijíma a uznáva tieto OP ako záväzné 

pre všetky plnenia, ktoré majú byť prevedené v rámci dodávky náhradných dielov, príslušenstva, agregátov a motorov a podriaďuje im svoj zmluvný vzťah s dodávateľom. Odberateľ je oprávnený 

vyžiadať si tieto OP pri odovzdávaní daňového dokladu (faktúry), ktorým bola vyúčtovaná cena poskytnutého plnenia. Tieto OP sú rovnako uvedené aj v prevádzkovej hale Dodávateľa na adrese  

Bytčianska 498, 010 03 Žilina – Považský Chlmec a prístupné na internetovej adrese dodávateľa www.bci-st.sk  

 

1. Objednávka, uzatvorenie zmluvy  

1.1. Kúpna zmluva sa medzi Dodávateľom a Odberateľom uzatvára doručením objednávky Odberateľa Dodávateľovi a písomným potvrdením doručenej objednávky zo strany Dodávateľa. 

Objednávku môže Odberateľ vystaviť: 

1.1.1. písomne,  

1.1.2. faxom,  

1.1.3. prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom),  

1.1.4. ústne, pričom ústne vystavenú objednávku musí Dodávateľ písomne potvrdiť.  

1.2. Všetky zmeny a ďalšie prípadné dohody týkajúce sa predmetu kúpy je potrebné dohodnúť písomne.  

1.3. Objednávka vystavená písomne musí obsahovať tieto náležitosti:  

1.3.1. Obchodné meno podnikateľa, údaj o zápise v Obchodnom registri alebo v inej evidencii, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo Odberateľa tak, 

aby bolo zrejmé, že tieto údaje označujú Odberateľa  

1.3.2. Označenie písomnosti slovom „Objednávka“  

1.3.3. Označenie výrobku /výrobkov, ktoré sú predmetom kúpy  

1.3.4. Množstvo požadovaných kusov každého z objednaných výrobkov  

1.3.5. Dátum uskutočnenia objednávky, vlastnoručný podpis Odberateľa, prípadne osoby oprávnenej konať za Odberateľa a pečiatka Odberateľa. 

 

2. Cena  

2.1. Kúpnou cenou sa rozumie cena predmetu bez zľavy a akýchkoľvek zvýhodnení. Platí cena platná v deň odovzdania predmetu kúpy Odberateľovi. Ďalšie dohodnuté plnenia (balné, dopravné a 

pod.) nie sú súčasťou ceny predmetu kúpy a účtujú sa zvlášť.  

2.2. Účtovné zvýhodnenie ceny u objednávok spočívajúcich vo výmene agregátov, alebo dielov za tzv. výmenné diely je možné len za splnenia tej skutočnosti, že pôvodný agregát alebo diel 

zodpovedá objemu dodávky náhradného agregátu alebo dielu a že nevykazuje žiadnu takú chybu, ktorá by činila jeho renováciu za  nemožnú.  

2.3. Pokiaľ sa pri kontrole pôvodného agregátu, alebo dielu zistí, že niektoré súčasti dielu chýbajú, alebo vykazujú také chyby, ktoré nie je možné opraviť, účtuje sa odberateľovi takto vzniknutá 

strata dodatočne k cene výmenného agregátu, alebo dielu  formou prirážky k účtovanej cene, vo výške 20% katalógovej ceny 

2.4. Doúčtovanie podľa bodu 3 je Dodávateľ oprávnený uskutočniť: 

2.4.1. u zjavných vád alebo chýbajúcich dielov v lehote dvoch (2) mesiacov od predania pôvodného dielu, agregátu 

2.4.2. u skrytých vád v lehote šiestich (6) mesiacov od predania pôvodného dielu, agregátu alebo motora 

 

3. Platobné podmienky  

3.1. Kúpna cena a cena ďalších dohodnutých plnení je splatná ihneď pri prevzatí predmetu kúpy Odberateľom, ak nie je stanovený neskorší termín splatnosti na daňovom doklade.  

3.2. V prípade oneskorenia s úhradou ceny predmetu kúpy je odberateľ povinný zaplatiť Dodávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z celkovej ceny predmetu kúpy za každý aj začatý deň 

omeškania.  

3.3. Dodávateľ je oprávnený požadovať od Odberateľa zloženie primeranej zálohy na kúpnu cenu.  

3.4. Ak je dohodnuté zloženie zálohy a je vydaná zálohová faktúra vrátane DPH, uvádza sa sadzba DPH platná v deň zloženia tejto zá lohy.  

3.5. Ak Odberateľ a Dodávateľ majú vzájomné pohľadávky rovnakého druhu, ktoré sa kryjú, tak Odberateľ môže svoje pohľadávky voči Dodávateľovi proti pohľadávkam Dodávateľa jednostranne 

započítať len vtedy, ak je pohľadávka Odberateľa nesporná a Dodávateľ s tým súhlasí, alebo ak existuje právoplatné a vykonateľné rozhodnutie súdu alebo správneho orgánu. 

 

4. Výhrada vlastníctva 

4.1. Náhradné diely, príslušenstvo a agregáty, výmenné diely a motory zostávajú vo vlastníctve Dodávateľa až do okamihu úplného zaplatenia kúpnej ceny Odberateľom podľa príslušného 

daňového dokladu.  

4.2. Po dobu trvania vlastníckeho práva Dodávateľa k náhradným dielom, príslušenstvu a agregátom, výmenným dielom a motorom podľa bodu 1 tohto článku je vylúčený akýkoľvek prevod 

predmetu kúpy, jeho založenie či akékoľvek postúpenie práv k predmetu kúpy tretej osobe zo strany Odberateľa a taktiež je vylúčená úprava predmetu kúpy bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu Dodávateľa.  

 

5. Dodacia lehota  

5.1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar k dohodnutému termínu.  

5.2. Pokiaľ sa zmení, alebo rozšíri objem dodávky a následkom toho nie je možné dodržať pôvodný termín dodávky, je Dodávateľ povinný bezodkladne oznámiť Odberateľovi nový termín dodania 

spolu s uvedeným dôvodom pre ktorý nebolo možné dodržať pôvodný termín dodania. V tomto prípade Dodávateľ nie je v omeškaní.          

 

6. Dodanie/Dopravné podmienky  

6.1. Spôsob dodania predmetu kúpy je na voľbe Odberateľa.  

6.2. Predmet kúpy si Odberateľ môže vyzdvihnúť osobne v prevádzke Dodávateľa, alebo si ho na svoju  žiadosť za úhradu, nechať zaslať na ním uvedenú adresu.  

6.3. V prípade že Odberateľ požaduje dopravu výmenného motora do miesta určenia, tak sa výmenné motory prepravujú namontované na podpornom stojane. Podporný stojan zostáva majetkom  

Dodávateľa a Odberateľ je povinný ho bezodkladne spolu s pôvodným motorom vrátiť späť Dodávateľovi.  

 

7. Vrátenie náhradných dielov, príslušenstva a agregátov  

7.1. Predmet kúpy možno vrátiť len so súhlasom Dodávateľa.  

7.2. Predmet kúpy možno vrátiť najneskôr do 10 dní odo dňa prevzatia (doručenia) v nezmenenom stave, v originálnom balení a riadne zabalený a zabezpečený pre prepravu  

7.3. Náklady súvisiace s vrátením predmetu kúpy nesie výlučne Odberateľ  

7.4. V prípade vrátenia predmetu kúpy z dôvodu, ktorý nezavinil Dodávateľ, môže Dodávateľ znížiť kúpnu cenu ku dňu vráteniu o 20%.  

 

8. Záruka  

Dodávateľ poskytuje na predmet kúpy záruku v rozsahu a za podmienok, ktoré sú uvedené nižšie:  

8.1. Dodávateľ poskytuje Odberateľovi na zakúpený predmet kúpy záruku na vady:  

8.1.1. u nových náhradných dielov a príslušenstva je záručná doba 12 mesiacov odo dňa odovzdania predmetu kúpy. 

8.2. Na bežné opotrebenie sa záruka nevzťahuje.  

8.3. Daňový doklad slúži zároveň ako záručný list.  

8.4. Odberateľ je povinný si pri prevzatí predmet kúpy riadne a s náležitou starostlivosťou prezrieť a v prípade,  že zistí vady, tak na tieto vady ihneď Dodávateľa upozorniť.  

8.5. V ostatných prípadoch musia byť vady Dodávateľovi písomne oznámené bezodkladne po ich zistení a musia byť presne špecifikované. Ak oznámi Odberateľ vady ústne, vydá Dodávateľ 

Odberateľovi písomné potvrdenie o uplatnení vád.  

8.6. Záruku nie je možné si uplatniť v nasledujúcich prípadoch:  

8.6.1. predmet kúpy nebol Dodávateľovi dodaný súčasne s oznámením vád Odberateľa, alebo bezodkladne (najneskôr do 3 dní) po doručení oznámenia vád zo strany Odberateľa,  

8.6.2. predmet kúpy nebol namontovaný v autorizovanom servise Dodávateľa,  

8.6.3. dôvodom výskytu vady je uskutočnenie zmeny na predmete kúpy, ktorý výrobca nepovoľuje,  

8.6.4. dôvodom výskytu vady je nedodržanie návodu na obsluhu a údržbu predmetu kúpy predpísaného výrobcom zo strany Odberateľa.  

 

9. Záverečné ustanovenie  

9.1. O všetkých prípadných sporoch vyplývajúcich z obchodných vzťahov medzi Odberateľom a Dodávateľom bude rozhodovať súd príslušný na konanie podľa právnych predpisov Slovenskej 

republiky. 

9.2. V prípade, že sa akékoľvek ustanovenie týchto OP stane neplatným alebo protiprávnym, ostávajú ostatné ustanovenia týmto nedotknuté. Dodávateľ bezodkladne nahradí takéto ustanovenia 

zákonnou a platnou verziou. 

9.3. Všetky vzťahy Dodávateľa a Odberateľa vyplývajúce z kúpnej zmluvy a týchto OP, v týchto OP neupravené, sa riadia príslušným ustanovením Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov. 

9.4. V súvislosti s plnením kúpnej zmluvy a týchto OP bude dochádzať k spracovaniu osobných údajov Odberateľa v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č 18/2018 Z.z. 

 

 

V Žiline 01.04.2022 


