Všeobecné obchodné podmienky dodávok pre oleje a mazivá
Článok I
Preambula
1.
2.

3.

4.

Predmetom činnosti obchodnej spoločnosti UNIPETROL SLOVENSKO s. r. o. so sídlom Panónska cesta 7, 850 00 Bratislava, IČO:
35 777 087, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 20665/B (ďalej len „predávajúci“) je
najmä obchod s ropnými výrobkami, poradenský servis a služby zákazníkom.
Pre zabezpečenie požiadaviek a potrieb kupujúcich vydáva predávajúci tieto „Všeobecné obchodné podmienky dodávok pre oleje a
mazivá“ (ďalej len „VOP“ alebo „Všeobecné obchodné podmienky pre oleje a mazivá“), ktoré upresňujú vzájomný vzťah medzi
predávajúcim a kupujúcim a konkretizujú podmienky realizácie obchodu a ktorými sa riadia právne vzťahy medzi ako predávajúcim
a každou fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá je kupujúcim podľa týchto VOP (ďalej len „kupujúci“ a spoločne s
„predávajúcim“ ďalej len „zmluvné strany“).
Tieto VOP upravujú podmienky dodávok pre oleje a mazivá. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že tieto VOP
neupravujú podmienky dodávok pre pohonné hmoty, technické benzíny, ťažké ropné produkty a ostatné rafinérske výrobky, pričom
podmienky dodávok týchto sú upravené (samostatnými) „Všeobecnými obchodnými podmienkami dodávok pre pohonné hmoty,
technické benzíny, ťažké ropné produkty a ostatné rafinérske výrobky“ predávajúceho.
Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia kúpnou zmluvou, týmito VOP a pokiaľ nie sú týmito dokumentmi
upravené inak, riadia sa všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, predovšetkým Obchodným zákonníkom.
Predávajúci a kupujúci si môžu v kúpnej zmluve alebo v iných dohodách, medzi nimi platne uzatvorenými, upraviť práva a
povinnosti odlišne od ustanovení týchto VOP. V prípade rozporov medzi takto účastníkmi uzatvorenými dohodami, platí úprava
vždy neskoršie uzatvorenej dohody. Zmeny vo VOP počas trvania zmluvného vzťahu medzi účastníkmi nemajú vplyv na kúpnou
zmluvou a dohodami odlišne upravené práva, a to ani napriek tomu, že zmeny vo VOP boli vykonané neskôr.

Článok II
Podmienky dodávok olejov a mazív
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Dodávky tovarov realizuje predávajúci priebežne, vždy a výhradne na základe písomných, faxových resp. elektronických
objednávok kupujúceho, ktoré musia obsahovať minimálne tieto náležitosti: 1. označenie kupujúceho; 2. názov, druh, balenie
a množstvo tovaru; 3. spôsob dopravy; 4. termín a miesto dodania; 6. meno príjemcu oprávneného konať v mene kupujúceho a
kontaktné telefónne číslo. Kupujúci sa zaväzuje zabezpečiť, aby objednávku jeho menom podala osoba k tomu oprávnená
a predávajúci nie je povinný oprávnenosť tejto osoby overovať.
Predávajúci nemá povinnosť dodať tovar, ktorý kupujúci objedná, kým nemá k dispozícii záväznú písomnú, resp. elektronickú
objednávku.
Kupujúci svoju písomnú, resp. elektronickú objednávku neodkladne zašle predávajúcemu:
sklad Lučenec:
Zvolenská cesta 3132, 984 01 Lučenec
tel.:
047 / 43 30 917
fax:
047 / 43 31 468
mb:
0908 704 110
e-mail: sklad.lucenec@unipetrol.cz
sklad Hradište:
U ihriska 300, 906 12 Hradište pod Vrátnom
tel.:
034 / 65 81 202
fax:
034 / 65 81 401
mb:
0905 753 432
e-mail: sklad.hradiste@unipetrol.cz
Dodací termín sa stanoví pre každú objednávku zvlášť na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Čiastkové dodávky
predmetu objednávky sú prípustné.
V prípade, že predávajúci nemôže z akýchkoľvek dôvodov potvrdiť kupujúcemu objednávku tovaru v stanovenom množstve
a termíne, navrhne kupujúcemu náhradné riešenie.
Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar odobrať.
Dodací termín tovaru, v závislosti od aktuálnych skladových zásob na jednotlivých distribučných skladoch (kontajnery, sudové
a drobné balenia), ak nie je dojednané inak, je spravidla do dvoch až troch pracovných dní, od potvrdenia písomnej objednávky
predávajúcim. V prípade, že kupujúci doručí predávajúcemu záväznú objednávku do 10,00 hod, môže byť dodávka v závislosti od
aktuálnych skladových zásob zabezpečená aj v priebehu nasledujúceho pracovného dňa. Dodací termín pre špecifické produkty,
množstvá a balenia sa stanoví vždy individuálne, v závislosti od harmonogramu výroby, dostupnosti obalov a dopravných
prostriedkov (automobilová, resp. železničná cisterna). Telefonické a iné objednávky nie sú pre predávajúceho záväzné a majú len
informatívny charakter.
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7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

Ak kupujúci požaduje iné než štandardné dodacie podmienky (napríklad expresnú dopravu a pod.) je povinný túto službu
predávajúcemu zaplatiť.
V prípade, že medzi zmluvnými stranami bola dojednaná úhrada kúpnej ceny vopred (zálohová faktúra), bude tovar zaradený na
expedíciu najskôr o dva pracovné dní od pripísania celej čiastky na účet predávajúceho.
Dňom vyskladnenia, resp. dodania tovaru sa rozumie dátum odovzdania tovaru predávajúcim kupujúcemu, resp. jeho odovzdania
prvému prepravcovi.
Kupujúci bude výrobky objednávať s takým časovým predstihom, aby do realizácie dodávky, ktorá bude uskutočnená s
prihliadnutím na minimalizáciu dopravných nákladov, nevyčerpal svoje zásoby. V prípade, že kupujúci zašle objednávku
oneskorene, predávajúci nie je povinný dodržať termín dodania uvedený v objednávke a nebude sa to považovať za porušenie
zmluvných povinnosti Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo stanoviť konkrétne dodacie podmienky s prihliadnutím k
svojim expedičným a iným možnostiam. Prevzatie dodávky potvrdí kupujúci predávajúcemu na príslušných dokladoch (dodací list,
faktúra a pod.) podpisom oprávnenej osoby a pečiatkou.
Veľkoobchodný predaj na faktúru a s dodaním na miesto určenia podľa požiadaviek kupujúceho je možný len na základe
zmluvného vzťahu. Veľkoobchodný predaj zabezpečený platbou v hotovosti sa realizuje na základe registrácie v databáze
spoločnosti UNIPETROL SLOVENSKO s. r. o.. Podkladom k uzatvoreniu Rámcovej kúpnej zmluvy, resp. pre registráciu odberateľa
slúži Výpis z Obchodného registra alebo Živnostenský list.
Pri osobnom odbere kupujúcim, resp. ním poverenej osoby bude kupujúcemu súbežne vydaný tovar a dodací list, ktorého
prevzatie je kupujúci povinný podpísať, čím potvrdzuje prevzatie tovaru v dohodnutom množstve a cene.
Kupujúci alebo ním poverená osoba, je povinný pri prevzatí tovaru vždy potvrdiť príjem podpisom na dodacom liste s čitateľným
uvedením svojho celého mena a pečiatkou, kde je uvedený názov firmy, adresa odberateľa, IČO a IČ DPH (len v prípade
veľkoobchodného predaja).
V prípade vyžiadania zo strany kupujúceho priloží predávajúci k tovaru Bezpečnostný list - Kartu bezpečnostných údajov, resp.
Osvedčenie o akosti k príslušnej šarži dodaného tovaru.
Kupujúci nebude odstraňovať ani meniť akúkoľvek obchodnú značku, obchodný názov, označenie alebo inú značku na tovaroch
alebo ich obale, ani vykonávať akékoľvek zmeny na tovaroch bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho. V prípade
pozmeňovania tovarov kupujúcim, je tento plne zodpovedný za akúkoľvek škodu, ktorú v spojitosti s takýmto konaním kupujúceho
utrpel predávajúci a zbavuje predávajúceho zodpovednosti za akékoľvek nároky tretej strany, ktoré vznikli z tohto titulu alebo
v súvislosti s pozmeňovaním tovarov bez ohľadu na právny základ a príčinu takýchto nárokov. Predávajúci si vyhradzuje právo
nedodať tovar kupujúcemu v prípade pozmeňovania tovarov.
Článok III
Kúpna cena a platobné podmienky

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

Kupujúci berie na vedomie, že cena olejov a mazív je závislá od aktuálneho vývoja svetových cien ropy, základových olejov, kurzu
USD/EUR a ich cenu nie je možné dopredu predikovať, pričom kupujúci uznáva právo predávajúceho ceny aktualizovať (zvýšiť,
resp. znížiť). Predávajúci aktualizáciu realizuje vydaním aktuálne platného cenníka. Zverejnením aktuálne platného cenníka sa ruší
platnosť predchádzajúceho cenníka.
Predávajúci si vyhradzuje právo poskytovať z aktuálne platného cenníka zľavy, resp. predkladať kupujúcemu samostatné cenové
ponuky na vybrané tovary s obmedzenou platnosťou a podmienkami. Ak cena v cenníku, resp. v cenovej ponuke je uvedená ako
cena v parite DDP, cena je platná pre objednávky väčšie ako 100 kg.
Kúpna cena zahŕňa jednotkovú cenu, ktorá platí v čase dodania tovaru kupujúcemu podľa platného cenníka, resp. cenovej ponuky
predávajúceho. Kupujúci sa zaväzuje včas a riadne zaplatiť kúpnu cenu za dodaný a prevzatý tovar. Kúpna cena sa považuje za
zaplatenú dňom pripísania celej dlžnej čiastky na účet predávajúceho. Dohodnutú kúpnu cenu môže kupujúci, najneskôr do
termínu splatnosti uhradiť aj hotovostne v pokladni predávajúceho.
Predávajúcemu vzniká povinnosť vystaviť pri dodaní tovaru:
dodací list, ktorý je kupujúci povinný podpísať, čím potvrdzuje prevzatie tovaru v dohodnutom mieste a čase;
daňový doklad, pričom čas dodania (vyskladnenia) je zároveň dňom zdaniteľného plnenia.
Predávajúci zabezpečí doručenie daňového dokladu kupujúcemu.
Úhradu kúpnej ceny za dodaný tovar je možné realizovať v hotovosti alebo bezhotovostne, V prípade, že kupujúci nemá uzavretú
s predávajúcim rámcovú zmluvu a stanovený kreditný limit, má predávajúci právo požadovať od kupujúceho platbu kúpnej ceny
v hotovosti, resp. zaplatenie zálohy na dodávku tovaru. Ak nie je dojednané inak, lehota splatnosti faktúr je 14 dní odo dňa
vystavenia daňového dokladu. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude
sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.
Kupujúci berie na vedomie, že bez akejkoľvek straty obchodnej dôvery, predávajúci priebežne vyhodnocuje kredibilitu a výšku
záväzkov kupujúceho, ako aj jeho finančnú stabilitu, aby minimalizoval riziko vzniku svojich pohľadávok voči kupujúcemu po lehote
splatnosti. Predávajúci je oprávnený na základe interných pravidiel stanoviť kupujúcemu maximálne akceptovaný úver (ďalej len
„kreditný limit“). Do výšky kreditného limitu sú zahrnuté všetky neuhradené záväzky kupujúceho voči predávajúcemu, vrátane
záväzkov v splatnosti ako aj hodnota objednaného a zatiaľ nedodaného tovaru, vrátane DPH. Kupujúci nie je oprávnený požadovať
dodávku tovaru a predávajúci nie je povinný dodať tovar v prípade prečerpania kreditného limitu, pričom takéto konanie
predávajúceho nie je považované za omeškanie s realizáciou dodávok tovaru. Predávajúci je oprávnený výšku kreditného limitu
jednostranne meniť, pričom o tejto zmene bez zbytočného odkladu informuje kupujúceho a zmena je účinná okamžikom doručenia
informácie kupujúcemu.
Predávajúcemu vzniká právo vystaviť daňový doklad v deň dodania tovaru kupujúcemu alebo jeho odovzdania prvému
dopravcovi, najneskôr však do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti. Predávajúci je oprávnený kupujúcemu účtovať aj čiastkové
dodávky tovaru a kupujúci je povinný takto účtované dodávky predávajúcemu zaplatiť.
V prípade, že kúpna cena za tovar bude hradená kupujúcim, platbou vopred, predávajúci zašle kupujúcemu zálohovú faktúru, ktorá
nie je faktúrou pre účely DPH. Po zaplatení celej kúpnej ceny a dodaní tovaru vystaví predávajúci kupujúcemu vyúčtovaciu faktúru,
ktorá bude spĺňať náležitosti v zmysle zákona o DPH.
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9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

Kupujúci je povinný v prípade akejkoľvek zmeny fakturačnej adresy, resp. iných náležitostí nevyhnutných k vystaveniu daňového
dokladu v súlade s platnou legislatívou informovať predávajúceho. V prípade zanedbania uvedených skutočností kupujúcim a
v prípade nutnosti vystavenia nového, opraveného daňového dokladu predávajúcim, zostáva v platnosti pôvodný termín splatnosti.
Ak kupujúci nezanedbá svoju povinnosť informovať predávajúceho o akejkoľvek zmene týkajúcej sa fakturácie a predávajúci
napriek tomu vystaví daňový doklad, ktorý nebude spĺňať všetky náležitosti podľa platnej legislatívy a príslušne platnej zmluvy,
bude mu tento vrátený na prepracovanie. V tomto prípade neplynie lehota splatnosti pôvodného účtovného dokladu. V prípade, že
faktúra nespĺňa všetky zákonné náležitosti, alebo zmluvne podmienky, je kupujúci povinný faktúru neodkladne vrátiť
predávajúcemu, najneskôr do 3 dní od obdŕžania faktúry, spolu s písomným odôvodnením.
Kupujúci je povinný uviesť na doklade, ktorým dáva banke príkaz na úhradu kúpnej ceny príslušné identifikačné údaje (variabilný
symbol - číslo faktúry), aby predávajúci mohol príslušnú platbu identifikovať. V prípade, ak s platby kupujúceho nie je možné
jednoznačne identifikovať, ktorú faktúru touto platbou uhrádza, bude platba považovaná za úhradu najskôr splatnej penalizačnej
faktúry a následne najskôr splatnej dlžnej čiastky.
Ak sa dostane kupujúci do omeškania s platením kúpnej ceny, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu náklady na
vymáhanie pohľadávky a právne služby, ako aj úrok z omeškania vo výške 0,05% z ceny fakturovaného a dodaného tovaru za
každý i začatý deň omeškania. Úrok z omeškania je splatný v lehote 7 dní od dátumu doručenia jeho vyúčtovania kupujúcemu
a kupujúci sa zaväzuje tento úrok z omeškania zaplatiť, tým nie je dotknuté právo predávajúceho odstúpiť od zmluvného vzťahu.
Toto ustanovenie nevylučuje uplatnenie náhrady škody podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
V prípade nezaplatenia dodaného tovaru v termíne splatnosti si predávajúci vyhradzuje právo s okamžitou platnosťou, bez
predošlého upozornenia :
zastaviť ďalšie dodávky tovaru, a to až do zaplatenia celej dlžnej sumy. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo, na
základe takto vzniknutej skutočnosti odmietnuť kupujúcemu ďalší predaj na faktúru. V takýchto prípadoch nedodania
tovaru predávajúcim kupujúcemu nie je považované za porušenie dodacích, resp. zmluvných podmienok zo strany
predávajúceho a nezakladá nárok kupujúceho na náhradu škody (skutočnej škody, ušlého zisku a pod.).
dodať ďalší tovar len ak kupujúci vopred zaplatí kúpnu cenu každej ďalšej dodávky tovaru, t.j. zmeniť platobné
podmienky na platbu vopred.
Ak predávajúci získa informáciu, že kupujúci podal alebo bol voči nemu podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, bol na jeho majetok
vyhlásený konkurz, alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo vstúpil do likvidácie, alebo
sa voči nemu začala exekúcia, ktorá môže ohroziť jeho podnikateľskú činnosť, alebo platobnú schopnosť, je predávajúci oprávnený
okamžite zastaviť dodávky tovaru pre kupujúceho, bez toho aby to bolo považované za porušenie zmluvných vzťahov
predávajúcim alebo zánik práva predávajúceho okamžite odstúpiť od zmluvného vzťahu a bez toho aby takéto zastavenie dodávok
tovaru zakladalo akýkoľvek nárok kupujúceho na náhradu škody (skutočnej škody, ušlého zisku a pod.).
Predávajúci je v prípade vzniku pohľadávok po lehote splatnosti voči kupujúcemu oprávnený započítať takéto pohľadávky voči
prípadným svojim záväzkom voči kupujúcemu. Predávajúci si vyhradzuje právo na postúpenie prípadných pohľadávok voči
kupujúcemu na tretiu osobu v prípade, že kupujúci je v omeškaní s úhradou svojich záväzkov voči predávajúcemu 30 dní a viac.
Všetky poplatky súvisiace s platbou kúpnej ceny a prípadných sankcií znáša kupujúci..
Článok IV
Prechod práv

1.
2.
3.

Vlastnícke práva k tovaru nadobúda kupujúci okamihom uhradenia kúpnej ceny.
Právo nakladať s tovarom prechádza na kupujúceho:
okamihom prevzatia tovaru oprávnenou osobou kupujúceho a potvrdením dodacieho listu;
odovzdaním tovaru prvému dopravcovi pri preprave tovaru do miesta určeného kupujúcim.
Okamihom nadobudnutia práva na nakladanie s tovarom, prechádza na kupujúceho zodpovednosť za škody vzniknuté na tovare.
Článok V
Zodpovednosť za vady, záručná doba, reklamácie

1.

2.
3.
4.

Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar v množstve a kvalite podľa priebežných písomných objednávok kupujúceho a
zodpovedá za vady a nekompletnosť tovaru v plnom rozsahu.
Prípadné viditeľné vady tovaru musí kupujúci reklamovať spôsobom uvedeným v bode 1.1. tohto článku do 7 dní od prevzatia
tovaru.
1.1.
Kupujúci musí vady tovaru reklamovať len písomnou formou. Ústna (prípadne telefonická) reklamácia nie je platná.
1.2.
Písomná reklamácia kupujúceho musí obsahovať:
číslo objednávky, ku ktorej sa tovar vzťahuje;
identifikáciu reklamovanej dodávky (číslo a dátum vystavenej faktúry, ktorej sa reklamovaná dodávka týka,
dátum a číslo dodacieho listu) a ďalšie doklady, ktoré sú súčasťou dodávky;
uvedenie množstva reklamovaného tovaru dodávky;
oznámenie presnej adresy, kde sa reklamovaný tovar nachádza a kde predávajúci môže vykonať obhliadku
reklamovaného tovaru. Spôsob obhliadky reklamovaného tovaru následne určí predávajúci na základe
vlastného posúdenia okolností reklamácie.
V prípade, že predávajúci reklamáciu uzná ako oprávnenú, zaväzuje sa vadné plnenie vysporiadať podľa návrhu kupujúceho t.j.
dobropisovaním alebo novým, bezvadným plnením, a to po vzájomnej dohode pri každom konkrétnom prípade reklamácie.
V prípade poškodenia obalu, ktorým je zjavne ohrozená kvalita a množstvo dodávaného tovaru je kupujúci oprávnený odmietnuť
dodávku tovaru. V takom prípade je kupujúci povinný na mieste spísať zápis s uvedením dôvodu odmietnutia tovaru.
Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru spôsobené nesprávnou manipuláciou, nevhodným skladovaním, nesprávnym
zaobchádzaním alebo používaním tovaru kupujúcim alebo treťou osobou..
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5.
6.
7.

8.

Kupujúci je povinný pri preberaní skontrolovať tovar, hlavne nepoškodenosť obalu, množstvo a prípadné zjavné vady ihneď
reklamovať. Ak zjavné vady nebudú reklamované do 7 dní odo dňa priameho prevzatia tovaru, právo zo zodpovednosti za vady
kupujúcemu zaniká (§ 428 ods. 1 písm. b, Obchodného zákonníka).
Predávajúci zodpovedá za akosť tovaru v rozsahu, ktorá je určená príslušnou normou pre jednotlivé druhy výrobkov. Vady akosti
tovaru, ktoré sa dajú zistiť len špeciálnymi skúškami, je kupujúci povinný reklamovať najneskôr do 15 dní odo dňa prevzatia
zásielky kupujúcim.
Predávajúci je povinný odovzdať tovar v obaloch, ktoré spĺňajú podmienky bezpečnej prepravy a ochrany tovaru. V prípade výdaja
tovaru do obalu, resp. cisternového cestného prepravníka kupujúceho, predávajúci nezodpovedá za vady akosti tovaru, spôsobené
týmto obalom. Kupujúci zodpovedá za škody spôsobené predávajúcemu zlým technickým stavom vlastných obalov a CCP, do
ktorých žiada výdaj tovaru.
Ostatné práva a povinnosti vyplývajúce z vád tovaru (právnych, resp. iných) sa riadia ustanoveniami § 429 a nasl. Obchodného
zákonníka.
Článok VI
Obaly tovarov

1.

2.

V prípade, že predávajúci dodá kupujúcemu tovar v/na vratných obaloch, je kupujúci povinný zabezpečiť, aby nebol vratný obal
poškodený, osobitne nesmie byť porušená blomba na plniacom otvore kontajnerov. Ak nie je zmluvne dojednané inak, kupujúci
vratné obaly dodané na parite FCA musí vrátiť na vlastné náklady a v nepoškodenom stave do skladu predávajúceho, kde boli pri
nákupe prevzaté. Pri dodaní tovaru na parite DDP je kupujúci povinný pripraviť po vyprázdnení nepoškodený vratný obal
k spätnému odberu predávajúcim, resp. nim povereným dopravcom. Spolu s vráteným vratným obalom odovzdá kupujúci
predávajúcemu dodací list (odovzdávací protokol) v ktorom bude uvedený počet, typ vratných obalov a v prípade kontajnerov
príslušné registračné čísla vrátených obalov.
Za poškodené, znehodnotené, nevrátené a stratené vratné obaly je kupujúci povinný zaplatiť náhradu škody vo výške :
plastový kontajner PARAMO :
299,- €/ks bez DPH;
paleta PARAMO (120x120) :
19,- €/ks bez DPH;
paleta EURO :
12,- €/ks bez DPH;
preklad (asfaltové výrobky) :
10,- €/ks bez DPH.
Kupujúci je povinný vratný obal vyprázdniť a vrátiť v nepoškodenom stave predávajúcemu najneskôr do 60-tich kalendárnych dní
odo dňa dodania predávajúcim kupujúcemu. Prípadné opravy poškodených obalov je kupujúci povinný zabezpečiť na vlastné
náklady. V prípade, že obal nebude vrátený predávajúcemu ani do 90-tich pracovných dní odo dňa dodania, je predávajúci
oprávnený účtovať kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 1,- € bez DPH za každý deň omeškania. Zmluvná pokuta bude
kupujúcemu fakturovaná vždy po skončení kalendárneho mesiaca a je splatná do 7 pracovných dní odo dňa vystavenia faktúry.
Typy obalov tovaru uvádzaných v cenníkoch a cenových ponukách :
oleje :
C
cisterna (automobilová, železničná)
KONT
kontejner, plastový (850 kg = cca 1 000 l)
SN
sud nevratný, kovový (180 kg = cca 206 l)
SN 50
sud nevratný, kovový (50 kg = cca 60 l)
K 10
PE kanister (10 l)
K4
PE kanister (4 l)
L1
PE fľaša (1 l)
600 ml
PE fľaša (0,6 l)
L 1/2
PE fľaša (500 ml)
L 1/4
PE fľaša (250 ml)
L1/10
PE fľaša (100 ml)
mazivá :
SN
sud nevratný, kovový (170 kg)
NDO
sud nevratný, kovový (40 kg)
TK 8
dóza / vedro plastové (8 kg)
TK 4,5
plastová dóza (4 500 g)
TK 2,5
plastová dóza (2 500 g)
TK 1
plastová dóza (1 000 g)
TK 400
kartuša 400 g
K 1/2
plastová dóza (500 g)
K 450
plastová dóza (450 g)
K 250
plastová dóza (250 g)
K 250
plastová dóza (250 g)
K 250
plastová dóza (250 g)
Článok VII
Vyššia moc

1.

2.

Nesplnenie alebo oneskorené plnenie akéhokoľvek záväzku podľa tejto zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán, ktoré bolo
zapríčinené výhradne zásahom tzv. vyššej moci v zmysle ust. § 374 Obchodného zákonníka v platnom znení (napr. živelné
pohromy, výpadky v dodávkach ropy, zákazy, nariadenia a príkazy vládnej inštitúcie majúcej právomoc nad stranami tejto zmluvy,
povstaním, vojnou, štrajkami alebo inými stranami nekontrolovateľnými skutočnosťami) nebude považované za porušenie
zmluvných vzťahov, pokiaľ strana, ktorej bolo zabránené v dodržaní zmluvy vykoná všetky potrebné opatrenia k dodržaniu tejto
zmluvy, ktoré je možné od nej spravodlivo požadovať.
V prípade akéhokoľvek neplánovaného obmedzenia výroby si predávajúci vyhradzuje právo krátiť dodávky všetkým svojim
zmluvným partnerom. Krátenie dodávok je predávajúci povinný oznámiť písomne vopred. Krátenie ani obmedzenie sa nesmie týkať
dodávok v procese realizácie, t.j. riadne objednaných, resp. už naplnených do cestných cisternových prepravníkov (CCP).
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Čl. VIII
Oprávnené záujmy
1.

Kupujúci a predávajúci sú v záujme naplnenia obchodného kontraktu povinné vzájomne spolupracovať a obozretne postupovať v
súlade so svojimi oprávnenými záujmami. Sú povinné sa navzájom informovať o všetkých dôležitých okolnostiach týkajúcich sa
realizácie dodávky a na žiadosť druhej strany bezprostredne podať vysvetlenie. Kupujúci a predávajúci sú povinní v rámci svojich
bežných možností postupovať tak, aby minimalizovali prípadné škody, straty alebo riziká, vyplývajúce z činností spojených s
plnením obchodných vzťahov alebo použitím produktov. Každá zo zúčastnených strán dôsledne zabezpečí dodržiavanie dôvernosti
obchodných informácií, ktoré medzi nimi v dôsledku plnenia tohto vzťahu vznikli.
Článok IX
Ukončenie zmluvného vzťahu

1.
2.
3.
4.
5.

Zmluvný vzťah je možné ukončiť dohodou, výpoveďou alebo odstúpením od zmluvy.
Dohoda musí mať písomnú podobu a musí byť podpísaná oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže zmluvu vypovedať s výpovednou lehotou 1 kalendárneho mesiaca, ktorá začína plynúť
od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť, pokiaľ dôjde k podstatnému porušeniu zmluvných povinností druhou
stranou. Účinok odstúpenia nastane dňom doručenia písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane, a to bez akejkoľvek povinnosti
na náhradu škody.
Za podstatné porušenie zmluvných vzťahov zo strany kupujúceho sa považuje najmä :
omeškanie kupujúceho s úhradou kúpnej ceny o viac ako 30 dní;
akékoľvek konanie kupujúceho poškodzujúce alebo vyvolávajúce nebezpečenstvo poškodenia dobrého mena a/alebo
povesti predávajúceho a/alebo obchodných značiek tovarov predávajúceho;
kupujúci opakovane alebo závažne poruší svoje zmluvne povinnosti;
kupujúci je platobne neschopný, podá návrh na konkurz, bol na jeho majetok vyhlásený konkurz, alebo bol návrh na jeho
vyhlásenie zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo vstúpil do likvidácie, alebo sa voči nemu začala exekúcia;
kupujúci poruší svoju povinnosť zachovávať mlčanlivosť.
Článok X
Všeobecné a záverečné ustanovenia

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

Vzájomné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré nie sú výslovne upravené platnou zmluvou, jednotlivými dodatkami a
prílohami k zmluve, resp. týmito „VOP“, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, t.j. príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a predpismi súvisiacimi.
V prípade rozporov sú jednotlivé ustanovenia platných zmlúv, príslušných dodatkov a príloh uzavretých medzi kupujúcim a
predávajúcim nadradené sporným ustanoveniam „VOP“.
V prípade, že akékoľvek ustanovenie zmluvy či „VOP“ bude vyhodnotené ako neplatné či nevynútiteľné, ostatné ustanovenia
zmluvy a „VOP“ tým nebudú dotknuté. Zmluvne strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie platným alebo vynútiteľným tak,
aby čo najlepšie zodpovedalo účelom a zmyslu pôvodného ustanovenia.
Predávajúci je oprávnený meniť obsah VOP, pre kupujúceho sú však záväzné až doručením ich nového znenia kupujúcemu.
Zmluvné strany sa zaväzujú považovať obsah jednotlivých zmlúv, ako aj príslušných dodatkov, príloh a samotných objednávok
uzavretých medzi kupujúcim a predávajúcim za dôverný, za predmet obchodného tajomstva, pokiaľ tomu neodporujú všeobecne
záväzné zákonné povinnosti. Verejné vyhlásenia v súvislosti so zmluvou, zverejňovanie textu týchto zmlúv, ich častí, dodatkov
a príloh sa zakazuje a uskutočňuje sa len v prípade dožiadania podľa osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov,
s predchádzajúcim písomným súhlasom príslušnej druhej strany.
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosti a
záväznosti, budú rozhodované v rozhodcovskom konaní v zmysle zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení
neskorších predpisov jedným nezávislým rozhodcom Stáleho rozhodcovského súdu pri IURO, z.z.p.o., IČO: 45 744 726, so sídlom
v Bratislave, ustanoveným predsedom Stáleho rozhodcovského súdu pri IURO, z.z.p.o., podľa Rokovacieho poriadku Stáleho
rozhodcovského súdu pri IURO, z.z.p.o. Rozhodcovské konanie bude vedené v slovenskom jazyku. Zmluvné strany vyhlasujú, že
sa podriadia rozhodnutiu Stáleho rozhodcovského súdu pri IURO, z.z.p.o.
Zmluvne strany sa dohodli, že písomné oznámenia, listiny alebo iné písomnosti určené a adresované zmluvnej strane sa jej budú
doručovať osobne, e-mailom alebo doporučenou poštou na adresu jej sídla zapísanú v obchodnom alebo inom registri. Ak si druhá
zmluvná strana, ktorej je písomnosť určená, túto písomnosť nevyzdvihne do 5 pracovných dní od jej uloženia na pošte, považuje sa
posledný pracovný deň tejto lehoty za deň doručenia, aj keď sa o tom druhá zmluvná strana nedozvedela.
Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim. Kupujúci podpisom na
objednávke a/alebo kúpnej zmluve potvrdzuje, že tieto VOP od predávajúceho prevzal, prečítal, ich obsahu porozumel a s týmto
súhlasí.

Bratislava, dňa 01.01.2016

UNIPETROL SLOVENSKO s. r. o.
Ing. Jaroslav Filip, konateľ

UNIPETROL SLOVENSKO s. r. o.
Ing. Katarína Kupcová, konateľ

UNIPETROL SLOVENSKO s. r. o.
Mgr. Marcel Čop, konateľ
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