Všeobecné obchodné podmienky HYTEX® s.r.o., Sládkovičova 8, 965 01 Žiar nad Hronom
1. Všeobecné ustanovenia, definícia pojmov
1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti spoločnosti HYTEX s.r.o. a Druhej zmluvnej
strany pri dodávkach Tovaru na základe objednávky jednej zo zmluvných strán. Vzťahujú sa na všetky dodávky Tovaru medzi
spoločnosťou HYTEX s.r.o. a Druhou zmluvnou stranou, na právne vzťahy vznikajúce v tejto súvislosti medzi spoločnosťou HYTEX s.r.o.
a Druhou zmluvnou stranou. Odchýlky a zmeny týchto podmienok sú prípustné v prípade, že s nimi písomne súhlasia obidve strany.
Všetky vzťahy medzi spoločnosťou HYTEX s.r.o. a Druhou zmluvnou stranou, ktoré nie sú týmito VOP upravené, sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.
1.2 HYTEX s.r.o., Sládkovičova 8, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO 46610162, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica odd. Sro vl. č. 21958/S je v týchto VOP označovaná ako „spoločnosť HYTEX s.r.o.“ v príslušnom tvare, druhá strana
ako „Druhá zmluvná strana“ v príslušnom tvare (spolu ďalej aj ako „Zmluvné strany“).
1.3 Tovarom sa pre účely týchto VOP rozumie akýkoľvek produkt ponúkaný spoločnosťou HYTEX s.r.o. na predaj alebo produkt
ponúkaný spoločnosti HYTEX s.r.o. na kúpu (ďalej len ako „Tovar“).
2. Ponuka
2.1 Ponuka spoločnosti HYTEX s.r.o. platí vždy len do uplynutia doby uvedenej v danej ponuke.
2.2 Všetky prílohy k ponuke ako napr. výkresy, technické listy sú výhradným vlastníctvom spoločnosti HYTEX s.r.o. resp. podliehajú
ochrane podľa platnej právnej úpravy autorského práva a Druhá zmluvná strana ich nesmie použiť bez písomného súhlasu spoločnosti
HYTEX s.r.o.
3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy
3.1 Ústna alebo písomná (aj v elektronickej forme) objednávka, resp. potvrdenie objednávky vyhotovené spoločnosťou HYTEX s.r.o. na
základe objednávky Druhej zmluvnej strany sa považuje vždy za nový návrh na uzatvorenie kúpnej alebo inej zmluvy. Objednávka Druhej
zmluvnej strany musí byť vyhotovená na základe konkrétnej ponuky spoločnosti HYTEX s.r.o. Spoločnosť HYTEX s.r.o. nezodpovedá
za škodu vzniknutú v dôsledku uvedenia chybných údajov v objednávke. V prípade ak Druhá zmluvná strana akokoľvek potvrdí
objednávku, resp. potvrdenie objednávky vyhotovené spoločnosťou HYTEX s.r.o. (napr. poštou, faxom alebo emailom), vzniká zmluvný
vzťah, ktorý sa spravuje výlučne VOP a obidve zmluvné strany sú nimi viazané. V prípade stretu viacerých všeobecných obchodných
podmienok budú v danom záväzkovom vzťahu použité vždy len VOP. Prípadné Všeobecné obchodné podmienky Druhej zmluvnej strany
sa v tomto vzťahu nepoužijú.
3.2 Zmeny v uzatvorenej zmluve sú možné iba formou písomného dodatku k tejto zmluve, ktorý bude podpísaný oboma zmluvnými
stranami.
4. Cena, platobné podmienky
4.1 V dojednanej cene sú zahrnuté náklady na balenie Tovaru vrátane použitého baliaceho materiálu, ktorý je nevratný, pokiaľ sa zmluvné
strany nedohodnú inak.
4.2 Daň z pridanej hodnoty (DPH) nie je zahrnutá v cene. DPH bude účtovaná samostatne vo vystavenej faktúre. Spoločnosť HYTEX
s.r.o. je platcom DPH.
4.3 Druhá zmluvná strana je povinná zaplatiť spoločnosti HYTEX s.r.o. cenu na základe faktúry s náležitosťami daňového dokladu.
Faktúra je splatná v lehote 14 dní odo dňa jej doručenia Druhej zmluvnej strane pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak. Dátum splatnosti
je deň, kedy má byť cena pripísaná na účet spoločnosti HYTEX s.r.o.. V prípade sporu ohľadom doručenia faktúry sa má za to, že faktúra
bola doručená tretí deň od jej odoslania spoločnosťou HYTEX s.r.o.
4.4 Spoločnosť HYTEX s.r.o. si v prípade omeškania Druhej zmluvnej strany so zaplatením ceny uvedenej vo vystavenej faktúre
vyhradzuje právo účtovať Druhej zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy a to za každý deň omeškania. Druhá
zmluvná strana je povinná uhradiť zmluvnú pokutu na účet spoločnosti HYTEX s.r.o. v lehote do 14 dní odo dňa doručenia písomnej
výzvy spoločnosti HYTEX s.r.o. Druhej zmluvnej strane. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo spoločnosti HYTEX domáhať sa
prípadnej náhrady škody.
4.5 Ak po uzatvorení zmluvy dôjde k takým okolnostiam na strane Druhej zmluvnej strany, ktoré by mohli znižovať jej platobnú schopnosť
(prvotná alebo druhotná platobná neschopnosť, podanie návrhu na reštrukturalizáciu alebo podanie návrhu na uskutočnenie konkurzu,
vstup do likvidácie príp. ďalšie skutočnosti spochybňujúce solventnosť Druhej zmluvnej strany), je spoločnosť HYTEX s.r.o. oprávnená
požadovať od Druhej zmluvnej strany okamžitú úhradu celej dohodnutej ceny, prípadne jednostranne od zmluvy odstúpiť. V prípade
pochybností sa má za to, že u Druhej zmluvnej strany došlo k okolnostiam, ktoré môžu znižovať jej platobnú schopnosť.
4.6 Spoločnosť HYTEX s.r.o. si vyhradzuje právo, aby bol v zmluve zabezpečený jej záväzok niektorým so zabezpečovacích inštitútov
uvedených v Občianskom zákonníku, prípadne v Obchodnom zákonníku v platom znení.
5. Termín dodania, dodacie podmienky

5.1 Pre dodržanie dojednaného dodacieho termínu je nutné vyjasniť si všetky technické otázky, ktoré spoločnosť HYTEX s.r.o. požaduje
pre správne dodanie Tovaru ( čo sa týka množstva, druhu a kvality).
5.2 Spoločnosť HYTEX s.r.o. sa zaväzuje vynaložiť maximálne úsilie pre dodržanie dohodnutého dodacieho termínu. V prípade, že
spoločnosť HYTEX s.r.o. napriek tomu s dodaním Tovaru mešká, môžu sa zmluvné strany dodatočne dohodnúť na primeranom predĺžení
lehoty dodania Tovaru. V prípade, že k dohode nedôjde, Druhá zmluvná strana je oprávnená podľa svojej voľby od zmluvy odstúpiť alebo
požadovať zľavu z ceny.
5.3 Dodávky Tovaru Druhej zmluvnej strane na území Slovenskej republiky sa realizujú EXW a riadia sa podľa Incoterms 2010. Miestom
prevzatia Tovaru je sklad spoločnosti HYTEX s.r.o. Pre dodávky Tovaru do zahraničia sú obvyklé podmienky FCA podľa Incoterms 2010.
Miestom prevzatia Tovaru je sklad spoločnosti HYTEX s.r.o.
5.4 Pokiaľ nie je dohodnuté inak dopravu Tovaru zabezpečuje Druhá zmluvná strana. Spoločnosť HYTEX s.r.o. môže na základe
požiadavky Druhej zmluvnej strany zabezpečiť pre túto zmluvnú stranu dopravu Tovaru na dohodnuté miesto buď vlastnými
prostriedkami alebo dodávateľsky. Náklady na dopravu Tovaru znáša Druhá zmluvná strana. Náklady na prepravu uhradí Druhá zmluvná
strana spoločnosti HYTEX s.r.o. spolu s cenou dodávaného Tovaru.
5.5 Nebezpečenstvo vzniku škody na dodávanom Tovare prechádza na Druhú zmluvnú stranu v momente odovzdania Tovaru tejto
strane, dopravcovi Druhej zmluvnej strany alebo dopravcovi.
6. Preprava Tovaru
6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že preprava musí byť vždy uskutočnená bezpečným dopravným prostriedkom s krytou úložnou plochou,
ktorá dostatočne zabezpečí ochranu Tovaru proti vlhkosti, dažďu a priamemu slnečnému žiareniu.
6.2 Prepravné palety musia byť na dopravnom prostriedku riadne zabezpečené proti posunu a pádu.
6.3 Tovar musí byť prepravovaný vždy v originálnych obaloch, ktoré sú na jeho prepravu určené.
6.4 Pri ukladaní prepravných paliet na dopravný prostriedok musia byť vždy dodržané pokyny skladovacieho technika spoločnosti HYTEX
s.r.o. a to aj čo do množstva uložených prepravných paliet vo vertikálnej polohe.
6.5 Preprava a manipulácia s prepravnými paletami musí byť vždy so zásadami bezpečnej manipulácie a platnými bezpečnostnými
predpismi v mieste manipulácie.
7. Skladovanie Tovaru
7.1 Tovar musí byť skladovaný v suchých a krytých skladovacích priestoroch so zamedzením prístupu dažďa, vlhkosti a priameho
slnečného žiarenia.
7.2 Tovar musí byť skladovaný podľa pokynov technických pracovníkov spoločnosti HYTEX s.r.o. čo do množstva uložených prepravných
paliet vo vertikálnej polohe alebo v takom množstve, ktoré vylučuje poškodenie originálnych obalov.
7.3 Tovar, ktorý má charakter textilných výrobkov, musí byť skladovaný v priestoroch, kde je vylúčený výskyt hlodavcov, prípadne iných
nebezpečných živočíchov.
7.4 Tovar musí byť skladovaný v priestoroch kde je teplota vždy vyššia ako 0°C.
8. Manipulácia s Tvarom
8.1 Manipulácia s Tovarom musí byť vždy v súlade s týmito VOP a ak tieto VOP manipuláciu z nejakým Tovarom výslovne neupravujú,
je Druhá zmluvná strana povinná manipulovať s Tovarom maximálne opatrne a pri manipulácii dodržiavať obvyklé štandardy.
8.2 Manipulácia s Tovarom najmä s opornými košmi musí byť uskutočňovaná s ohľadom na predchádzanie nebezpečenstvu poškodenia
výrobkov, prípadne povrchovej úpravy. Obaly a palety slúžia iba na bezpečnú prepravu a nie sú bezpečnými obalmi pre neštandardnú
manipuláciu.
8.3 Prepravné palety najmä s opornými košmi je zakázané voľne vešať. Manipuláciu je možné uskutočňovať len prostredníctvom
vysokozdvižných vozíkov a to v spodnej časti, t. j. v mieste kde je na to prispôsobená konštrukcia prepravnej palety.
9. Montáž Tovaru
9.1 Montáž Tovaru (najmä filtračných hadíc, filtračných káps, filtračných plachietok, oporných košov a pod.) musí byť uskutočňovaná v
súlade s platnými prevádzkovými a montážnymi predpismi výrobcu zariadenia a podľa pokynov spoločnosti HYTEX s.r.o. Montáž je
povolené uskutočňovať len v klimatických podmienkach, pri ktorých nedôjde k nadmernému prieniku vlhkosti do filtračných častí.
Uskutočňovať montáž filtračných častí v prípade nedostatočnej ochrany proti poveternostným vplyvom (dážď, sneh) je zakázaná.
9.2 Montáž Tovaru musia uskutočňovať jedine odborne spôsobilé osoby. Na žiadosť Druhej zmluvnej strany môže spoločnosť HYTEX
s.r.o. zabezpečiť za dojednaných podmienok školenie osôb Druhej zmluvnej strany alebo pre Druhú zmluvnú stranu zabezpečiť odborné
uskutočnenie montáže. Montáž Tovaru si zabezpečuje vždy Druhá zmluvná strany, v prípade, ak v objednávke alebo potvrdení
objednávky nie je dohodnuté inak.

9.3 Pred zahájením montáže musí Druhá zmluvná strana na montovanom zariadení odstrániť všetky závady ovplyvňujúce funkčnosť
montovaného zariadenia. Medzi zvyčajné závady patrí napr. nefunkčná regenerácia a čistiace systémy, netesnosť montážnych poklopov
a kontrolných otvorov, poškodenie uzatváracích súčastí, korózia a nečistoty ovplyvňujúce montáž a funkčnosť Tovaru, poškodenie
nosných prvkov pri Tovare, ktoré má charakter textilných výrobkov napr. filtračné elementy, najmä oporné koše a výstuže. V prípade
pochybností sa má za to, že závady sú zvyčajné.
9.4 Pri montáži musia byť dodržiavané postupy a zásady, ktoré vylučujú mechanické poškodenie a to napr. ostrými predmetmi,
nevhodným montážnym náradím, nevhodnými a poškodenými spojovacími prvkami a pod.
9.5 Pri montáži Tovaru, ktorý má charakter textilných výrobkov, napr. filtračných elementov, je prísny zákaz fajčenia a manipulácie s
otvoreným ohňom. Pokiaľ nie je zabezpečená dostatočná ochrana Tovaru, je v priebehu montáže zakázané vykonávať zváracie práce
a iné činnosti, kde dochádza ku vzniku iskier (napr. brúsenie oceľových častí).
9.6 Po ukončení montáže je nevyhnutné uskutočniť správne nastavenie parametrov regeneračných a čistiacich systémov, kontrolu
tesnenia montážnych poklopov a kontrolných otvorov.
10. Použitie Tovaru
10.1 Tovar musí byť použitý jedine na účel na ktorý je konkrétny typ a kvalita Tovaru určený.
10.2 V prípade, že Druhá zmluvná strany vyšpecifikuje v dopyte spoločnosti HYTEX s.r.o. akékoľvek procesné alebo prevádzkové
podmienky, ktoré je potrebné dodržať pre správnu voľbu typu a kvality dodávaného Tovaru, vyhradzuje si spoločnosť HYTEX s.r.o. právo
rozhodnúť o druhu a type dodávaného Tovaru.
10.3 V prípade, že Druhá zmluvná strana nešpecifikuje konkrétne prevádzkové a technické podmienky, je za funkčnosť dodaného Tovaru
zodpovedná sama Druhá zmluvná strana. V takomto prípade sa predpokladá, že Druhá zmluvná strana prispôsobí prevádzkové a
technické podmienky konkrétnemu typu a kvalite dodávaného Tovaru.
11. Vady Tovaru a zodpovednosť za vady Tovaru
11.1 Druhá zmluvná strana berie na vedomie, že dojednaná kvalita dodávaného Tovaru je zachovaná len v prípade dodržania všetkých
pokynov (pravidiel) uvedených v čl. 6 až 10 týchto VOP Druhou zmluvnou stranou, dodržaným návodom na použitie dodaného Tovaru
a to pri súčasnom dodržiavaní všeobecne uznaných štandardov, ktoré sa vzťahujú na dodávaný Tovar. Druhá zmluvná strana je povinná
zabezpečiť, aby uvedené pokyny dodržal aj prepravca v zmysle ods. 5.4 týchto VOP.
11.2 V prípade uskutočnenia reklamácie Druhej zmluvnej strany z dôvodu neúplnosti dodávky, dodávky uskutočnenej v menšom ako je
požadované množstvo, prípadne reklamácie z dôvodu, že dodaný Tovar nemá dohodnuté zmluvné vlastnosti, musí byť takáto reklamácia
doručená spoločnosti HYTEX s.r.o. bezodkladne po tom, ako sa Druhá zmluvná strana niektorú z uvedených vád dodávky dozvie,
najneskôr však do 14 dní odo dňa dodania Tovaru. Reklamácia dodaného Tovaru musí byť uplatnená v písomnej forme alebo na oficiálny
e-mail spoločnosti HYTEX s.r.o., ktorý email je uvedený na web stránke www.hytex.sk/kontakt.
11.3 V prípade uznania reklamácie si spoločnosť HYTEX s.r.o. vyhradzuje právo sama rozhodnúť či reklamovaný Tovar opraví, alebo
dodá Tovar nový, alebo doplní chýbajúce množstvo Tovaru.
11.4 Druhá zmluvná strana je povinná vrátiť reklamovaný poškodený Tovar spoločnosti HYTEX s.r.o. v originálnych obaloch; inak sa na
reklamáciu neprihliada
12.
12.1 Spoločnosť HYTEX s.r.o. sa zaväzuje odstrániť vady dodávaného Tovaru v primeranej a to oboma zmluvnými stranami
odsúhlasenej lehote. V prípade pochybností sa má za to, že vady boli odstránené včas. Ak spoločnosť HYTEX s.r.o. odstráni vady riadne
a včas, Druhá zmluvná strana nemá nárok na náhradu škody ani na zmluvnú pokutu ak je dojednaná.
12.2 V Prípade ak je spoločnosť HYTEX s.r.o. v pozícii kupujúceho tak sa ustanovenia 4.4., 11.4.,12.1.,13.1, 13.2 týchto VOP
nepoužijú.
13. Záruka
13.1 Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe dodávaného Tovaru v trvaní 6 mesiacov odo dňa jeho prevzatia.
13.2 Uplatnené nároky Druhej zmluvnej strany budú neuznané v prípade:
a) že Druhá zmluvná strana nedodrží všetky pokyny, resp. pravidlá v čl. 6 až 10 týchto VOP, dodržaným návodom na použitie dodaného
Tovaru a prípadne, že Druhá zmluvná strana nedodrží všeobecne uznávané štandardy, ktoré je potrebné pri dodávaní toho ktorého
Tovaru dodržiavať
b) že Druhá zmluvná strana uviedla spoločnosti HYTEX s.r.o. nesprávne alebo neúplné prevádzkové podmienky, ktoré sú nevyhnutné
na to, aby spoločnosť HYTEX s.r.o. mohla na základe takejto špecifikácie dodať Druhej zmluvnej strane Tovar (resp. jeho materiálové
zloženie) v správnom zložení, množstve a kvalite

c) že Druhá zmluvná strana neprispôsobí technické a prevádzkové podmienky pre použitie Tovaru tak, aby tieto zodpovedali dojednanej
kvalite dodávaného Tovaru (príp. jeho materiálového zloženia)
d) že Druhá zmluvná strana nevykoná reklamáciu v súlade s VOP
13. Prehlásenie o zhode výrobkov s technickými predpismi
13.1 Spoločnosť HYTEX s.r.o. týmto potvrdzuje, že dodávaný Tovar spĺňa technické požiadavky v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. o
technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v platnom znení a to pri dodržaní podmienok správnej inštalácie v rozsahu
technických podmienok výrobku. Výrobok je bezpečný pokiaľ sa používa na účel, na ktorý je určený a spôsobom uvedeným v týchto
VOP alebo spôsobom obvyklým pre použitie toho ktorého výrobku.
14. Záverečné ustanovenia
14.1 Dodávaný materiál zostáva vo vlastníctve spoločnosti HYTEX s.r.o. až do momentu úplného zaplatenia ceny Druhej zmluvnej
strany.
14.2 Ak je na konkrétny zmluvný vzťah zmluvných strán uzatvorená zmluva, majú dojednania v nej učinené, v prípade rozporu
s ustanoveniami VOP, prednosť pred VOP. Všetky práva a povinnosti zmluvných strán neupravené vo VOP sa riadia Obchodným
zákonníkom SR.
14.3 Všetky zmluvné vzťahy medzi stranami sa riadia výlučne slovenským právom, aplikácia iných právnych predpisov alebo
medzinárodných zmlúv je vylúčená.
14.4 Spoločnosť HYTEX s.r.o. si vyhradzuje právo, aby sa v zmluvnom vzťahu použili výlučne len VOP.
14.5 V prípade že zmluvné strany uzavrú inú ako kúpnu zmluvu, označenie zmluvných strán z kúpnej zmluvy sa použije primerane.

