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VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREDAJA SENDVIČOVÝCH PANELOV ARPANEL
I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky, ďalej iba VOP, určujú podmienky predaja sendvičových panelov a príslušenstva pre
opláštenie ARPANEL, ktoré sú „Tovarom“ firmy Adamietz a ponuky služieb ďalej nazvané ako „Služby“ firmy ADAMIETZ Sp. z o.o.
so sídlom ul. Braci Prankel 1, 47-100 Strzelce Opolskie, č. KRS: 0000100273, IČO: 756-183-66-33, ďalej iba Predávajúci alebo
ADAMIETZ, v oblasti systému opláštenia ARPANEL.
2. Tieto VOP sú nedeliteľnou súčasťou všetkých zmlúv uzatvorených firmou ADAMIETZ s tretími osobami a subjektami (ďalej iba:
Kupujúci), predmetom ktorých je predaj Tovaru a služieb v oblasti systému opláštenia ARPANEL. Pokiaľ sa Strany nedohodnú inak,
platia tieto ustanovenia pre obidve zmluvné Strany. Všetky dohody medzi stranami musia mať písomnú formu, inak sú neplatné.
2.1. Na nákupy uskutočnené v súlade s týmito VOP sa nevzťahujú všeobecné podmienky zmlúv Kupujúceho a je ich možné uplatniť
len vtedy, ak nie sú v rozpore s ustanoveniami týchto VOP a po výslovnom potvrdení týchto všeobecných podmienok
splnomocneným zástupcom firmy ADAMIETZ Sp. z o.o.
2.2. Tieto VOP sú tiež nedeliteľnou súčasťou všetkých Ponúk a Potvrdených Objednávok zadaných Predávajúcim. Schválenie Ponuky
Kupujúcim, respektíve zaslanie Ponuky Kupujúcim je považované za potvrdenie a schválenie týchto VOP.
3. Tieto VOP môžete stiahnuť na stránke https://arpanel.sk/na-stiahnutie/.
4. Pokiaľ Kupujúci pokračuje v spolupráci s firmou ADAMIETZ, je súhlas s aktuálne platnými VOP, udelený pri uzatvorení prvej kúpnej
zmluvy, považovaný za súhlas s ďalšími kúpnymi zmluvami uzatváranými medzi ním a firmou ADAMIETZ, pokiaľ sa Strany výslovne
nedohodli inak.
II. UZATVORENIE ZMLUVY
1. K uzatvoreniu zmluvy dochádza v okamžiku, kedy si jedna Strana želá uzatvoriť zmluvu (Ponuka, Objednávka), a uvádza podstatné
ustanovenia a všeobecné podmienky (predmet Ponuky, cena, doprava, termíny), a druhá Strana tieto podmienky bez výhrad prijíma
formou Potvrdenia Objednávky spolu so schválenými VOP.
Obidve Strany sú viazané písomnou formou všetkých dojednaní, pre výmenu dokumentov je v rámci emailovej komunikácie
prípustné používanie skenu, poprípade faxu.
1.1. Všetky zmluvné ustanovenia, o ktorých pojednáva bod 1, budú prebiehať v poľskom jazyku. Pokiaľ sa na tom Strany dohodnú,
môže komunikácia prebiehať tiež v inom jazyku, v takom prípade, ak nastanú akékoľvek pochybnosti alebo nezhody, bude základom
pre interpretáciu obsahu uzatvorenej zmluvy poľská verzia ako hlavná verzia pre všetky dokumenty a zmluvné ustanovenia.
2. Zmluva sa považuje za uzatvorenú v okamžiku Potvrdenia Objednávky. Za tento okamžik je považované prijatie Ponuky takým
spôsobom, ktorý umožňuje zoznámenie sa s jej obsahom.
2.1. Uzatvorenie zmluvy je rovnocenné s automatickou rezerváciou surovín nutných pre zhotovenie výrobkov, ktoré sú predmetom
zmluvy.
2.2. Po uzatvorení zmluvy je Kupujúci povinný odovzdať finálne a podrobné informácie o obsahu Objednávky v lehote dohodnutej
obidvomi zmluvnými Stranami.
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V závislosti od poznámky v zmluve
Kupujúci doručí Predávajúcemu zoznam dĺžok panelov. Predávajúci ho zadá do systému a odovzdá ku schváleniu Kupujúcemu,
poprípade Predávajúci na základe informácií nevyhnutných na jeho zhotovenie obdržaných od Kupujúceho vyhotoví zoznam dĺžok
panelov a zašle ho Kupujúcemu ku schváleniu.
Ak dôjde k omeškaniu odovzdania finálnych a podrobných informácií o obsahu Objednávky viac ako 5 dní, môže Predávajúci
odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní od uplynutia dohodnutého termínu.
2.3. Kupujúci môže predložiť zmeny alebo výhrady k obsahu dodaného zoznamu dĺžok panelov v lehote 3 dní odo dňa odovzdania
tohto dokumentu. Pokiaľ Kupujúci v danej lehote žiadne výhrady nevznesie, je obsah považovaný za schválený.
2.4. Zoznam dĺžok panelov, ktorý Kupujúci v ľubovoľnej podobe schváli, dopĺňa zmluvu uzatvorenú medzi Stranami, a stane sa ako
príloha jej nedeliteľnou súčasťou. V prípade akýchkoľvek pochybností sú Strany viazané schváleným obsahom zoznamu dĺžok
panelov a nie finálnymi a podrobnými informáciami o obsahu Objednávky, ktoré Kupujúci odovzdal Predávajúcemu v súlade s prvou
vetou bodu 2.2.
2.5. Predávajúci, sprístupňuje Kupujúcemu podrobné informácie týkajúce sa špecifikácie ponúkaného Tvaru a jeho vlastností,
vrátane príslušných návodov (technické katalógy). Uzatvorením zmluvy a zaslaním finálnych a podrobných informácií o obsahu
Objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s technickými katalógmi ponúkaného Tvaru, nemá v tomto ohľade žiadne
pripomienky a odovzdané finálne a podrobné informácie o obsahu Objednávky zohľadňujú obsah technických katalógov
ponúkaného Tovaru.
3. Akákoľvek písomná dokumentácia, vrátane výkresov, kalkulácie, Ponuky atď. nesmú byť sprístupnené tretím osobám a je určená
výhradne pre účely uzatvorenia konkrétnej kúpnej zmluvy. Strany sa týmto zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých údajoch,
technických dokumentoch a informáciách, ktoré obdržali od druhej Strany behom vyjednávania a realizácie Objednávky (predaja).
Povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na informácie, ktoré sú všeobecne zdieľané jednou zo strán v súvislosti s vykonávaním jej
činnosti. Porušenie záväzku o zachovaní mlčanlivosti je porušením povinností podľa ustanovení o boji proti nekalej súťaži.
4. Ak dôjde po uzatvorení zmluvy k výraznému zhoršeniu finančnej situácie Kupujúceho alebo k odhaleniu závažných okolností,
ktoré môžu ohrozovať schopnosť Kupujúceho riadne a včas plniť vzájomné záväzky plynúce zo zmluvy, môže Predávajúci
požadovať, aby Kupujúci poskytol ďalšiu – Predávajúcim určenú – zábezpeku platieb, s uvedením primeraného termínu
na poskytnutie takého záväzku. V takom prípade môže Predávajúci pozastaviť plnenie svojich záväzkov, dokiaľ Kupujúci
nezabezpečí riadne plnenie platieb.
5. Ak nezabezpečí Kupujúci dodatočnú zábezpeku platieb v súlade s bodom 4, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14
dní odo dňa, kedy bol Kupujúci povinný zabezpečiť dodatočnú zábezpeku platieb.
6. Pokiaľ Predávajúci v súlade s bodom 5 odstúpi od zmluvy, nie je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu uhradené zálohy.
III. PLNENIE ZMLUVY
1. Strany sa zaväzujú po dobu trvania zmluvy ku spolupráci. Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu všetky nevyhnutné
informácie potrebné pre zhotovenie výrobku v súlade s Objednávkou. Kupujúci je zodpovedný za skutočnosti, ktoré vznikli
v dôsledku nesprávnych alebo neúplných technických údajov uvedených v Objednávke. Predávajúci je oprávnený posunúť termín
realizácie Objednávky v prípade okolností, za ktoré nie je zodpovedný.
1.1. Predávajúci je oprávnený posunúť termín realizácie Objednávky v prípade omeškania platby z dôvodov uvedených v čl. IV
bod 1.1, pričom tieto ustanovenia nevylučujú práva Predávajúceho uvedené v čl. VII.
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1.2. Predávajúci je oprávnený posunúť termín realizácie Objednávky v prípade omeškania Kupujúceho s odovzdaním finálnej a
podrobnej informácie o obsahu Objednávky, ktorá je upravená v čl. II bod 2.2. pričom tieto ustanovenia nevylučujú práva
Predávajúceho uvedené v čl. VII.
1.3. V prípade, ktorý je upravený v bode 1.2, môže byť navyše Kupujúcemu uložená zmluvná pokuta vo výške 1 % hodnoty bez DPH
za každý deň omeškania odovzdania finálnej a podrobnej informácie o obsahu Objednávky, upravenej v čl. II bode 2.2.
2. Dokladom o realizácii Objednávky alebo jej časti je predajný doklad WZ, dodací list alebo doklad CMR, potvrdený Kupujúcim.
2.1. Ak doručí Predávajúci – alebo ním poverený subjekt – Tovar na zmluvne dohodnuté miesto a Tovar odovzdá osobe, ktorá
potvrdí, že je oprávnená Tovar prevziať, je to považované za realizáciu Objednávky alebo jej príslušnej časti. Predávajúci najmä nie
je povinný overovať správnosť formálneho oprávnenia na prevzatie Tovaru a nemôže sa odvolávať na chýbajúce potvrdenie
realizácie Objednávky, ak bola Objednávka doručená na adresu, na ktorej sa Strany dohodli. Realizáciu objednávky definuje čl. 548
Občianskeho zákonníka - to znamená, keď je tovar dodaný a odovzdaný, výhody a nevýhody súvisiace s tovarom a riziko náhodnej
straty alebo poškodenia tovaru prechádzajú na kupujúceho - čo neporušuje ustanovenia čl. 5 odsek 3 nižšie.
2.2. Ak prevezme Kupujúci Tovar, ktorý je predmetom zmluvy, priamo zo sídla alebo predajne Predávajúceho, je Kupujúci povinný
ľubovoľným spôsobom určiť osobu oprávnenú na prevzatie Tovaru. Okamihom realizácie objednávky (vydanie tovaru) je nakladanie
tovaru. Aj v tomto prípade realizáciu objednávky definuje čl. 548 Občianskeho zákonníka - to znamená, keď je tovar vydaný a
naložený, výhody a nevýhody súvisiace s tovarom a riziko náhodnej straty alebo poškodenia tovaru prechádzajú na kupujúceho - čo
neporušuje ustanovenia čl. 5 odsek 3 nižšie.
Predávajúci nie je zodpovedný za prípadné vydanie Tovaru neoprávnenej osobe, pokiaľ Kupujúci neurčil osobu oprávnenú na
prevzatie, a osoba, ktorej bol Tovar vydaný, potvrdila, že je oprávnená na prevzatie Tovaru.
3. Doručený Tovar je majetkom Predávajúceho do okamžiku uhradenia celej kúpnej ceny dohodnutej obidvomi Stranami.
4. Pokiaľ Kupujúci Tovar bezdôvodne neprevezme, a tiež pokiaľ ADAMIETZ bude z dôvodov na strane Kupujúceho nútený k
zadržaniu Tovaru po termíne dodania, ktorý je uvedený v Objednávke, bude ADAMIETZ oprávnený účtovať poplatok za skladovanie
Tovaru, v súlade s nižšie uvedeným čl. V, ods. 1.
5. Ak je dodávka realizovaná na náklady Predávajúceho, hradí náklady súvisiace s prevzatím a vykládkou Tovaru Kupujúci. Kupujúci
je povinný písomne nahlásiť všetky vady a poškodenia doručeného Tovaru v deň jeho prevzatia.
IV. PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Kupujúci je povinný uhradiť dohodnutú čiastku na základe daňového dokladu - faktúry vystavenej Predávajúcim, v lehote v nej
uvedenej. Termín splatnosti je vždy stanovený v dňoch, pričom termín splatnosti beží odo dňa obdržania faktúry. Pokiaľ sa Strany
nedohodli inak, bude termín splatnosti stanovený po obdržaní objednaného Tovaru Kupujúcim.
1.1. Strany sa môžu dohodnúť na uhradení zálohy v dohodnutej výške. V takom prípade je nevyhnutné uhradiť dohodnutú čiastku v
lehote stanovenej obidvomi Stranami pred prevzatím objednaného Tovaru, a to na základe pro forma faktúry vystavenej
Predávajúcim. Ak nie je dohodnuté inak, je dátum splatnosti zálohy uvedený na pro forma faktúre a je záväzný pre obidve Strany.
2. Za deň úhrady je považovaný deň pripísania platby na bankový účet firmy ADAMIETZ, ktorý je uvedený na faktúre alebo na účtenke.
3. V prípade omeškania platby zo strany Kupujúceho, má firma ADAMIETZ právo požadovať úrok v maximálnej výške podľa čl. 359
§ 21 poľského občianskeho zákonníka, bez ďalších výziev.
4. Ak je Kupujúci v omeškaní s platbami v prospech firmy ADAMIETZ, má Predávajúci právo v prvom rade započítať úhrady vykonané
Kupujúcim na náhradu nákladov spojených s vymáhaním záväzkov, ktoré sú upravené v čl. 10 ods. 1 a ods. 2 poľského zákona zo
dňa 8. marca 2013 o termínoch splatnosti pri obchodných transakciách, nasledovne úrok z omeškania a ďalej najstaršie pohľadávky,
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bez ohľadu na to, či Kupujúci určil, ktorý záväzok hradí, a to i v prípade, kedy náklady, úroky a záväzky sa týkajú viac ako jednej
faktúry. Týmto ustanovením sa rušia práva dlžníka uvedené v čl. 451 § 1 poľského občianskeho zákonníka.
5. Súčasne si ADAMIETZ vyhradzuje právo na započítanie ostatných pohľadávok a záväzkov v súlade s ustanoveniami poľského
občianskeho zákonníka. Kupujúci nemá právo na započítanie pohľadávok voči firme ADAMIETZ bez jej písomného súhlasu.
6. Kupujúci je povinný uhradiť Tovar v stanovenej lehote, a to i v prípade, že Tovar reklamuje alebo došlo k omeškaniu pri prevzatí
Tovaru z dôvodov na strane Kupujúceho. Pokiaľ reklamácia bude uznaná, prípadné záväzky budú započítané firmou ADAMIETZ na
neskoršie Objednávky alebo budú vrátené na bankový účet Kupujúceho.
V. DOPRAVA, PREVZATIE TOVARU, BALENIE, SKLADOVANIE
1. Nakládka Tovaru prebieha vo výrobnom závode Predávajúceho na jeho náklady. Ak je nevyhnutné nakladať Tovar ručne (Kupujúci
neprispôsobí dopravný prostriedok povahe Tovaru), bude za služby spojené s naložením Tovaru naúčtované cca 2,00 PLN bez
DPH/m2. Ak neprevezme Kupujúci Tovar v lehote 14 dní od dátumu plánovanej realizácie Objednávky, je Tovar presunutý na tzv.
komisné skladovanie. Náklady na komisné skladovanie sú stanovené 0,5 % hodnoty bez DPH skladovaného Tovaru za každý deň
skladovania. Doručený Tovar zostáva majetkom Predávajúceho do okamžiku uhradenia celej kúpnej ceny dohodnutej obidvomi
Stranami, poprípade až do okamžiku uhradenia doručeného Tovaru.
2. Ak firma ADAMIETZ nebola schopná plniť službu spôsobenú vyššou mocou alebo mimoriadnymi okolnosťami, nemá kupujúci
nárok na náhradu škody spôsobenej neplnením alebo predčasným plnením zmluvy. ADAMIETZ je povinný bezodkladne informovať
kupujúceho o udalostiach, ktoré znemožnili dodanie. Udalosti označované ako vyššia moc a mimoriadne okolnosti zahŕňajú okrem
iného poruchy prevádzky závodu, ktoré nemožno pripísať spoločnosti ADAMIETZ, nedostatok surovín, prestoje vo výrobe,
oneskorenie dodávok surovín, colné obmedzenia a ďalšie obmedzenia spôsobené nariadeniami vlády, prírodná katastrofa, epidémie,
štrajky, konflikty, mimoriadne nepriaznivé počasie atď.
3. Ak dôjde k omeškaniu platieb, neuhradeniu úroku z omeškania alebo Kupujúci prekročí rámec predplatených služieb, budú
nasledovné dodávky pozastavené do doby, dokiaľ nebudú uhradené všetky záväzky v omeškaní.
4. Skladovanie, preprava a vykládka výrobkov firmy ADAMIETZ musí prebiehať v súlade s odporučeniami, ktoré sú uvedené
v technických katalógoch a v prepravnej inštrukcii sendvičových panelov.
5. Ak nedodrží Kupujúci odporučenia týkajúce sa prepravy a skladovania, ktoré sú upravené v bode 4, vyhradzuje si firma ADAMIETZ
reklamáciu neuznať.
6. V prípadoch, kedy je Predávajúci povinný Tovar doručiť na adresu uvedenú Kupujúcim, je Kupujúci povinný vyložiť vozidlo
s Tovarom behom 2 hodín od príjazdu vozidla na miesto určenia. Pokiaľ Kupujúci nevyloží náklad vo vyššie stanovenom čase, je
povinný uhradiť náklady súvisiace s prestojom vozidla. Stojné je účtované za každú začatú hodinu vo výške od 50,00 do 100,00 PLN
bez DPH. Kupujúci má právo určiť dodatočné alebo náhradné miesto vykládky. Náklady súvisiace s vykládkou na inom mieste hradí
Kupujúci. Ak dôjde v súvislosti s dopravou na náhradné miesto vykládky k predĺženiu času prepravy alebo k výraznej zmene trasy,
hradí dodatočné náklady na prepravu Kupujúci.
7. Kupujúci je povinný ihneď pri prevzatí zásielky starostlivo overiť jej úplnosť a zistiť prípadný chýbajúci Tovar alebo jeho poškodenie
v dôsledku prepravy. Pokiaľ je Tovar prepravovaný firmou ADAMIETZ, Kupujúci svojím podpisom potvrdí úplnosť prevzatého Tovaru
na dokladu WZ v súlade so špecifikáciou. Vyššie uvedené potvrdenie je dokladom o prevzatí daného množstva Tovaru. Všetky
pripomienky týkajúce sa stavu, najmä stavu obalu a zabezpečenia Tovaru, je Kupujúci povinný nahlásiť písomne pri preberaní
Tovaru, a to na prepravnom liste a na kópii dokladu WZ, poprípade zvlášť vystaviť protokol o prevzatí Tovaru, v ktorom podrobne
uvedie rozsah škody. Protokol musí byť podpísaný vodičom i Kupujúcim, inak je neplatný. Prepravný list a doklad WZ bez
akýchkoľvek poznámok týkajúcich sa úplnosti alebo kvality objednaného Tovaru slúži ako potvrdenie o splnení zmluvy, ktorá bola
uzatvorená na základe finálnej Ponuky bez výhrad zo strany Kupujúceho. Obsahom tohoto ustanovenia nie sú dotknuté ustanovenia
čl. III.
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8. V prípade zistenia kvalitatívnej alebo kvantitatívnej vady Tovaru je Kupujúci povinný zabezpečiť Tovar v neporušenom stave, najmä
je povinný upustiť od montáže vadného Tovaru, dokiaľ Predávajúci reklamáciu neukončí. V opačnom prípade stratí nárok na
uplatnenie záruky. Predávajúci je oprávnený odobrať vzorku vadného/reklamovaného Tovaru, za účelom overenia oprávnenosti
reklamácie.
9. Firma ADAMIETZ nie je zodpovedná za škody vzniknuté pri vykládke Tovaru u Kupujúceho.
VI. ZÁRUKA, REKLAMÁCIA
1. Strany týmto vylučujú ručenie za vady Tovaru.
2. Predávajúci poskytuje Kupujúcemu záruku po dobu a podľa podmienok uvedených v Záručnom liste alebo v zmluve. Záruka beží
odo dňa vydania Tovaru.
3. Predávajúci je povinný na vlastné náklady odstrániť fyzické vady Tovaru alebo dodať nezávadné výrobky, ak sa prejavia tieto vady
behom záručnej doby a ak vzniknú z dôvodov spojených s predaným Tovarom (v dôsledku vadného zhotovenia alebo použitia
vadných materiálov). Kupujúci stratí právo na uplatnenie reklamácie, pokiaľ Predávajúcemu v lehote 7 dní od jej zistenia neoznámi
písomne zistenú závadu.
Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia spôsobené nehodami, mechanickým poškodením, nesprávnou montážou, nevhodným
používaním alebo údržbou či neautorizovanými úpravami a konštrukčnými zmenami vykonanými Kupujúcim alebo na jeho príkaz.
4. Kupujúci je povinný vykonať vizuálnu kontrolu obdržaného Tovaru s ohľadom na kvalitu a kvantitu. Kvantitatívne reklamácie môžu
byť spôsobené chybou pri nakladaní Tovaru, kvalitatívne vady však môžu vzniknúť v dôsledku nesprávnej prepravy (napr. zohnutie
zámkov, mechanické poškodenie obkladov, odreniny, ryhy). Všetky zistené závady, za ktoré je zodpovedný Predávajúci, musia byť
písomne nahlásené ihneď po ich zistení. Viditeľné poškodenia musia byť nahlásené pri prevzatí, poprípade pri vykladaní Tovaru.
Pokiaľ Tovar chýba alebo bol poškodený, musí byť taká informácia zapísaná na doklade WZ. Poznámku na doklade WZ musí
podpísať vodič, ktorý Tovar priviezol alebo osoba odovzdávajúca Tovar menom firmy ADAMIETZ.
5. Strany sa dohodli, že záruka sa nevzťahuje na odchýlky tmavých farebných odtieňov sendvičových panelov (III. farebná skupina
– príklady farieb viď: Technický katalóg systému opláštenia ARPANEL), vrátane závad, ktoré vzniknú vplyvom teplotnej rozťažnosti.
Projektant je povinný u všetkých sendvičových panelov v tmavých farebných odtieňoch zohľadniť v technickom projekte vplyv
tepelnej záťaže (tiež pri zostavovaní zoznamu s objednávkou rezania) a spôsob uchytenia, najmä je povinný určiť vhodnú dĺžku
jednotlivých častí.
6. Obklad, z ktorého je sendvičový panel vyrobený, môže pochádzať z rôznych výrobných šarží alebo z rovnakej šarže, ale z inej časti
oceľového plechu a môže sa líšiť odtieňom, a to i v prípade, kedy bol použitý rovnaký farebný variant, za čo ADAMIETZ nenesie
žiadnu zodpovednosť.
VII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
1. Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy pokiaľ:
a. nebola uhradená záloha, ak bola dohodnutá, v lehote dlhšej ako 2 mesiace od dátumu stanoveného zmluvou
(potvrdením),
b. Kupujúci nedoručil podklady nevyhnutné pre zhotovenie predmetu zmluvy, najmä podklady, ktoré sú upravené v čl. II,
c. Kupujúci neprevzal Tovar v lehote dlhšej ako 2 mesiace od stanoveného dátumu prevzatia,
d. omeškanie s platbou je dlhšie ako 2 mesiace – vrátane situácií, kedy sa omeškanie týka inej zmluvy uzatvorenej medzi
rovnakými stranami.
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2. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy v prípade oneskorenia dodávky o viac ako 2 mesiace, ktoré je spôsobené pochybením na
strane Predávajúceho.
3. Strana, ktorá chce od zmluvy odstúpiť, musí písomne informovať druhú stranu a uviesť dôvody odstúpenia, inak je odstúpenie
neplatné.
4. Ak odstúpi Predávajúci od zmluvy na základe čl. VII ods. 1 písm. a, môže Predávajúci požadovať po Kupujúcom uhradenie
zmluvnej pokuty vo výške zálohy stanovenej zmluvou. Toto ustanovenie nevylučuje nárok na náhradu škody vo výške uvedenej
čiastky.
VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi týmito VOP a obsahom Potvrdenia Objednávky sú rozhodujúce podmienky uvedené
v Potvrdení Objednávky.
2. Všetky zmeny a dodatky týchto VOP musia mať písomnú formu, inak sú neplatné.
3. Pokiaľ by niektoré ustanovenia VOP z akéhokoľvek dôvodu prestali byť platné, nebude tým dotknutá platnosť zvyšných ustanovení
VOP.
4. Prevod práv a povinností jednej zo Strán – vyplývajúcich zo zmluvy – na tretiu osobu, vyžaduje písomný súhlas druhej Strany. To
sa nevzťahuje na prevod práv zo strany Predávajúceho na osobne alebo kapitálovo spriaznenú spoločnosť.
5. Všetky prípadné spory, ktoré môžu vzniknúť medzi Stranami na základe týchto VOP, budú riešené výhradne poľským súdom.
5.1. Súdom príslušným na riešenie prípadných sporov vyplývajúcich z plnenia zmlúv, na ktoré sa vzťahujú tieto VOP, bude súd
miestne príslušný sídlu Predávajúceho.
5.2. Rozhodným právom pre všetky zmluvy, na ktoré sa vzťahujú tieto VOP, bude poľské právo.
6. V záležitostiach neupravených týmito VOP sa použijú ustanovenia občianskeho zákonníka.
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