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Preambula
Tieto Všeobecné obchodné podmienky p|atia, pokia|' sa zm|uvné
stranyVýslovne a písomne nedohod|i inak'

Nasledujúce ustanovenia o dodáVke tovaru platia (ak to dáVa
zmysel), aj pre dodávky počítačových programov a sluŽieb.

Zmluvné Vzt'ahy medzi predáVajúcim ( príp' podía charakteru
zmluvy dodávate|'om, zhotoVitel'om' majitel'om Vlastníckych a
autorských práV' poskytovatel'om) a kupujÚcim (príp' podl'a
charakteru zmluvy odberatel'om, objednáVate|'om' pouŽivateÍom'
nadobudatelom) sa fladra prísIušnými ustanoveniami
obchodného zákonníka zákona ó' 513/1991 Zb' V znení
neskorŠích predpisov a Zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom
práve a právach súVisiacich s autorským práVom (Autorský
zákon)

Uzavretie zmluvy
objednávka sa pokladá za návrh kÚpnej zmluvy (zm|uvy o die|o'
zmluvy o poskytnutí programov' geodetických informácií'
licenČnej zmluvy atd'. )' d'alej len zmluvy. Zmluva medzi oboma
zmluvnými stranamj sa uzatvára na základe tohoto návrhu a v
zmysle znenia prís|uŠných ustanovení obchodného zákonníka
resp' Autorského zákona.

Zmluva sa pokladá za uzavretÚ' ked' predáVajúci po obdrŽaní
objednáVky zašle kupujúcemu písomné potvrdenie objednávky
(poštou alebo elektronicky)' alebo inak potvrdí pÍÚem
ob.iednáVky' zmIuva sa pokladá tieŽ za uzavretÚ, ak firma
ToPsET nainštaIuje a|ebo zašle (aj internetom' emai|om)
program s prís|ušenstvom, so VŠeobecnými obchodnými
podmienkami a Všeobecnými licenčnými podmienkami na
programy a prísluŠenstvo nadobúdatel'ovi a nadobúdatel' so
znením Všeobecných licenČných podmienok a Všeobecných
obchodných podmienok súhlasí. SúhIas mÓŽe byt'Vyjadrený
písomným potvrdením, zapIatením faktúry, nevrátením zásieIky
do sedem kalendárnych dní od jej prijatia a|ebo nainŠtalovaním
programov' Pretrhnutie ochrannej nálepky na inŠtalačnom médiu
sa povaŽuje za nainštalovanie programov.

Ak je p|atnost'obJednávky podmienená protináVrhom zmluvy od
firmy TOPSET' zm|uva sa pokladá za práVoplatne uzavretú
dátumom jej podpisu kupujúcim aj pÍedáVajúclm.

Platnosť zmien a doplnkov zmluvy je podmienená písomným
potvrdením predáVa]úceho.

Podklady, cenníky, demonštračné verzie
Cenová ponuka predávajÚceho je závázná do termínu
uvedeného na ponuke, ak nie je dohodnuté inak'

Katalógové údaje, údaje V prospektoch, Výkresoch, obrázkoch,
reklamách, cennÍkoch a demonŠtračných Verziách programov o
cenách, výkonoch, funkciách, rozmeroch a pod', sú smerodajné
|en Vtedy, ked' sa na ne výsIovne poukazuje V potvrdenej
objednáVke' a|ebo V potvrdení objednávky'

Akékol'Vek technické podkIady, katalógy' prospekty' zobazenia'
demonŠtračné Verzie programov' príručky a pod', ktoré sÚ
označené |ogom firmy ToPsET, adresou firmy, výpisom na
obrazovke, alebo ak z obsahu VyplýVa autorstvo ToPsET' sÚ
duŠevným Vlastníctvom predáVajúceho' a bez povolenia ach

nemÓŽe kupujúci reprodukovat', napodobovat'' rozmnoŽovat' a
pod' Takisto sa na ne Vzt'ahuje ochrana príslušných zákonných
ustanovení o autorskom práVe a tieŽ na ne poukazujú aj
prÍslušné ustanovenia VŠeobecných licenóných podmienok firmy
TOPSET,
Ponuky predáVajúceho sú jeho VlastnÍctvom so Všetkými
príslušnými prílohami a nesmú bý' bez ]eho súh|asu poskytnuté
tretej práVnickej alebo fyzickej osobe.

Termín dodania
Ak sa zmIuvné strany nedohodnÚ inak, zaČína dodacia lehota
p|ynÚt' najneskoršie nižšie uvedeným termínom:

a) dátUmom potvrdenia objednáVky

b)dátumom splnenra VŠetkých technických, obchodných a
finančných predpokIadov, ktoré mal splnit' kupujúci.

c)dátumom obdrŽania dohodnutej zálohovej platby od
kupujúceho pred dodaním tovaru'

PredáVajÚci .je oprávnený dodat' Čast' a|ebo ce|Ú dodáVku pred
uplynutím dohodnutého termínu plnenia'

Ak predáVajÚci mešká s termínom plnenia a meškanie Vznikne
oko|nost'ami na strane predáva.jÚceho, ktoré predstavujÚ dÓvod
na zbavenie zodpovednosti za závezky zmluvných strán v

zmys|e Ól'9, potom poskytne kupujúci predávajÚcemu pnr
pred|Ženie dodacej lehoty'

Nároky kupujúceho VoČi predáva'júcemu na základe odk]a.
termínu p|nenia pod|'a znenia článku 4'3 sú vylÚčené'

Ak kupujúci neprevezme V zmysle zmluvy pripravený tovar na
zmluvne dohovorenom mieste, alebo v zmluvne dohodnutom
čase a oneskorenie nie je zavinené jednaním alebo opomenutím
predáVajúceho' potom móŽe predáVajúcj bud predÍŽlt' plnenie'
alebo pri stanovení lehoty odstÚpit'od prijatej zmlUVy'

Ked' je tovar pripravený k odosIanju' mÓŽe ho predáVajUci
uskladnit' na nák|ady a nebezpeěenstvo kupujÚceho' Predávajuci
je okrem toho oprávnený požadovat'náhradu za vŠetky primerané
výdavky' ktoré musí VynaloŽit' na realizáciu zm|uvy, a ktoré
neboli zahrnuté V platbe' s Výnimkou VŠetkých lných nárokov Voči
kupUjúcemu z dÓVodoV tohoto oneskorenia'

Prechod nebezpečenstva' prevzatie predmetu kúpy
Ak nie je dohodnuté inak, ak sa odosiela predmet kúpy na
miesto plnenia alebo určenia verejným prepraVcom, ma sa za to
že, kupujÚcj mal moŽnost' si predmet kúpy prezriet' V lehote
sedem kalendárnych dní odo dňa doručenia zásielky'

Ak nie je dohodnuté inak' prechádza nebezpečenstvo náhodne]
skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy z predávalÚceho na
kupujúceho odovzdaním Veci kupujúcemu' príp' odovzdaním
prvému verejnému alebo súkromnémU dopravcovi'

Cena
Pokial' nebolo dohodnuté inak, ceny z cenníka firmy ToPsET
platia bez inštalácie, školenia' dopravy' bez poštovného a
bal ného'

Ceny vychádzajú z nákladov v čase vydania cenníka. Ak sa
nákIady a cenník zmenia do termÍnu dodania tovaru' potom
platia predtým dohodnuté ceny podl'a póVodného cennÍka'

Ak je zm|uva uzavretá bez dohodnutia ceny' bude kupu]úcemu
účtovaná platná predajná cenníková cena V deň dodania'

Ceny z cenníka sÚ konečné, bez DFH. Firma ToPSET Je
plátcom DPH.
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Platobné podmienky
Platby sa realizujÚ v zmysle dohodnutých piatobných podmienok.
Daňový doklad bude splatný - ak nie je dohodnuté inak _ do 7 dní
od jeho pri'latia prevodným príkazom na Účet predávajÚceho'

7.2 Kupujúci nie je opráVnený zadrŽiavaÍ' platby kvÓli nárokom zo
záruky alebo iným protanárokom, kloré nie sÚ uznané
predáVajúcim'

7.3 Ak je kupujúci v omeŠkaní s dohodnutýmj platbami' alebo inými
povinnost'ami, potom mÓŽe predáVajÚci trvat' bud na plnení
zmluvy a:

a) odsunút' splnenie jeho VIastných záýazkov do zaplatenia
dohodnutej zvyšnej platby alebo splnenia iných povinností,

b) poskytnúť primerané
splnenie povinnostÍ

predlŽenie lehoty na zaplatenie' alebo

c) Up|atnit'Voói kupujÚcemu Úroky z omeŠkania od doby splatnosti
do zap|atenia Vo Výške 0'05 % z dlŽnej sumy za kaŽdý
kaIendárny deň omeškania, pokial' neexistuje na strane
kupujúceho Žiaden dÓVod na zbavenie zodpovednost! Za
závázky zmlwných strán V zmysle Čl'9'

7'4 Ak po uplynutí dodatočnej |ehoty pod|'a čl'7.3 kupujÚci nezaplatí
dlŽnú platbu' alebo nesplní iné dohodnuté povinnosti' potom
mÓŽe predáVajúci odstúpit' od zmluvy jednoduchým písomnym
oznámením' Kupujúci musí predáva1ÚcemU Vrátit' spat'uŽ dodaný
predajný tovar, výkresy inŠtalacné diskety' príručky a pod' a
musí uhradit'vzniknuté ZníŽen]e hodnoty tovaru ako aj zaplatit'
VŠetky primerané Výdaje' ktoré musel predáVajúci VynaloŽit'na
realizáciu zmluvy' Pri t'aŽko predajnom alebo nepredajnom
tovare a sluŽbách (programy na zakázku, geodetické meranie na
zakázku, vektorizácia Výkresov' a pod.) je predáva1úci opráVnený
dat' kupujúcemu k dispozícii hotové' resp' rozpracované Časti a
poŽadovat'za ne zodpovedajÚci podie| z dohodnulej predajnej
ceny.

7.5 Predávajúci si Vyhradzuje Vlastnícke práVo na predmet predaja
aŽ do úp|ného sp|nenia Všetkých finančných závazkou
kupujúceho' Kupujúci musí dodrŽat' VŠetky poŽadované formálne
predpisy na zachovanie výhradného V|astníctva' Pri exekÚcii,
a|ebo iných nárokoch je kupujúci povinný uplatňovat'Vlastnícke
práVo predáVajúceho a bezodkladne ho na tento stav upozornit''
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lné nároky predáVajúceho voči kupujúcemu z dÓVodu meškania
sú Vy|účené' okrem dÓVodov uvedených V Ólánku 7'

Záruka
Záručná doba na zariadenia a programy dodané firmou ToPsET
je 24 mesiacov' ak nie je V iných dok|adoch (dok|ad o kÚpe,
záručný |ist) uvedené inak' PredáVajúci 'ie povinný pod|'a pravidie|
nasledujÚcich ustanovení odstránjt' v záručnej dobe kaŽdú vadu
tovaru (sluŽby' programu), ktorá obmedzu'ie jeho pouŽitel'nosť, a
ktorá vznikla chybou konštrukcie' materiá|u, programu alebo
výroby'

Záruka sa Vzt'ahuje na správnu funkciu 'jednot|ivých zariadení
dodaných predáVajúcim (tlačiarne' poČítače, programy a pod')' Ak
predáva.jÚci dodáVa kompletné zariadenie t'j. napr. počítač s
tlačiarňou a programami, Vzt'ahuje sa záruka (s individUálnou
záručnou dobou definovanou pre.iednotliVé komponenty dodáVky)
na bezchybnú činnost' zariadenia ako celku. Ak je na zariadenle'
ktoré firma ToPsET nakúpi od iného dodáVate|'a a predá d'alej
kupujúcemu záruóná doba niŽŠia ako 24 mesiacov, platí na toto
zariadenie zníŽená záruČná doba'

Závázky zo záruky' pokial'nebolo dohodnuté inak' moŽno Uznat'
len na také Vady, ktoré sa Vyskytnú počas záručnej doby
vyznačenej na záruÓnom liste' počnúc okamihom prevzatia
plnenia (dodaním)' Predávajúci poskytne na Žiadost' kupujúceho
záruku v písomnej forme (záručný |ist), prípadne ho podl'a povahy
veci mÓŽe nahradit' dok|adom o kúpe. Ak neboI Vystavený
samostatný záruČný list a kupujúci sa preukáŽe dokladom o kúpe,
plnenie zo záruky poskytne predávajúci V sú|ade s týmto č|ánkom
8' okamihom prevzatia plnenia je V tomto prípade deň dodania
tovaru alebo sluŽby' V záručnom liste predáVajúci špecifikuje
obsah záruky jej rozsah' podmienky a dÍŽku záručnej doby'
Miestom up|atnenia zárukY je prevádzka firmy ToPsET, Hol|ého
23661258, 900 31 STUPAVA
KupujÚci sa mÓŽe odvolat' na tento č|ánok len vtedy, ked'
predáVajúcemu ihned' písomne oznámi Vzniknutú Vadu' Keď
podl'a znenia tohoto ilánku má predávajúci povinnosť odstránit'
Vady a je uvedeným spÓsobom upovedomený' musí pod|'a
svojho uváŽenia:

a) Vadný tovar dodatočne opravit' na mjeste

b) za úče|om dodatoónej opravy si nechat' poslat' spáť Vadný
tovar' a|ebo Vadné Časti

c) Vymeniť Vadný tovar

d) Vymeniť Vadné die|y

Záručná doba sa pred|Žuje o dobu, počas ktorej sa
odstraňujú Vady'

Ak si nechá predávajÚci kvÓli dodatočnej oprave alebo Výmene
poslat'Vadný tovar alebo die|y spait', preberá kupujúci - ak nebolo
dohodnuté inak _ náklady a nebezpečenstvo transpodu'
PÍedáVajúci preberá _ ak nebolo dohodnuté inak _ náklady a
nebezpečenstvo za spátný transport vymeneného' alebo
opraveného tovaru aIebo dieioV ku kupu.iúcemu.

Ak by bolo moŽné opravu vykonat'aj u predávajÚceho a kupujÚci
trvá na oprave na svojom pracovisku' predáva'júci vyš|e
pracovníkov odstránit' závady U kupujúceho' Kupu1úci hradí
cestovné náklady týchto pracovnÍkov'

Vadný tovar, alebo diely vymenené podl'a tohoto článku patria
predáVa.JÚcemu.

PredáVajúcemu Vznikne povjnnost' uhradiť náklady za
odstránenie Vád, ktoré odstrániI kupujúci sám Vo Vlastnej ÍéŽii
|en Vtedy' ak da| k tomuto postupu predávajúci písomnýsúh|as'

PoVinnosti vyp|ývajúce predávajúcemu zo záruky platia len na
vady, ktoré vzniknÚ pri dodrŽiavaní predpokladaných podmienok
prevádzky a pri normálnom pouŽíVaní. Záruka neplatí na Vady'
ktoré boIi zapríiinené:

. poruchami napá]acej siete a prevádzkou poČítača bez
zá|ožného zdroja

. poÓítačovými vírusmi

. z|ou Údržbou' nadmerným zneÓistením okoIitého prostredia
prachom alebo dymom

vŠeogrcNÉ oBcHoDNÉ PoDMlENKY

. zlou, a zalbez pisomného sÚhlasu
Vykonanou opravou alebo zmenách inými
predáVajúcim alebo ním povereným

Pri objednáVkach na opravy, zmeny, alebo prestavby starého
alebo cudzieho tovaru poskytuje predáVajúci záruku 24
mesiacov na dodané náhradné die|y okrem spotrebného
materiálu.

P|atí za Výslovne dohodnuté, že predáVajúci nemusí
kupujÚcemu nahradit' škody za zranenle osÓb, za škody na

tovare, ktoni' nie je predmetom zmluvY' za stratu materiálr
dát alebo ušlý zisk, pokial'sa z okolností jednot|ivých pnr
nepreukáŽe hrubé zavinenie predáVajÚceho'

8'10 Za hrubé zavinenie sa nemÓŽe pokladat kaŽdá chyba zÍuÓnos.
alebo svedomitosti pracovníkov' Za hrUbé zavinenie sa mÓže
povaŽovat' |en konanie, ktoryim by predávajúci nechal bez
povŠimnutia nedbanlivost' alebo závažné následky konania
pracovníkov, a ktoré by pri obvyk|om odbornom prístupe musel
predpokIadat' alebo ked' by vedome nerešpektoval následky
svojho konania.

8''l'1 Povinnost' náhrady za Vecné Škody ako aj za nároky z ručenla za
výrobky' ktoré moŽno odvodzovat' z iných zákonov, a ktoré
nevyp|ývajú z ustanovení o záruke v obchodnom zákonníku je
vylúčená'

8.12 zo záÍukY je Vyňatý spotrebný mateÍiál alebo ryichlo sa
opotrebováVajúce náhradné diely; sem patria napr' pásky do
tlačiarní, tonery a pod'

8'13 Záručné podmienky na počítaČové programy sa riadia aj
Všeobecnými licenčnými podm jenkami na programy firmy
TOPSET.

9. Dóvody na zbavenie zodpovednosti za závázky
zmluVných strán

9.1 Nas|edujÚce okolnosti sa povaŽUjÚ za dóvody na zbavenie
zodpovednosti za závázky zmluvných strán v prípade, že
nastanÚ po uzavretí zmluvy a sú prekáŽkou jej plnenia:

Pracovné konflikty a okolnosti nezáVis|é od vÓle zmluvných
strán, ako napr' poŽiar, mobilizácia, zabavenje' embargo
povstanie' chýbajÚce dopravné prostriedky' VŠeobecné
nedostatky V zásobovaní tovarom' obmedzenia spotreby energje,
krádeŽ' Živelná pohroma a pod''

9'2 V Článkoch 4 a 7 sÚ definované dÓs|edky týchto okolností s
ohl'adom na záv ezky zmluvných strán'

10' Príslušný súd, použitel'né právo, miesto plnenia
10'1 Miestne prís|Ušným súdom pre vŠetky spory nepriamo, alebo

pr]amo VyplýVajÚce zo zmluvy je miestne prísluŠný okresný sÚd
l\4alacky.

10.2 strany si tieŽ mÓŽu dohodnúť kompetentnost'arbiiráŽneho sÚdu'

10'3 Pre dodáVky a p|atobné podmienky platÍ ako miesto plnenia
prevádzka resp' sídlo predáVajúceho v Stupave a to aj V tom
prípade' ked' bol dohodnutým spósobom tovar odovzdaný na
inom mieste.

Všeobecné obchodné podmienky ToPsET
Vydané V Stupave dňa 25' septembra 2008' Yerzia2008.1

8.2

8.3

84

85

8.6

predáVal uceho
osobami ako

8.8

8.9


