
 

 

 

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti PRAKTIKPUMP s.r.o. 

upravujúce právne vzťahy vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzavretých s podnikateľmi 

 

I. DEFINÍCIA POJMOV 
 

1. Všetky pojmy uvedené v tomto článku VOP budú mať vždy obsah uvedený v jednotlivých definíciách nižšie. 
V prípade akýchkoľvek nejasností o obsahu jednotlivých pojmov, ktorých definícia je uvedená v týchto VOP, bude 
použitý výklad obsahovo najbližší príslušným ustanoveniam zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov. 

 

a) Akceptácia objednávky – jednostranný prejav vôle predávajúceho vykonaný písomne alebo elektronickou 
poštou, z obsahu ktorého je nepochybným spôsobom zrejmé, že predávajúci v celom rozsahu a bez 
výhrad akceptuje objednávku kupujúceho, 

b) Adresa na doručovanie predávajúceho – adresa sídla predávajúceho zapísaná na www.orsr.sk v deň 
odovzdania písomnej zásielky na doručovanie, 

c) Cenová ponuka – jednostranný prejav vôle predávajúceho adresovaný kupujúcemu na základe jeho 
výslovnej žiadosti obsahujúci podmienky predávajúceho, za ktorých je ochotný a schopný dodať 
kupujúcemu požadovaný tovar, 

d) Dodací list – doklad vystavený predávajúcim a výslovne potvrdený kupujúcim potvrdzujúci dodanie tovaru 
objednaného kupujúcim, 

e) Elektronická adresa na doručovanie predávajúceho – emailová adresa: predaj@praktikpump.sk 
f) Kupujúci – každý subjekt, ktorý uzavrie s predávajúcim kúpnu zmluvu spôsobom predpokladaným týmito 

VOP, na základe ktorej sa predávajúci výslovne zaviaže dodať kupujúcemu presne určený tovar a každý 
subjekt, ktorý si u predávajúceho objedná vykonanie pozáručného servisu, 

g) Objednávka – jednostranný prejav vôle kupujúceho doručovaný predávajúcemu obsahujúci presnú 
špecifikáciu tovaru, o kúpi ktorého má kupujúci záujem, 

h) Podnikateľ – každá osoba spĺňajúca zákonnú definíciu podnikateľa uvedenú v ustanovení § 2 ods. 2 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 

i) Pozáručný servis – odplatná oprava tovaru predaného predávajúcim kupujúcemu vykonávaná v čase po 
uplynutí záruky poskytovanej predávajúcim alebo odplatná oprava akéhokoľvek iného tovaru, na ktorý sa 
nevzťahuje záruka poskytnutá predávajúcim, 

j) Predávajúci – spoločnosť PRAKTIKPUMP s.r.o. 
k) VOP – všeobecné obchodné podmienky spoločnosti PRAKTIKPUMP s.r.o. v ich aktuálnom znení 
l) Záručný servis – bezplatná oprava tovaru predaného predávajúcim kupujúcemu vykonávaná v čase 

trvania záruky  
m) Záruka – záväzok predávajúceho počas určenej záručnej doby na vlastné náklady zabezpečiť bezvadnosť 

tovaru predaného kupujúcemu v prípade dodržania podmienok uskladňovania, montáže, použitia a 
servisu určených predávajúcim a výrobcom predaného tovaru, 

n) Záručná doba – doba, počas ktorej predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na predaný tovar 
o) Zmluva – zmluva uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim spôsobom určeným týmito VOP. 

 
2. Všetky pojmy použité v týchto VOP, ktorým nebola určená samostatná definícia ich obsahu v bode 1 tohto článku 

VOP vyššie, budú vykladané na základe všeobecných obchodných zvyklostí predávajúceho a ak takýchto 
všeobecných obchodných zvyklostí niet, podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov. 
 

 

http://www.orsr.sk/


 

 

3. Obsah VOP zohľadňuje predovšetkým tú špecifickú skutočnosť, že tovar predávaný predávajúcim je v prevažnej 
miere tovarom ním vyrábaným na zákazku alebo tovarom jemu dodávaným na základe osobitnej objednávky 
samotným výrobcom tohto tovaru, pričom tento tovar v drvivej väčšine prípadov nie je možné bez dodatočných 
nákladov vznikajúcich predávajúcemu, bez skracovania záručnej doby poskytovanej výrobcom príslušného tovaru 
a bez neprimeranej straty času a blokovania skladových kapacít na strane predávajúceho predať tretím osobám. 

 

II. ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 

1. Tieto VOP sú predávajúcim vytvorené za účelom jednotnej úpravy právnych vzťahov vyplývajúcich z predaja a kúpy 
tovaru, ktorých je predávajúci stranou.  
 

2. VOP obsahujú komplexnú úpravu práv a povinností predávajúceho a kupujúceho s prihliadnutím na špecifiká 
tovaru predávaného predávajúcim. VOP obsahujú záväznú úpravu všetkých kúpnych zmlúv ktorých je 
predávajúcim účastníkom s výnimkou tých kúpnych zmlúv, ktoré obsahujú ustanovenie výslovne vylučujúce 
aplikáciu VOP. 
 

3. Každé uzatvorenie kúpnej zmluvy, bez ohľadu na spôsob jej uzavretia, medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne 
vyjadrením výslovného a ničím nepodmieneného súhlasu kupujúceho s obsahom týchto VOP, ktoré sa v celom 
rozsahu a bez výhrad zaväzuje dodržiavať. 
 

4. Predávajúci je povinný upozorniť kupujúceho na existenciu týchto VOP výslovným oznámením o existencii VOP 
nachádzajúcim sa v písomne uzavretej kúpnej zmluve, výslovným oznámením o existencii VOP na jeho cenovej 
ponuke doručovanej kupujúcemu a výslovným oznámením o existencii VOP v akceptácii objednávky kupujúceho. 
 

5. Aktuálne platné znenie VOP musí byť pod hrozbou ich neplatnosti zverejnené na internetovom sídle 
predávajúceho www.praktikpump.sk a www.spiram.sk , alebo v čase pred doručením akceptácie objednávky 
kupujúceho preukázateľne poskytnuté kupujúcemu v písomnej forme. Nové znenie VOP zverejnené na 
internetovom sídle predávajúceho sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzavreté medzi predávajúcim a kupujúcim 
v čase pred zverejnení nového znenia VOP na internetovom sídle predávajúceho. 

 

III. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY 
 

1. Kúpna zmluva vzniká uzavretím samostatnej písomnej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade 
uzavretia samostatnej písomnej kúpnej zmluvy má obsah kúpnej zmluvy prednosť pred ustanoveniami týchto VOP 
a úprava práv a povinností obsiahnutá vo VOP dopĺňa obsah písomne uzavretej kúpnej zmluvy.  
 

2. Obsahovým základom pre uzavretie kúpnej zmluvy je vždy cenová ponuka doručovaná predávajúcim kupujúcemu. 
Cenová ponuka predávajúceho je záväzná tridsať dní od jej doručenia kupujúcemu, ak nie je v konkrétnej cenovej 
ponuke uvedené inak, za predpokladu akceptovania cenovej ponuky predávajúceho ako celku. V prípade, ak 
cenová ponuka predávajúceho obsahuje viacero položiek, z ktorých sa kupujúci rozhodne predložiť predávajúcemu 
objednávku len vo vzťahu k niektorým z nich, predávajúci nie je povinný akceptovať takúto objednávku 
kupujúceho a je oprávnený predložiť kupujúcemu novú cenovú ponuku. 
 

3. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká aj na základe bezvýhradnej akceptácie objednávky 
kupujúceho predávajúcim, ktorá akceptácia objednávky bude zo strany predávajúceho uskutočnená písomne 
alebo prostredníctvom elektronickej pošty. Takto uzatvorená kúpna zmluva a jednotlivé práva a povinnosti 
predávajúceho a kupujúceho sa v celom rozsahu riadia týmito VOP. 
 

 

http://www.praktikpump.sk/
http://www.spiram.sk/


 

 

4. Predávajúci nemá povinnosť akceptovať objednávku kupujúceho. Predávajúci nie je povinný oznamovať  
kupujúcemu dôvody, pre ktoré neakceptoval jeho objednávku. 
 

5. Každá objednávka kupujúceho, ktorá má byť považovaná za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy doručovaný 
predávajúcemu, musí obsahovať minimálne nasledovné obsahové náležitosti: 
 

a) identifikačné údaje kupujúceho zapisované v obchodnom alebo inom obdobnom registri v prípade 
právnických osôb alebo identifikačné údaje zapisované v živnostenskom registri v prípade fyzických osôb 
podnikateľov, 

b) meno, priezvisko a funkciu osoby konajúcej v mene kupujúceho, 
c) DIČ a IČ DPH, 
d) označenie cenovej ponuky predávajúceho (číslo cenovej ponuky a dátum jej vystavenia), 
e) špecifikácia objednaného tovaru, 
f) množstvo objednaného tovaru, 
g) cenu objednaného tovaru, ktorá nemôže byť nižšia ako cena uvedená predávajúcim v cenovej ponuke, 
h) dodacia lehota objednaného tovaru, ktorá nemôže byť kratšia ako dodacia lehota uvedená predávajúcim 

v cenovej ponuke, 
i) vyhlásenie kupujúceho o záväznosti jeho objednávky, 
j) mailovú adresu kupujúceho určenú na doručovanie akceptácie objednávky zo strany predávajúceho. 
 

6. Zmluvu uzavretú postupom podľa bodu 3 tohto článku VOP vyššie je zo strany kupujúceho možné rušiť, meniť 
alebo dopĺňať len formou doručenia novej objednávky nahrádzajúcej pôvodnú objednávku a jej 
následnej akceptácie predávajúcim, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci písomne nedohodnú inak. Predávajúci je 
oprávnený meniť zmluvu len spôsobom a za podmienok určených týmito VOP. 

 

IV. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 
 

1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od riadne uzavretej kúpnej zmluvy v prípade:  
 

a) ak z dôvodov spočívajúcich na strane dodávateľa predávajúceho nie je schopný splniť svoj záväzok dodať 
kupujúcemu objednaný tovar v dohodnutej lehote alebo v dohodnutom množstve, 

b) ak mu v splnení jeho záväzku dodať v určenej lehote dohodnutý tovar alebo jeho časť bránia okolnosti vyššej 
moci, 

c) ak má dôvodné pochybnosti o schopnosti kupujúceho splniť svoj záväzok zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu za 
tovar a kupujúci nezaplatí dohodnutú kúpnu cenu ani na základe výzvy predávajúceho na zaplatenie kúpnej 
ceny v čase pred dodaním tovaru, 

d) ak je splnená niektorá z podmienok uvedených článku V bod 7 týchto VOP. 
 

2. Odstúpením od uzavretej kúpnej zmluvy nie je dotknutý nárok predávajúceho na náhradu škody spôsobenej mu 
porušením povinnosti kupujúceho. 
 

3. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od riadne uzavretej kúpnej zmluvy v prípade: 
 

a) ak sa predávajúci dostane do omeškania s dodaním tovaru a objednaný tovar kupujúcemu nedodá ani 
v dodatočnej lehote na plnenie poskytnutej mu v doručenej písomnej výzve na plnenie, ktorá nemôže byť 
kratšia ako desať pracovných dní, 

b) ak dôjde k zvýšeniu dohodnutej kúpnej ceny z dôvodov uvedených v článku VII bod 1 týchto VOP a kupujúci 
s takýmto zvýšením dohodnutej kúpnej ceny nesúhlasí; kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z  tohto 
dôvodu najneskôr v lehote troch dní od doručenia oznámenia predávajúceho podľa článku VII bod 1 týchto 
VOP. 



 

 

 
4. Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané rovnakým spôsobom, akým došlo k uzavretiu kúpnej zmluvy, t. j. pri 

kúpnej zmluve uzavretej mailom sa odstúpenie od zmluvy doručuje mailom a pri písomne uzavretej kúpnej zmluve 
musí byť písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy doručované poštou.  
 

 

V. DODANIE TOVARU 
 

1. Ak nie je výslovne dohodnuté inak vždy platí, že predávajúci splní svoj záväzok dodať tovar jeho odovzdaním 
kupujúcemu v balení zabezpečenom priamo výrobcom konkrétneho tovaru v mieste sídla predávajúceho alebo 
v mieste jeho predajne, skladu alebo iného priestoru užívaného predávajúcim uvedeným v cenovej ponuke 
doručenej kupujúcemu, kde sa predávaný tovar nachádza. 
 

2. V prípade, ak bude predávajúcim a kupujúcim dohodnutý iný spôsob alebo miesto dodania tovaru ako je uvedené 
v bode 1 tohto článku VOP vyššie, všetky náklady s tým spojené znáša kupujúci okrem prípadov, ak sa k úhrade 
týchto nákladov súvisiacich s dodaním tovaru výslovne zaviazal predávajúci. 
 

3. V prípade doručovania tovaru do miesta určeného kupujúcim inak, ako je určené v bode 1 tohto článku VOP sa 
tovar považuje za dodaný jeho odovzdaním na prepravu prvému dopravcovi. Všetky náklady spojené s balením 
a prepravou tovaru zaťažujú výlučne kupujúceho. 
 

4. Nebezpečenstvo straty a zničenia tovaru bez ohľadu na okamih nadobudnutia vlastníckeho práva kupujúceho 
k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho okamihom jeho dodania. V prípade, ak sa kupujúci omešká 
s prevzatím tovaru, nebezpečenstvo straty a zničenia dodaného tovaru prechádza na kupujúceho v deň 
nasledujúci po dohodnutom dni dodania tovaru. 
 

5. Kupujúci je povinný tovar prezrieť vrátane všetkých dokladov odovzdaných predávajúcim a odskúšať bezodkladne, 
najneskôr v lehote dvoch pracovných dní od dodania tovaru, ak nie je v objednávke akceptovanej predávajúcim 
alebo v osobitnej kúpnej zmluve výslovne uvedené inak. V prípade, ak je na riadne zistenie funkčnosti dodaného 
tovaru nevyhnutná jeho inštalácia, je kupujúci povinný vykonať riadnu inštaláciu dodaného tovaru najneskôr 
v lehote do 2 mesiacov od jeho dodania. V prípade nesplnenia týchto podmienok bez ohľadu na znenie 
odovzdaného záručného listu zaniká záruka poskytovaná predávajúcim na dodaný tovar. 
 

6. V prípade, ak sa kupujúci dostane do omeškania s prevzatím tovaru, predávajúci má právo účtovať si skladné vo 
výške 0,05 % z dohodnutej kúpnej ceny neprevzatého tovaru, maximálne však do výšky 20 % z dohodnutej kúpnej 
ceny kupujúcim neprevzatého tovaru. 
 

7. Predávajúci je oprávnený podmieniť dodanie ním preukázateľne zabezpečeného tovaru kupujúcemu riadnym 
zaplatením celej dohodnutej kúpnej ceny a to i v prípade, ak toto právo predávajúceho nebolo výslovne 
dohodnuté pri uzavretí kúpnej zmluvy. V prípade nesplnenia tejto podmienky kupujúcim sa predávajúci nemôže 
dostať do omeškania s dodaním tovaru. 
 

8. Predávajúci nie je povinný dodať kupujúcemu riadne objednaný a prípadne už aj riadne zaplatený tovar v prípade, 
ak eviduje voči kupujúcemu neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti alebo neuhradené, ešte nesplatné 
pohľadávky, pri ktorých má predávajúci odôvodnené pochybnosti o ich riadnom splnení v určenej lehote 
splatnosti. V takomto prípade je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj vo vzťahu k tovaru, ktorý bol 
kupujúcim riadne zaplatený a nárok kupujúceho na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny je oprávnený jednostranne 
započítať so svojimi neuhradenými pohľadávkami, a to aj s pohľadávkami nesplatnými. 

 

 



 

 

VI. VÝHRADA VLASTNÍCKEHO PRÁVA 
 

1. Do okamihu riadneho zaplatenia dohodnutej kúpnej ceny za tovar zostáva kupujúcemu dodaný tovar vlastníctvom 
predávajúceho. 
 

2. Kupujúci v čase do riadneho zaplatenia kúpnej ceny nie je oprávnený tovar ďalej predávať tretím osobám a 
súčasne nie je oprávnený inštalovať ho alebo ho zapracovať do ním zhotovovaného diela bez predchádzajúceho, 
výslovného písomného súhlasu predávajúceho. Tieto VOP vždy a v každom prípade vylučujú možnosť aplikácie 
ustanovenia § 446 Obchodného zákonníka upravujúceho nadobudnutie vlastníckeho práva od nevlastníka 
v obchodnoprávnych vzťahoch. 
 

3. Výhrada vlastníckeho práva sa vzťahuje aj na prípadný výnos z predaja tovaru, ktorý je na základe dohodnutej 
výhrady vlastníctva vlastníctvom predávajúceho, a ktorý kupujúci v rozpore s bodom 2 tohto článku VOP vyššie 
predá, alebo inak scudzí tretej osobe. 
 

4. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že neoprávnená dispozícia s vecou vo vlastníctve predávajúceho alebo 
s výnosom z predaja takejto veci môže byť kvalifikovaná ako trestný čin. 
 

5. Kupujúci akceptovaním týchto VOP súhlasí s tým, že predávajúci je bez akýchkoľvek obmedzení oprávnený ujať sa 
držby svojej veci v prípade, ak kupujúci riadne a včas nezaplatí dohodnutú kúpnu cenu tejto veci a to aj bez 
súčinnosti kupujúceho alebo napriek jeho prípadnej snahe zabrániť takémuto konaniu predávajúceho. V prípade, 
ak sa takáto vec predávajúceho nachádza u tretej osoby, je kupujúci povinný zabezpečiť pre predávajúceho právo 
ujať sa držby tejto veci. V prípade nesplnenia tejto povinnosti kupujúci zodpovedá za škodu, ktorú týmto spôsobí 
predávajúcemu. 
 

6. Dohodnutá výhrada vlastníckeho práva v prípade nezaplatenia kúpnej ceny kupujúcim nezbavuje predávajúceho 
práva výberu medzi nárokom na vrátenie veci a nárokom na zaplatenie kúpnej ceny. 

 

VII. KÚPNA CENA 
 

1. Dohodnutá kúpna cena je konečná, bez možnosti kupujúceho jednostranne požadovať jej zníženie. Predávajúci je 
oprávnený jednostranne zvýšiť už raz vzájomne odsúhlasenú kúpnu cenu v prípade zmeny sadzby DPH platnej 
v čase uzavretia dohody o kúpnej cene, v prípade zavedenia cla alebo inej finančnej povinnosti zaťažujúcej 
predávajúceho, ktorá neexistovala v čase uzavretia dohody o cene a ktorá má priamy vplyv na cenu predávajúcim 
dodávaného tovaru. O takejto skutočnosti je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu informovať kupujúceho. 
 

2. Kupujúci je povinný zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti. Kúpna cena sa považuje za 
zaplatenú v deň jej reálneho pripísania na bankový účet určený predávajúcim v cenovej ponuke, akceptácii 
objednávky, dodacom liste alebo v písomnej kúpnej zmluve. V prípade, ak v týchto dokumentoch nie je uvedený 
identický bankový účet predávajúceho, kúpna cena bude uhradená na účet uvedený v listine, ktorá bola v súlade 
s týmito VOP doručovaná kupujúcemu ako posledná. 
 

3. V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny má predávajúci právo požadovať zaplatenie úroku 
z omeškania vo výške 0,07 % za každý i začatý deň omeškania počítaný z nezaplatenej časti kúpnej ceny. 
 

4. Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu náklady na právne služby spojené so zaslaním výzvy na plnenie 
nezaplatenej kúpnej ceny a so zaslaním prípadného odstúpenia od zmluvy, pričom výška nákladov na právne 
služby, na ktoré má predávajúci nárok bude vyčíslená v súlade s príslušnými ustanoveniami vyhlášky č. 655/2004 
Z. z. 



 

 

 

5. V prípade, ak sa kupujúci dostane do omeškania so zaplatením kúpnej ceny, automaticky a bez ďalšieho zanikajú 
všetky zľavy a iné finančné výhody, ktoré prípadne predávajúci poskytol kupujúcemu v súvislosti s dodaním tovaru, 
so zaplatením ktorého je kupujúci v omeškaní. 
 

6. Predávajúci má právo požadovať zaplatenie zálohy na kúpnu cenu, predovšetkým, avšak nie len v prípadoch, ak 
zaplatenie zálohy požaduje výrobca predávaného tovaru od predávajúceho. 
 

7. Predávajúci má právo požadovať od kupujúceho zaplatenie 100 % kúpnej ceny pred reálnym dodaním tovaru a to 
aj v prípade, ak bola v uzavretej kúpnej zmluve kupujúcemu poskytnutá možnosť zaplatenia kúpnej ceny až v čase 
po dodaní tovaru, resp. v určenej lehote splatnosti. 
 

8. Dohodnutá kúpna cena nezahŕňa náklady predávajúceho spojené s balením tovaru spôsobom odlišným od balenia 
poskytnutého výrobcom, skladovaním tovaru predávajúcim z dôvodu neprevzatia tovaru kupujúcim v určenej 
lehote a dodaním tovaru kupujúcemu. Tieto náklady znáša vždy kupujúci. 

 

VIII. REKLAMÁCIA TOVARU A ZÁRUKA 
 

1. Predávajúci poskytuje záruku len a výlučne na ním predaný tovar, za ktorý kupujúci zaplatil celú dohodnutú kúpnu 
cenu. To platí výslovne aj v prípade, ak sa jedná o tovar vyrábaný predávajúcim. V prípade, ak si nároky z vád tovaru 
u predávajúceho uplatňuje iná osoba ako kupujúci, ktorý uzavrel s predávajúcim kúpnu zmluvu, je táto osoba 
povinná preukázať predávajúcemu právny titul nadobudnutia vlastníckeho práva k predmetnému výrobku od 
kupujúceho. 
 

2. Predávajúci poskytuje na predávaný tovar záruku v dĺžke 24 mesiacov, v prípade, ak nie je dohodnutá iná záruka. 
Záruka začína plynúť od dodania tovaru kupujúcemu, prípadne odo dňa dohodnutého dodania tovaru v prípade, 
ak kupujúci neprevezme tovar v dohodnutom dátume. 
 

2. Podmienkou trvania poskytnutej záruky je úplne a riadne splnenie podmienok určených výrobcom v záručnom liste 

a podmienok predávajúceho uvedených v týchto VOP nižšie v prípade, ak kupujúcemu ukladajú povinnosti nad 

rámec povinností určených výrobcom v záručnom liste.  

 

3. Záruka poskytovaná predávajúcim sa vzťahuje na výrobné a materiálové vady a na dosiahnutie deklarovaných 
prevádzkových parametrov za prevádzkových podmienok stanovených výrobcom zariadenia. 
 

4. Záruka poskytovaná predávajúcim sa bez ohľadu na znenie záručného listu vystaveného predávajúcim nevzťahuje 
na  
 

a) bežné prevádzkové opotrebenie nasledovných dielov - obežné kolesá, vrtule, difúzory, hriadele, resp. puzdra, 
ložiská, tesnenia a mechanické upchávky,  

b) vonkajšie nechránené časti (napr. pri opotrebení koróziou, mechanickým oterom a pod.),  
c) poškodenie, alebo vady vzniknuté pri použití v rozpore s podmienkami výrobcu, v rozpore s podmienkami 

stanovenými v návode na obsluhu a údržbu, 
d) poškodenie, alebo vady vzniknuté nesprávnou montážou, chybnou ektroinštaláciou kupujúceho (nesprávne 

dimenzované alebo nesprávne nastavené nadprúdové a skratové ochrany, nezapojená vnútorná ochrana 
stroja, nefunkčný alebo nesprávne nastavený ovládací systém, chod nasucho a pod.) alebo neoprávnenými 
zásahmi kupujúceho do dodaného zariadenia v záručnej dobe, 

e) úmyselné poškodenie, 
f) na zariadenia dlhodobo uskladnené, alebo neprevádzkované; za zariadenie dlhodobo uskladnené alebo 

neprevádzkované sa pre účely týchto VOP rozumie každé zariadenie, ktoré nebude inštalované najneskôr 



 

 

v lehote dvoch mesiacov od jeho dodania alebo ktoré nebude prevádzkované dlhšie ako dva mesiace od 
dodania. 

 

5. Záruka poskytovaná predávajúcim je bez ohľadu na znenie záručného listu vystaveného predávajúcim podmienená  
 

a) preukázateľným, kvalifikovaným uvedením zariadenia do prevádzky (vrátane manuálneho pretočenia 
obežného kolesa, resp. vrtule, pred 1. spustením) na to oprávnenou a odborne spôsobilou osobou,  

b) v prípade požiadavky predávajúceho uvedenej v cenovej ponuke preukázateľným používaním zariadení 
monitorujúcich činnosť dodaného výrobku a upozorňujúcich na jeho prípadnú vadu, 

c) preukázateľným dodržiavaním servisných intervalov predpísaných výrobcom, 
d) dodržiavaním návodu na obsluhu v plnom rozsahu, 
e) nezasahovaním do zariadenia neoprávnenou osobou, resp. osobou, ktorá nedisponuje na to požadovanou 

odbornou spôsobilosťou (kontrolu oleja je možné vykonávať podľa návodu na obsluhu a údržbu jednotlivých 
typov zariadení predávaných predávajúcim), 

f) preukázateľným dodržiavaním všetkých výrobcom predpísaných servisných úkonov stanovených v návode na 
obsluhu a údržbu a vykonaných na to odborne spôsobilou osobou (napr. zápis v prevádzkovom denníku 
zariadenia a pod.), 

g) u zariadení montovaných na fréme, pozostávajúcich z pohonu a samotného  zariadenia, kde prenos sily je 
prenášaný cez spojku, nastavením súosovosti hriadeľov vykonaným pred prvým spustením zariadenie; 
nastavenie súosovosti je potrebné vykonať opakovane po 1 mesiaci prevádzky a následne pravidelne 1x 
každých šesť mesiacov, alebo vždy v prípade zvýšených vibrácií; v prípade uplatnenia nároku z vád je kupujúci 
povinný predložiť originál „Protokolu o nastavení súosovosti spojky“ vystavený subjektom, ktorý zrealizoval 
nastavenie súosovosti. 
 

6. Nároky z vád dodaného tovaru je kupujúci povinný uplatniť bez zbytočného odkladu po ich vzniku, najneskôr však 
v lehote piatich pracovných dní od ich vzniku. V prípade, ak kupujúci neuplatní nároky z vád tovaru v určenej 
lehote, jeho nároky bez ďalšieho zanikajú. 
 

7. Pri uplatnení nároku z vád dodaného tovaru musí kupujúci uviesť minimálne nasledovné informácie: 
 

a) Identifikačné údaje kupujúceho, 
b) druh a označenie výrobku a jeho výrobné číslo, označenie výrobcu, 
c) číslo cenovej ponuky, objednávky kupujúceho, akceptácie objednávky prípadne kúpnej zmluvy, 
d) protokol o uvedení výrobku do prevádzky vyhotovený na to oprávnenou osobou, 
e) fotokópie relevantných záznamov o vykonaní jednotlivých servisných úkonov vyžadovaných výrobcom a 

vykonaných na to oprávnenou osobou, 
f) dátum zistenia vady výrobku a jej presný popis, 
g) presný popis prevádzkových podmienok, v ktorých je zariadenie nasadené (Q, H, sacia výška, priemer 

potrubia, napätie, spôsob a typ ochrán atd.), 
h) doklady uvedené v bode 1 tohto článku VOP vyššie. 
 

8. Záručná doba neplynie v čase od riadneho uplatnenia nárokov z vád tovaru do riadneho odstránenia vád 
akceptovaných predávajúcim. 
 

9. Kupujúci akceptovaním týchto VOP súhlasí s tým, že predávajúci nie je povinný udržiavať skladové diely 
náhradných dielov tak, aby bol okamžite schopný dodať kupujúcemu ním požadované náhradné diely alebo nový 
identický výrobok. Kupujúci súhlasí s tým, že dĺžka záručnej opravy môže byť podmienená dodacími lehotami 
subjektov dodávajúcich predávajúcemu predávaný tovar alebo náhradné diely. 
 

10. V prípade, ak kupujúci v lehote určenej na uplatnenie nárokov z vád tovaru nepredloží predávajúcemu čo i len 
jeden z dokladov uvedených v bod 7 tohto článku VOP vyššie, predávajúci nie je povinný vykonať akýkoľvek úkon 



 

 

smerujúci k odstráneniu kupujúcim tvrdenej vady tovaru a nie je povinný sa reklamáciou uplatnenou kupujúcim 
zaoberať. Takto nesprávne uplatnené nároky z vád tovaru nemajú za následok spočívanie plynutia záručnej doby. 
 

 
 

11. V prípade, ak kupujúci v určenej lehote predloží predávajúcemu všetky doklady uvedené v bode 7 tohto článku 
VOP vyššie a predávajúci vyhodnotí tieto doklady ako správne a pravdivé, je kupujúci povinný v lehote určenej 
predávajúcim sprístupniť tovar predávajúcemu za účelom vykonania jeho obhliadky a následnej záručnej opravy. 
 

12. Predávajúci vykonáva záručný servis a záručné opravy vo svojich výrobných priestoroch. Náklady na demontáž, 
prepravu, opravu a následnú opätovnú montáž u kupujúceho vykonáva na vlastné náklady predávajúci v prípade, 
ak sú kupujúcim uplatnené nároky z vád tovaru oprávnené. V opačnom prípade znáša všetky tieto náklady kupujúci 
vo výške určenej platným sadzobníkom predávajúceho, ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 týchto VOP. Do 
okamihu riadneho uhradenia týchto nákladov predávajúci nie je povinný opravovanú vec vydať kupujúcemu. 
 

13. V prípade oprávneného uplatnenia nárokov z vád dodaného tovaru určuje spôsob vykonania záručnej opravy 
predávajúci. V prípade oprávnenej reklamácie je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu opravený tovar najneskôr 
v lehote 30 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie. Bod 9 týchto VOP vyššie tým nie je žiadnym spôsobom 
dotknutý. 
 

14. Predávajúci nie je povinný vykonávať pozáručný servis ním predaného tovaru. Na podmienky vykonávania 
pozáručného servisu sa tieto VOP nevzťahujú. 
 

15. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že pri výrobkoch, ktoré vyrába predávajúci alebo pri výrobkoch, ktorých je 
predávajúci autorizovaným predajcom alebo autorizovaným servisným strediskom je osobou oprávnenou posúdiť 
oprávnenosť kupujúcim uplatnených nárokov z vád tovaru predávajúci. 

 

IX. ZÁVÄZNOSŤ VOP 
 

1. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol predávajúcim výslovne upozornený na existenciu 
týchto VOP, VOP mu boli sprístupnené, mal ničím neobmedzenú možnosť oboznámiť sa s ich obsahom a tieto VOP 
v celom rozsahu akceptuje vrátane všetkých ich prípadných príloh.  
 

2. Prílohy VOP sú záväzné i v prípade, ak ich vyhotovenie netvorí jeden nedielny celok s vyhotovením samotných VOP. 
 

3. Predávajúci je oprávnený jednostranne meniť obsah VOP. Už uzavreté kúpne zmluvy a všetky práva a povinnosti 
z nich vyplývajúce sa riadia VOP platnými v čase uzavretia kúpnej zmluvy.  
 

4. V prípade obsahového rozporu VOP a písomnej kúpnej zmluvy majú prednosť ustanovenia písomnej kúpnej 
zmluvy. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho neupravené kúpnou zmluvou alebo VOP sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka s výnimkou tých jeho dispozitívnych ustanovení, aplikácia 
ktorých bola kúpnou zmluvou alebo VOP priamo vylúčená.  
 

5. V prípade, ak je účastníkom zmluvných vzťahov upravených týmito VOP subjekt so sídlom, miestom podnikania, 
trvalým pobytom alebo sférou záujmov mimo územia Slovenskej republiky platí výslovná dohoda predávajúceho 
a kupujúceho o tom, že ich vzájomný zmluvný vzťah je upravený právnym poriadkom Slovenskej republiky a ich 
prípadné spory je oprávnený ako prvostupňový súd rozhodovať Okresný súd v Banskej Bystrici. 
 

6. Tieto VOP sa nevzťahujú na predaj tovaru v obchode nepodnikateľom a pri predaji tovaru na diaľku spotrebiteľom. 
 



 

 

 
X. DORUČOVANIE 
 

1. Doručovanie prejavov vôle predávajúceho alebo kupujúceho je možné realizovať vo forme doporučenej zásielky 
doručovanej do vlastných rúk adresáta na jeho poslednú známu, ním uvedenú alebo oznámenú adresu alebo vo 
forme elektronickej správy doručovanej na určenú emailovú adresu adresáta. 
 

2. V prípade doručovania poštou sa každá jedna zásielka považuje za doručenú okamihom jej prevzatia adresátom 
alebo uplynutím desiateho dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bola zásielka preukázateľne odovzdaná na 
doručovanie a to v ten deň, ktorý nastane skôr. 
 

3. V prípade doručovania elektronickou poštou sa predávajúcemu vždy doručuje na emailovú adresu predávajúceho  
predaj@praktikpump.sk  a kupujúcemu na kupujúcim uvedenú alebo oznámenú emailovú adresu. Každá zásielka 
doručovaná elektronicky sa považuje za doručenú v deň, kedy bolo odosielateľovi doručené potvrdenie o doručení 
správy. 

 

XI. OCHRANA OSOBNÝVH ÚDAJOV 
 

1. Pravidlá a podmienky ochrany osobných údajov sú upravené na https://praktikpump.sk/ochrana-osobnych-udajov 
a na https://spiram.sk/ochrana-osobnych-udajov  

 

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

1. Predávajúci má za účelom zabezpečenia jeho pohľadávok evidovaných voči kupujúcemu, a to výslovne vrátane 
pohľadávok nesplatných, zádržné právo ku všetkým veciam tvoriacim vlastnícke právo kupujúceho alebo k veciam 
odovzdaných mu kupujúcim, ktoré sa nachádzajú v dispozícii predávajúceho. 
 

2. Predávajúci a kupujúci môžu svoje vzájomné pohľadávky postupovať bez obmedzenia. Pohľadávky kupujúceho 
vrátane pohľadávok nadobudnutých postúpením od tretích osôb sú spôsobilé na započítanie len v prípade, ak boli 
uznané predávajúcim alebo ich existencia bola potvrdená právoplatným a vykonateľným súdnym rozhodnutím. 
 

3. Kupujúci súhlasí s tým, že predávajúci je oprávnený ponúkať na odplatné postúpenie pohľadávky evidované voči 
kupujúcemu, a to vrátane ponuky inzerovanej na portáli www.burzapohladavok.eu. Za týmto účelom je 
predávajúci oprávnený zverejňovať základné identifikačné údaje dlžníka, právneho dôvodu a výšky pohľadávky 
evidovanej voči dlžníkovi. 
 

4. Tieto VOP boli zverejnené na internetovom sídle predávajúceho www.praktikpump.sk  a www.spiram.sk dňa 
8.12.2020. 
 

Vo Zvolene dňa 08.12.2020 
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