Obchodné podmienky EU Poultry s.r.o.
EU Poultry s.r.o., so sídlom ul. Hlavná 1088, 925 03 Horné Saliby
IČO: 50 634 721
I. Všeobecné ustanovenia
1.1. Tieto Obchodné podmienky (ďalej len „OP“) sa vyhotovujú za účelom informácie pre klientov spoločnosti EU
Poultry s.r.o., so sídlom ul. Hlavná 1088, 925 03 Horné Saliby Slovenská republika, IČO: 50 634 721, DIČ:
2120419477, IČ DPH: SK2120419477, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka
číslo: 39113/T, ak s ňou uzatvárajú zmluvu za účelom nákupu Tovaru.
1.2 Výklad pojmov:
a) Predávajúci
EU Poultry s.r.o., so sídlom ul. Hlavná 1088, 925 03 Horné Saliby, Slovenská republika, IČO: 50 634 721, DIČ:
2120419477, IČ DPH: SK2120419477, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka
číslo: 39113/T.
b) Kupujúci
Podnikateľ (spoločnosť alebo fyzická osoba) označená ako Kupujúci v kúpnej zmluve.
c) Tovar
Chladené a mrazené kuracie mäso a výrobky z neho.
d) Kúpna zmluva
Jednotlivá Kúpna zmluva uzavretá Predávajúcim a Kupujúcim, na základe špecifikácie, ktorá bude obsahovať uvedenie
druhu, hmotnosti/ množstva a ceny tovaru, a ktorá bude, tak ako Kúpna zmluva, uzatvorená na jednotlivé dodávky
tovaru, pričom špecifikáciu zašle Kupujúci Predávajúcemu na emailovú adresu uvedenú v záhlaví Kúpnej zmluvy, alebo
inú určenú adresu. Ak Predávajúci túto špecifikáciu a podmienky v nej uvedené potvrdí, špecifikácia sa stáva záväznou
pre obe strany. Pre vylúčenie pochybností sa na každú špecifikáciu vzťahujú podmienky Kúpnej zmluvy a týchto OP, ak
nie je stranami výslovne dohodnuté inak.
e) Dopravná spoločnosť
Ak je dopravná spoločnosť zabezpečená Kupujúcim - v prípade, ak je doprava dojednaná podľa dodacej doložky EXW
Oficiálnych pravidiel výkladu obchodných podmienok Medzinárodnej obchodnej komory „Incoterms“, dopravnou
spoločnosťou je Spoločnosť, ktorú Kupujúci poveril na prepravu tovaru,
Alternatívne:
Ak je dopravná spoločnosť zabezpečená Predávajúcim – v prípade, ak je doprava dojednaná podľa dodacej doložky
CPT Oficiálnych pravidiel výkladu obchodných podmienok Medzinárodnej obchodnej komory „Incoterms“, dopravnou
spoločnosťou je Spoločnosť, ktorú Predávajúci poveril na prepravu tovaru, na základe špecifikácie potvrdenej
Predávajúcim.
f) Poistné krytie pohľadávok
Znamená, že pohľadávky Predávajúceho voči Kupujúcemu sú kryté poistením pohľadávok pred rizikom nezaplatenia
pohľadávok na základe poistnej zmluvy, ktorú má Predávajúci uzavretú so spoločnosťou Compagnie francaise d
´assurance le commerce extérieur, pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Šoltésovej 14, 811 01
Bratislava, IČO: 36 833 991, a to za predpokladu, že kupujúci bol zaradený do databázy klientov, ktorí sú krytí poistením,
o čom bude Kupujúcemu doručené písomné oznámenie, ako aj oznámenie o výške úverového limitu.
g) Poistná zmluva
Poistná zmluva medzi Predávajúcim a spoločnosťou Compagnie francaise d´assurance le commerce extérieur, pobočka
poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Šoltésovej 14, 811 01 Bratislava, IČO: 36 833 991 (ďalej len ,,poisťovňa“),
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na základe ktorej poisťovňa zabezpečuje poistné krytie pohľadávok, Tradeliner zmluva č. 870001918, zo dňa [DOPLNIT]
h) Úverový limit
Výška poistného krytia, do ktorej sú pohľadávky Predávajúceho voči Kupujúcemu kryté poistením na základe poistnej
zmluvy, pričom výšku úverového limitu Predávajúci Kupujúcemu oznámi.
II. Predmet Kúpnej Zmluvy
2.1. Predmetom Kúpnej Zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu Tovar a previesť na Kupujúceho
vlastnícke právo k Tovaru a záväzok Kupujúceho Tovar prevziať a zaplatiť za Tovar Kúpnu cenu.
2.2. Predávajúci je povinný dodať Tovar v množstve, akosti, v termíne a za cenu podľa Špecifikácie.
2.3. Tovar musí okrem vlastností výslovne dohodnutých v Kúpnej Zmluve spĺňať požiadavky v zmysle Právnych
predpisov a technických noriem, ktoré sa vzťahujú na Tovar.
III. Platobné podmienky
3.1 Dňom úhrady akejkoľvek platby je deň, kedy je splatná suma pripísaná na bankový účet Predávajúceho.
3.2 Kupujúci uhradí platby vyplývajúce z Kúpnej Zmluvy na účet Predávajúceho, ktorý je uvedený vo faktúre, a to
bankovým prevodom alebo hotovostným vkladom na účet Predávajúceho. Platby sa budú realizovať v mene euro
(EUR).
3.3 Kupujúci je pri platbách povinný uhradiť všetky bankové poplatky podľa Kúpnej Zmluvy
3.4 Podľa Kúpnej Zmluvy jednotková cena a celková cena dodaného Tovaru je určená v Špecifikácii.
3.5 Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu za tovar podľa dohodnutej ceny za dohodnuté množstvo tovaru. V prípade,
že množstvo reálne dodaného tovaru je vyššie, ako bolo dohodnuté v zmluve, je Kupujúci povinný rozdiel doplatiť, na
základe dodatočne vystavenej faktúry od Predávajúceho.
3.6 Kupujúci je povinný uhradiť preddavky (zálohové platby v súlade s vystavenou zálohovou faktúrou) vo výške 100 %
(jednosto percent) ceny Tovaru, na ktorej sa Zmluvné strany dohodli v zmluve a to do 14 (štrnásť) dní po prijatí
preddavkovej faktúry vystavenej Predávajúcim. Tovar bude Kupujúcemu dodaný do 7 (siedmich) pracovných dní od
uhradenia preddavkovej faktúry, v súlade s ustanoveniami čl. IV a čl. V týchto OP.
3.7 Výnimočne, za podmienky, že pohľadávky Predávajúceho voči Kupujúcemu sú kryté poistením pohľadávok a
Predávajúci na základe žiadosti Kupujúceho v špecifikácii udelí súhlas, Kupujúci nie je povinný uhradiť preddavky.
Kupujúci je v takom prípade povinný uhradiť kúpnu cenu na základe faktúry, ktorú obdrží pri prevzatí tovaru, s lehotou
splatnosti [DOPLNIT] dní.
3.8 Ak budú pohľadávky Predávajúceho voči Kupujúcemu po splatnosti, dodávky tovaru budú prerušené až do splatenia
pohľadávok, a to aj za predpokladu, že celkové pohľadávky Predávajúceho voči Kupujúcemu nebudú prevyšovať
úverový limit.
3.9 Ak celkové pohľadávky Predávajúceho voči Kupujúcemu dosiahnu výšku úverového limitu poistenia pohľadávok,
Kupujúci bude musieť pred ďalšou dodávkou tovaru uhradiť príslušnú výšku pohľadávky tak, aby súčet pohľadávok
neprevyšoval úverový limit. V opačnom prípade budú dodávky tovaru prerušené.
3.10 Za splatenie pohľadávok sa považuje ich pripísanie na účet Predávajúceho pred 12.00 pracovného bankového dňa,
ktorý predchádza dňu výroby tovaru. V prípade že finančne prostriedky nebudú pripísané na účet pred stanoveným
časom, Kupujúci sa neuvádza do plánu výroby a odosielania tovaru na nasledujúci deň.
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IV. Základné podmienky dodania tovaru v prípade prepravy realizovanej Kupujúcim (podľa dodacej doložky EXW
pravidiel „Incoterms“)
4.1 Dodanie Tovaru sa bude realizovať podľa dodacej doložky EXW – Zo Závodu podľa Oficiálnych pravidiel výkladu
obchodných podmienok Medzinárodnej obchodnej komory „Incoterms“ (v znení ich neskorších úprav a dodatkov z roku
2010), ktorým je adresa: Hlavná 1088, 925 03 Horné Saliby, Slovenská republika, ak v príslušnej špecifikácii
nebude dohodnuté iné miesto dodania (ďalej len „miesto dodania“).

4.2 Prevzatie Tovaru sa bude realizovať v súlade s Kúpnou Zmluvou, technickými požiadavkami a normami, platnými
právnymi predpismi, predpismi upravujúcimi hygienické predpisy (napr. HACCP), predpismi potravinového kódexu,
medzinárodnými dohodami a normami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
4.3 Prepravu tovaru si zabezpečuje Kupujúci sám alebo prostredníctvom prepravnej spoločnosti, pričom všetky náklady
spojené s prepravou si hradí Kupujúci sám. V prípade prepravy prepravnou spoločnosťou je Kupujúci povinný oznámiť
identifikačné údaje prepravnej spoločnosti, ako aj údaje prepravného vozidla, najneskôr 24 hodín pred plánovanou
prepravou.
4.4 Tovar bude dodaný s nasledujúcimi sprievodnými dokumentmi:
a) faktúra za príslušnú dodávku Tovaru;
b) medzinárodný nákladný list (CMR);
c) dodací list
4.5 V súlade s požiadavkami Kúpnej Zmluvy na prijatie Tovaru je Kupujúci povinný zabezpečiť včasné a riadne prevzatie
Tovaru, ktorý je dodaný spôsobom a za podmienok podľa tejto Zmluvy, v opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorá
by v tejto súvislosti predávajúcemu alebo jeho zmluvnému partnerovi vznikla.
4.6 Predávajúci Kupujúceho výslovne upozorňuje na to, že vozidlo slúžiace na prepravu tovaru musí byť vybavené
zariadením, ktoré riadi teplotu v chladiacom priestore vozidla, a ktoré na základe záznamov poskytuje informácie o
prepravnej teplote, tak, aby nedošlo k poškodeniu tovaru, v súlade s príslušnými ustanoveniami Medzinárodnej dohody
ATP o preprave rýchloskaziteľných potravín.
4.7 Predávajúci Kupujúceho výslovne upozorňuje na to, že počas prepravy tovaru je ideálne dodržiavať teplotný režim
tovaru v rozsahu 0 až + 2 ºC. Teplota však nesmie presiahnuť hranicu +4 ºC, a to pri chladenom kuracom mäse. Pri
mrazenom kuracom mäse sa nesmie teplota zvýšiť nad - 15 ºC, ideálne je udržiavať teplotu vo výške - 18 ºC
a menej.

4.8 Predávajúci je povinný dodať Tovar v plnom rozsahu do 7 (siedmich) pracovných dní po pripísaní preddavku za
Tovar na účet Predávajúceho. Kupujúci je povinný zabezpečiť včasné prijatie Tovaru od Predávajúceho za podmienok
podľa ustanovení Kúpnej Zmluvy. V prípade, ak sa na Kupujúceho nevťahuje povinnosť uhradiť preddavok, Predávajúci
je povinný dodať Tovar v plnom rozsahu do 7 (siedmich) pracovných dní po prijatí mailovej špecifikácie, okrem prípadu,
ak sú dodávky prerušené podľa bodu 3.8 alebo 3.9 týchto OP.
4.9 Predávajúci splní svoju povinnosť, keď odovzdá Tovar Kupujúcemu, resp. prepravnej spoločnosti zabezpečenej
Kupujúcim, vo svojich skladovacích priestoroch. Riziko prechádza na Kupujúceho po prevzatí Tovaru.
4.10 Dodanie Tovaru sa realizuje v momente nakládky Tovaru na prepravu dopravnej spoločnosti, čím nastáva prevod
vlastníckeho práva z Predávajúceho na Kupujúceho. Prevzatie tovaru realizuje Kupujúci prostredníctvom dopravnej
spoločnosti.
4.11 Predávajúci znáša všetky riziká náhodného poškodenia, škody a ujmy na Tovare do okamihu odovzdania tovaru
Kupujúcemu (resp. prostredníctvom dopravnej spoločnosti, ktorá ďalej Tovar dováža Kupujúcemu), a po odovzdaní
Tovaru (moment prevodu vlastníctva Tovaru od Predávajúceho na Kupujúceho) budú všetky riziká náhodného
poškodenia, škody a ujmy na Tovare prevedené na Kupujúceho.
4.12 Kupujúci znáša riziká pri prenose Tovaru počas celej prepravy, a to od prevzatia, až po doručenie do konečného
miesta určenia.
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4.13 Ak Tovar spĺňa zmluvné podmienky, normy a technické špecifikácie krajiny Predávajúceho, Kupujúci je pri prevzatí
Tovaru povinný poskytnúť Predávajúcemu všetku potrebnú dokumentáciu o prijatí Tovaru podľa platných zákonov
Slovenskej republiky, v súlade s technickými požiadavkami a normami, platnými právnymi predpismi, predpismi
upravujúcimi hygienické predpisy (napr. HACCP), predpismi potravinového kódexu, medzinárodnými dohodami a
normami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Najmä je povinný poskytnúť podpis a odtlačku pečiatky na faktúre,
medzinárodnom nákladnom liste (CMR) a na dodacom liste.
V. Základné podmienky dodania tovaru v prípade prepravy realizovanej Predávajúcim (podľa dodacej doložky
CPT pravidiel „Incoterms“)
5.1 Dodanie Tovaru sa bude realizovať podľa dodacej doložky CPT – Preprava platená do (dohodnuté miesto určenia), v
súlade s obchodnými podmienkami oficiálnych pravidiel Medzinárodnej obchodnej komory „Incoterms“ (v znení ich
neskorších úprav a dodatkov z roku 2010), ktorým je adresa určená Kupujúcim v Kúpnej Zmluve[(ďalej len „miesto
dodania“).
5.2 Prevzatie Tovaru sa bude realizovať v súlade s Kúpnou Zmluvou, technickými požiadavkami a normami, platnými
právnymi predpismi, predpismi upravujúcimi hygienické predpisy (napr. HACCP), predpismi potravinového kódexu,
medzinárodnými dohodami a normami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
5.3 Povinnosť Predávajúceho dodať Tovar sa bude považovať za splnenú v momente dodania tovaru na sklad
Kupujúceho, resp. momentom odmietnutia prijatia tohto tovaru zo strany Kupujúceho. V inom prípade povinnosť
dodania Tovaru bude bližšie určená podľa obchodných podmienok oficiálnych pravidiel Medzinárodnej obchodnej
komory „Incoterms“ (v znení ich neskorších úprav a dodatkov z roku 2010).
5.4 Predávajúci je povinný dodať Tovar v plnom rozsahu do 7 (siedmich) pracovných dní po pripísaní preddavku za
Tovar na účet Predávajúceho. Predávajúci je povinný poslať Kupujúcemu riadne oznámenie na dohodnutú emailovú
adresu o tom, že Tovar je pripravený na dodanie. Kupujúci je povinný zabezpečiť včasné prijatie Tovaru od
Predávajúceho za podmienok podľa ustanovení týchto OP.
5.5 V prípade že Predávajúci predáva Tovar Kupujúcemu bez zálohovej platby, t. z. na faktúru s určitou splatnosťou,
Predávajúci poisťuje riziká spojené s príslušným obchodom (poistenie pohľadávok) a informuje o tom Kupujúceho
vopred aj s poskytnutím informácií o výške a podmienkach takéhoto poistenia. V prípade, ak sa na Kupujúceho
nevťahuje povinnosť uhradiť preddavok, Predávajúci je povinný dodať Tovar v plnom rozsahu do 7 (siedmich)
pracovných dní po prijatí objednávky, okrem prípadu, ak sú dodávky prerušené podľa bodu 3.8 alebo 3.9 týchto OP.

5.6 Tovar bude dodaný s nasledujúcimi sprievodnými dokumentmi:
a) faktúra za príslušnú dodávku Tovaru;
b) medzinárodný nákladný list (CMR);
c) dodací list
5.7 V súlade s požiadavkami Kúpnej Zmluvy na prijatie Tovaru je Kupujúci povinný zabezpečiť včasné a riadne prijatie a
prevzatie Tovaru, ktorý je dodaný spôsobom a za podmienok podľa Zmluvy, v opačnom prípade zodpovedá za škodu,
ktorá by v tejto súvislosti predávajúcemu alebo jeho zmluvnému partnerovi vznikla.
5.8 Príjemcom zásielok podľa Kúpnej Zmluvy je Kupujúci alebo iná osoba splnomocnená Kupujúcim, ktorá fakticky
prevezme Tovar.
5.9 Dodanie Tovaru sa realizuje v momente prevodu Tovaru z Predávajúceho na Kupujúceho. Prevzatie tovaru realizuje
Kupujúci v mieste dodania.
5.10 Predávajúci Kupujúceho výslovne upozorňuje na to, že vozidlo slúžiace na prepravu tovaru musí byť vybavené
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zariadením, ktoré riadi teplotu v chladiacom priestore vozidla, a ktoré na základe záznamov poskytuje informácie o
prepravnej teplote, tak, aby nedošlo k poškodeniu tovaru, v súlade s príslušnými ustanoveniami Medzinárodnej dohody
ATP o preprave rýchloskaziteľných potravín.
5.11 Predávajúci Kupujúceho výslovne upozorňuje na to, že po vyskladnení tovaru je ideálne dodržiavať teplotný režim
tovaru v rozsahu 0 až + 2 ºC. Teplota však nesmie presiahnuť hranicu +4 ºC, a to pri chladenom kuracom mäse. Pri
mrazenom kuracom mäse sa nesmie teplota zvýšiť nad - 15 ºC, ideálne je udržiavať teplotu vo výške - 18 ºC
a menej.

5.12 Prevod Tovaru znamená vydanie Kupujúcim príslušných podporných dokumentov k Tovaru, ktoré uvádzajú dátum
skutočného prevzatia Tovaru (pečiatka na CMR a/alebo potvrdenie o príjme Tovaru na sklad).
5.13 Vlastnícke právo na Tovar bude prevedené z Predávajúceho na Kupujúceho v momente prevodu Tovaru na
Kupujúceho, resp. momentom odmietnutia prijatia tohto tovaru zo strany Kupujúceho.
5.14 Všetky riziká náhodného poškodenia, škody a ujmy na Tovare budú prevedené v momente prevodu vlastníctva
Tovaru. Predávajúci znáša všetky riziká náhodného poškodenia, škody a ujmy na Tovare do okamihu odovzdania tovaru
dopravnej spoločnosti, ktorá ďalej Tovar dováža Kupujúcemu podľa Kúpnej Zmluvy. Počas celej prepravy tovaru
dopravnou spoločnosťou všetky riziká náhodného poškodenia, škody a ujmy na Tovare znáša dopravca až do okamihu
odovzdania Tovaru Kupujúcemu alebo inej osobe splnomocnenej Kupujúcim, ktorá fakticky prevezme Tovar na sklad
v mene Kupujúceho, resp. momentom odmietnutia prijatia tohto tovaru zo strany Kupujúceho.
5.15 Ak Tovar spĺňa zmluvné podmienky, normy a technické špecifikácie krajiny Predávajúceho, Kupujúci je pri prevzatí
Tovaru povinný poskytnúť Predávajúcemu všetku potrebnú dokumentáciu o prijatí Tovaru podľa platných zákonov
Slovenskej republiky, v súlade s technickými požiadavkami a normami, platnými právnymi predpismi, predpismi
upravujúcimi hygienické predpisy (napr. HACCP), predpismi potravinového kódexu, medzinárodnými dohodami a
normami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Najmä je povinný poskytnúť podpis a odtlačku pečiatky na faktúre,
medzinárodnom nákladnom liste (CMR) a na dodacom liste.

VI. Balenie a značenie
6.1 Tovar bude dodaný v nevratných kartónových obaloch, t. j. obaloch bez zálohovania alebo vo vratných
plastových obaloch typu TARA, druh E2 alebo M10.

6.2 Kupujúci je povinný vrátiť plastové obaly typu TARA, druh E2, M10 a to pri ďalšom odobratí tovaru, t. j. počas
nasledujúcej dodávky Tovaru, v prípade, ak k nasledujúcej dodávke nedôjde, tak Kupujúci je povinný vrátiť vyššie
špecifikované vratné obaly najneskôr v priebehu 5 (piatich) pracovných dní po dodaní tovaru, a to na vlastné náklady. V
prípade, ak Kupujúci v stanovenej lehote 5 (piatich) pracovných dní po dodaní tovaru vratné obaly nevráti, má
predávajúci právo požadovať zaplatenie sumy obalov vo výške 4,00 Eur bez DPH za každý vratný obal, takáto faktúra je
splatná v lehote 7 (siedmich) dní odo dňa doručenia.
6.3 Presný počet vratných obalov bude uvedený na príslušnom dodacom liste.
6.4 Povinnosť Kupujúceho vrátiť obaly sa nevzťahuje na kartónové obaly.
VII. Kvalita tovaru
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7.1 Kvalita dodaného Tovaru podľa Zmluvy musí spĺňať požiadavky na daný druh Tovaru, ktoré stanovujú slovenské
normy a technické špecifikácie, zdravotné a veterinárne právne predpisy platné v EU.
7.2 Dodaný Tovar podlieha povinnosti jeho označenia etiketami podľa požiadaviek v krajine Predávajúceho. Dodaný
Tovar musí byť zabalený podľa noriem a technických špecifikácií EU.
VIII. Reklamácie a pokuty
8.1 Kupujúci je povinný uplatniť u Predávajúceho vady dodaného tovaru, z titulu skrytých (výrobných) vád tohto Tovaru
bezodkladne, len čo sa o ich existencii dozvedel . Za týchto okolností je Predávajúci oprávnený vykonať priamu
nezávislú kontrolu podanej reklamácie. Predávajúci je povinný pre prípad takejto kontroly vždy riadne uchovať
arbitrážne vzorky tovaru. Za účelom preverenia reklamácie Zmluvne Strany spoločne odovzdávajú takéto arbitrážne
vzorky na kontrolu do nezávislého laboratória.
8.2 Kupujúci je oprávnený reklamovať Tovar do 12 (dvanástich) hodín od prevzatia tovaru na svoj sklad, a to tak v
prípade reklamácie množstva tovaru, ako aj reklamácie kvality tovaru.
8.3 Každá reklamácia musí byť podaná mailom na adresu uvedenú v záhlaví Kúpnej zmluvy, alebo na všeobecnú
adresu pre zasielania reklamácie, a to: s.starinska@poultryeu.eu spolu so sprievodnými dokumentmi, ktoré
preukazujú obsah a povahu reklamácie Kupujúceho.
8.4 V prípade že ide o reklamáciu čo sa týka kvality Tovaru, v prípade prepravy realizovanej Kupujúcim je Kupujúci
oprávnený príslušnú reklamáciu podávať iba v prípade že preukáže, že bol dodržaný teplotný režim počas prepravy a
skladovania Tovaru, a to od okamihu odovzdania Tovaru prepravnej spoločnosti až po moment jeho vyskladnenia do
skladu Kupujúceho a v sklade Kupujúceho boli pri vykládke a uskladnení tiež dodržané teplotné podmienky a hygienické
normy pre nakladanie s Tovarom.
8.5 V prípade, že ide o reklamáciu čo sa týka kvality Tovaru, v prípade prepravy realizovanej Predávajúcim - podľa
dodacej doložky CPT pravidiel „Incoterms“, Kupujúci je oprávnený príslušnú reklamáciu podávať iba v prípade ak
preukáže, že pri vykládke a uskladnení Tovaru boli dodržané teplotné podmienky a hygienické normy pre nakladanie s
Tovarom, stanovené týmito VOP a všeobecne záväznými predpismi. Za účelom prípadnej reklamácie si Kupujúci na
vlastnú žiadosť pred začatím vykladania tovaru zabezpečí od prepravnej spoločnosti tlač záznamu o prepravnej teplote
tovaru z meracieho zariadenia. V prípade vady (čo sa týka kvality tovaru) je Kupujúci povinný pripojiť kópiu tohto
záznamu na doklad o prevzatí tovaru od prepravnej spoločnosti. V prípade zistenia vád tovaru má Kupujúci právo
odmietnuť prevzatie tovaru, s uvedením dôvodu, a bezodkladne podať reklamáciu..
8.6 Dodržanie teplotného režimu preukazuje Kupujúci prostredníctvom záznamu z meracieho zariadenia teploty, ktorý
bol vyhotovený pred uskutočnením vykladania tovaru Kupujúcim. Záznam z meracieho zariadenia musí byť
neoddeliteľnou prílohou reklamácie kvality tovaru.
8.7 Ak Kupujúci preukáže rozpor v množstve a (alebo) kvalite Tovaru dodaného spôsobom a za podmienok Kúpnej
Zmluvy, Predávajúci je povinný vyhovieť tejto reklamácii Kupujúceho a do 3 (troch) pracovných dní po jej prijatí je
povinný rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie, a to v prípade rozporu v množstve - vrátením peňazí za Tovar a
(alebo) do platby za nasledujúcu zásielku Tovaru zahrnie tú cenu Tovaru, s ohľadom na množstvo, ktoré nie je v súlade s
Kúpnou Zmluvou. V prípade rozporu v kvalite výmenou za iný, bezchybný tovar. Ak takáto výmena nie je možná,
reklamáciu vybaví vrátením peňazí za Tovar a (alebo) do platby za nasledujúcu zásielku Tovaru zahrnie tú cenu Tovaru,
s ohľadom na množstvo a kvalitu, ktoré nie sú v súlade s Kúpnou Zmluvou.
8.8 Ak platba za Tovar bude uhradená neskôr, než v termínoch, na ktorých sa Zmluvné strany dohodli, je Predávajúci
oprávnený odstúpiť od Kúpnej Zmluvy.
8.9 Ak preddavková platba za Tovar nebude uhradená riadne a včas, Predávajúci nemá povinnosť tovar vyskladniť a
Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá by v tejto súvislosti Predávajúcemu vznikla.
8.10 V prípade, ak Kupujúci neuhradí platbu za tovar riadne a včas, je Predávajúci oprávnený pozastaviť akékoľvek
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dodávky, a to až do úplného uhradenia dlžných súm a v tejto súvislosti má Predávajúci právo jednostranne odstúpiť od
Kúpnej Zmluvy. To neplatí, ak je pohľadávka Predávajúceho krytá poistením a nebol prekročený úverový limit, a ak
pohľadávka nie je po dátume splatnosti.
8.11 V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti, ktorá vyplýva z Kúpnej Zmluvy (ďalej len ako „porušenie Zmluvy“),
Zmluvná strana bude zodpovednou podľa Kúpnej Zmluvy a (alebo) platnej úpravy Slovenskej Republiky a
medzinárodných dohôd platných v Slovenskej Republike.
8.12 Maximálna suma odškodného, ktorú Predávajúci zaplatí Kupujúcemu za porušenie Kúpnej Zmluvy nebude vyššia
ako suma, ktorú Kupujúci zaplatil Predávajúcemu za príslušnú zásielku.
8.13 Za neodôvodnené odmietnutie Tovaru alebo nezaplatenie za zásielku, je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu
zmluvnú pokutu vo výške maximálne 20% (dvadsať percent) ceny príslušnej zásielky.
8.14 Za neskorú úhradu dodaného Tovaru je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu pokutu vo výške 0,1 (jedna
desatina) % za každý deň omeškania, no nie viac ako 15 % (pätnásť percent) ceny príslušnej zásielky.
8.15 Úhrada zmluvných pokút, penále, poplatkov a (alebo) odškodnenia za spôsobenú škodu nepozbavuje Zmluvnú
stranu jej povinnosti splniť si svoje povinnosti vyplývajúce z Kúpnej Zmluvy.
IX. Vyššia moc
9.1 Zmluvná strana bude zbavená právnej zodpovednosti, ktorú jej ukladá Kúpna Zmluva a (alebo) aktuálna právna
úprava Slovenskej republiky, za úplné alebo čiastočné porušenie Kúpnej Zmluvy, ak preukáže, že porušenie vzniklo ako
následok vyššej moci.

X. Ukončenie Kúpnej zmluvy
10.1 Ukončenie Kúpnej Zmluvy nezbaví Zmluvné strany právnej zodpovednosti za jej porušenie, ktorého sa dopustili
počas platnosti Kúpnej Zmluvy.
10.2 Zmeny Kúpnej Zmluvy sa budú robiť len po dohode Zmluvných strán, a to písomným dodatkom ku Kúpnej Zmluve.
10.3 Ak Kúpna Zmluva alebo platná slovenská právna úprava výslovne neustanovuje inak, Kúpnu Zmluvu je možné
ukončiť len dohodou Zmluvných strán dodatkom ku Kúpnej Zmluve.
XI. Súdne urovnanie sporov
11.1 Všetky spory, ktoré vznikajú na základe Kúpnej Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, sa budú riešiť vzájomným
rokovaním Zmluvných strán.
11.2 Ak nie je možné spor vyriešiť rokovaním, po vzájomnej dohode Zmluvných strán spor bude riešiť príslušný súd
v Slovenskej republike určený podľa sídla Predávajúceho. Zmluvné strany súhlasia, že pri posudzovaní a urovnaní sporu
sa uplatnia právne predpisy Slovenskej republiky.
11.3 Rozhodným právom Kúpnej Zmluvy je právo Slovenskej republiky.
11.4 Jazykom súdneho prerokovania je slovenský jazyk.
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XII. Záverečné ustanovenia
12.1 Tieto OP slúžia len ako informácia pre Klientov spoločnosti EU Poultry s.r.o.
12.2 Pre obchodovanie so spoločnosťou EU Poultry s.r.o. je potrebné uzatvoriť Kúpnu zmluvu v písomnej forme, v ktorej
budú dojednané zmluvné podmienky.
zast. Dmytro Borodavka, konateľ
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