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1. ROZSAH PLATNOSTI 
Tieto predajné a dodacie podmienky skupiny Witzenmann platia pre všetky dohody o objednávkach, dodávkach a 
plneniach, pri ktorých sa nejaká spoločnosť skupiny Witzenmann zaviaže nejakému zákazníkovi k plneniu alebo dodávke. 
Tieto predajné a dodacie podmienky sa uplatňujú iba voči zamestnávateľom v zmysle § 14 BGB (občiansky zákonník), 
avšak nie voči spotrebiteľom. 

1.2  Všetky naše dodávky a plnenia vykonávame výlučne v súlade s týmito predajnými a dodacími podmienkami. Rozporuplné 
alebo odlišné podmienky zákazníka neuznávame okrem prípadu, kedy by sme vyjadrili výslovný písomný súhlas s ich 
platnosťou. 

1.3.  Naše predajné a dodacie podmienky platia aj pre budúce obchody, aj keby sme na to v jednotlivom prípade neprihliadali. 
2. PONUKA A UZATVORENIE ZMLUVY 
2.1  Naše ponuky sú nezáväzné, pokiaľ nie sú výslovne označené ako záväzná ponuka. 
2.2  Smerodajné pre zmluvu – aj v bežnom obchodnom styku, je naše písomné alebo v textovej podobe (tzn. aj faxom či e-

mailom) vedené potvrdenie objednávky. Ak má zákazník námietky proti rozšírenému obsahu potvrdenia objednávky, musí 
s ním bezodkladne vyjadriť nesúhlas. Inak sa zmluva zrealizuje podľa pravidiel potvrdenia objednávky.  

2.3 Zákazník výslovne uznáva a súhlasí s tým, že neposkytujeme žiadnu záruku v tom zmysle, že prostredníctvom našich 
plnení je možné dosiahnuť nejaké výsledky či ciele, a že výsledky, ak sa opierajú o minitechnické skúšky a/alebo 
teoretické štúdie, vyžadujú pre svoju extrapoláciu do stupňa výroby, resp. sériovej výroby individuálne, veľmi starostlivé 
posúdenie. Odhliadnuc od toho sa považuje nejaká záruka za nami prevzatú len vtedy, keď nejakú vlastnosť alebo 

úspech písomne označíme ako „právne garantovaný“. 

2.4 Zákazník sa zaväzuje, že nás pred uzavretím zmluvy písomne včas informuje o všetkých skutočných alebo potenciálnych 
osobitných požiadavkách a nebezpečenstvách pre zdravie a bezpečnosť vzhľadom na vzorku, ako aj ostatné 
nebezpečenstvá, ktoré môžu vzniknúť pri vykonávaní plnení, a poskytne nám pokyny na bezpečné zaobchádzanie so 
vzorkou. Zákazník preberá plnú zodpovednosť za primerané bezpečnostné označenie ohľadom vzoriek a ostatného 
vybavenia, ktoré nám dá k dispozícii. 

3. CENY 
3.1 Smerodajné sú ceny uvedené v potvrdení objednávky. Tieto ceny platia, ak sa nedohodne inak, zo závodu („ex works“) a 

nezahŕňajú balenie, prepravné, poštovné, poistenie, clo, ostatné výdaje a zákonnú DPH. 
3.2 Iné spôsoby platby ako platba v hotovosti alebo bankový prevod si vyžadujú osobitnú dohodu medzi nami a zákazníkom. 

To platí predovšetkým pre šeky a zmenky. 
3.3  Pokiaľ zostávajú po uzavretí zmluvy až do realizácie objednávky viac ako 4 mesiace, sme oprávnení, keď nám vzniknú 

nepredvídateľné navýšenia nákladov, napr. z dôvodu zvýšenia mzdových, mzdových vedľajších nákladov, sociálnych 
odvodov alebo nákladov za materiály a energie alebo nákladov na zaobstaranie produktov, nákladov súvisiacich s 
predpismi na ochranu životného prostredia alebo zavedenia, resp. zásadného zvýšenia daní či ciel, prispôsobiť ceny v 
rámci zmenených okolností a bez zaúčtovania dodatočného zisku. To neplatí, keď máme omeškanie s dodávkou. 
Zvýšenie ceny je vylúčené, keď zvýšenie nákladov ruší zníženie nákladov pri iných z uvedených faktorov. Ak sa znížia 
vyššie uvedené nákladové faktory, v rámci zníženia nákladov je potrebné informovať zákazníka o znížení nákladov. Ak je 
nová cena na základe zvýšenia ceny vyššia ako pôvodná cena o 20 % alebo viac, zákazník je oprávnený odstúpiť od 
zmlúv, ktorých plnenie ešte nie je úplne dokončené. Toto právo si však môže uplatniť iba bezprostredne po oznámení 
zvýšenej ceny. 

3.4 Vznikom omeškania sa pri splatnosti výzvy na platbu účtujú úroky z omeškania vo výške 9 percentuálnych bodov nad 
príslušnou základnou úrokovou sadzbou Európskej centrálnej banky. Vyhradzujeme si možnosť uplatniť si škodu nad 
rámec toho. 

4. ZAPOČÍTANIE A ZADRŽANIE 
4.1 Zákazník môže započítavať iba do nespornej alebo právoplatne určenej protipohľadávky. 
4.2 Zákazník si môže uplatniť zadržiavacie právo iba vtedy, keď vychádza z rovnakého zmluvného vzťahu. 
5. DODANIE/PRECHOD RIZÍK/OMEŠKANIE DODÁVKY 
5.1  Riziko náhodnej skazy a náhodného zhoršenia tovaru prechádza s odovzdaním, pri zaslaní s vydodaním tovaru 

prepravcovi na zákazníka. 
5.2  Ak vyberieme druh dopravy, spôsob alebo prepravcu, pri príslušnom výbere ručíme iba za hrubé previnenie. 
5.3  Záväzné dodacie termíny a lehoty sa musia dohodnúť výslovne a písomne. Dodacie lehoty a lehoty plnení sa začínajú 

doručením nášho potvrdenia objednávky u zákazníka, avšak nie skôr, než sú vysvetlené všetky podrobnosti realizácie 
objednávky a sú k dispozícii, resp. splnené všetky ostatné predpoklady zákazníka, ktoré sa majú splniť, a potrebné 
plnenia súčinnosti. Ak zákazník po zadaní objednávky požiadal o zmeny, začne plynúť nová dodacia lehota a/alebo lehota 
plnenia potvrdením zmien na našej strane. 

5.4 Kvôli prekročeniu dodacích lehôt môže zákazník odstúpiť od zmluvy len vtedy, keď nám vopred stanovil nejakú primeranú 
dodatočnú lehotu pod hrozbou odmietnutia a dodávka sa neuskutočnila v rámci dodatočnej lehoty. To neplatí, keď je 
podľa § 323 ods. 2 BGB stanovenie lehoty nepotrebné. Nároky na náhradu škody existujú iba podľa pravidiel ustanovení 
v bode 8. 

5.5  Do omeškania s dodávkou sa dostávame až po uplynutí zákazníkom určenej primeranej dodatočnej lehoty. Keď 
zákazníkovi vznikne kvôli nášmu omeškaniu s dodávkou nejaká škoda, je oprávnený žiadať o náhradu škody vzniknutej 
omeškaním. Tá predstavuje za každý skončený týždeň omeškania 0,5 % netto odmeny za meškajúcu dodávku tovaru 
a/alebo celkové plnenie, avšak nanajvýš 5 % z netto odmeny celkovej dodávky a/alebo celkového plnenia, ktoré v 
dôsledku omeškania nedodáme a/alebo nesplníme včas alebo nie podľa zmluvy. Ďalšia náhrada škody pri omeškaní je 
vylúčená. Toto neplatí v prípade úmyselného, ľstivého konania alebo konania z hrubej nedbalosti z našej strany, pri 



nárokoch kvôli ujme na tele, živote alebo zdraví, v prípade dohodnutého pevného termínu dodania v právnom zmysle a 
prevzatia záruky plnenia alebo pri zo zákona povinnom ručení.  

5.6  Máme oprávnenie na čiastkové dodávky, keď to zákazníkovi neprekáža. Máme oprávnenie na nadmerné alebo neúplné 
dodávky až do 5 % z dohodnutého dodávaného množstva. Ďalej máme oprávnenie dodať tovar s obvyklými obchodnými 
odchýlkami z hľadiska kvality, rozmerov, hmotnosti, farby a vybavenia. Takýto tovar sa považuje za tovar v súlade so 
zmluvou. 

6. POTVRDENIE O PRIJATÍ TOVARU 
6.1 Zákazníci v zahraničí v rámci EÚ sú povinní preposlať nám na požiadanie potvrdenie o prijatí tovaru podľa zákonných 

predpisov a nami poskytnutého formulára na účely doloženia oslobodenia od dane. Ak zákazník používa na potvrdenie o 
prijatí tovaru vlastný text, budeme ho akceptovať, keď tento text spĺňa všetky zákonné požiadavky.  

6.2 Ak nám zákazník toto potvrdenie o prijatí tovaru neposkytne napriek stanoveniu lehoty, ručí nám za všetky v dôsledku 
toho vzniknuté škody. 

7. VECNÉ NEDOSTATKY 
7.1  Zákazník sa zaväzuje pri prevzatí alebo prijatí prekontrolovať každú dodávku a viditeľné nedostatky u nás bezodkladne 

reklamovať v textovej podobe. Skryté nedostatky sa musia bezodkladne reklamovať v textovej podobe po ich odhalení. 
Inak sa dodávka považuje za schválenú. 

7.2  Ak existuje nejaký nedostatok, za ktorý zodpovedáme my, máme oprávnenie na dodatočné plnenie tým, že nedostatok 
odstránime podľa nášho výberu alebo dodáme položku bez nedostatkov. Ak dodatočné plnenie odmietneme, zlyhalo 
alebo je pre zákazníka neprijateľné, zákazníkovi prislúchajú ďalšie zákonné nároky. Na nároky na náhradu škody sa 
vzťahujú ustanovenia podľa bodu 8 týchto podmienok. Uznanie porušení povinností v podobe vecných nedostatkov musí 
mať vždy písomnú podobu. 

7.3  Zmeny v konštrukcii a/alebo prevedení, ktoré nezhoršujú funkčnosť ani hodnotu predmetu dodania, sú vyhradené a 
nepredstavujú žiadny nedostatok. 

7.4  Materiály sa uvádzajú, pokiaľ nie je predpísané zákazníkom, na základe našich skúseností s ohľadom na výrobu. Naše 
odporúčanie nezbavuje zákazníka povinnosti overiť si vhodnosť na jeho účel použitia. Riziko používania znáša zákazník. 

7.5  Pri neodbornej manipulácii, montážnych chybách, zásahoch tretích strán a nedostatkoch v dôsledku procesov, ktoré 
nemôžeme ovplyvniť, neposkytujeme žiadnu záruku na nedostatky. Záruka na nedostatky sa nevzťahuje na prirodzené 
opotrebovanie. 

8. ZÁRUKA 
8.1  Pri úmysle a hrubej nedbalosti ručíme za náhradu škôd alebo náhradu nákladov bez ohľadu na právny dôvod. Pri 

obyčajnej nedbalosti ručíme iba 
 – za škody spôsobené ujmou na živote, tele alebo zdraví; 
 – za škody vyplývajúce z porušenia zásadných zmluvných záväzkov (záväzky, až ktorých splnenie vlastne umožňuje 

riadne plnenie zmluvy a na ktorých dodržiavanie sa zákazník pravidelne spolieha a môže spoliehať); v tomto prípade je 
však naša záruka obmedzená na náhradu predvídateľnej, obvykle vznikajúcej škody. 

8.2 Tieto obmedzenia záruky neplatia, pokiaľ sme nejaký nedostatok ľstivo zamlčali, prevzali sme záruku za povahu tovaru, a 
pre záruku podľa zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú chybami výrobku. 

8.3 Za previnenie našich zákonných zástupcov a pomocných síl berieme zodpovednosť my. 
8.4 Naša záruka je podľa výšky obmedzená pre každú jednotlivú škodovú udalosť na maximálnu sumu záruky vo výške 

5 mil. EUR. Toto neplatí, keď je nám dávaná na vrub ľstivosť, úmysel alebo hrubá nedbalosť, pri nárokoch kvôli ujme na 
tele, živote alebo zdraví, ako aj v prípade žiadosti, ktorá vychádza z trestného konania alebo výslovne prevzatej záruky či 
prevzatia rizika obstarania podľa § 276 BGB, alebo v prípadoch zo zákona nevyhnutne odlišných vyšších súm záruk. 
Ďalšia záruka je vylúčená. 

8.5 Vylúčenia, resp. obmedzenia záruk podľa uvedených bodov 8.1 až 8.4 platia v celom rozsahu v prospech našich orgánov, 
našich riadiacich a neriadiacich zamestnancov a ostatných pomocných síl, ako aj našich subdodávateľov. 

8.6 Zákonné ustanovenia o dôkaznom bremene zostávajú predchádzajúcimi ustanoveniami nedotknuté. 
9. PREMLČANIE 
9.1  Ak nie je v ďalšom texte uvedené nič iné, všeobecná premlčacia lehota pre nároky zákazníka vyplývajúce z vecných a 

právnych nedostatkov predstavuje jeden rok od dodania. Táto premlčacia lehota platí aj pre zmluvné a mimozmluvné 
nároky na náhradu škody zákazníka, ktoré sa zakladajú na nejakom nedostatku tovaru. 

9.2  Zákonné premlčacie lehoty, aj pokiaľ sa zakladajú na nejakom nedostatku, platia 

• pre nároky na náhradu škody spôsobené ujmou na živote, tele alebo zdraví; 

• pre záruku podľa zákona o zodpovednosti za chyby výrobku; 

• pokiaľ sme nejaký nedostatok ľstivo zamlčali; 

• pokiaľ sme prevzali záruku; 

• pokiaľ ide o stavebné dielo alebo nejakú vec, ktorá sa používala podľa svojho bežného spôsobu používania pre stavebné 
dielo a spôsobila jeho nedostatky; 

• pre nároky v postihu dodávateľa pri konečnom dodaní spotrebiteľovi (§ 479 BGB). 
10. VÝHRADA VLASTNÍCTVA 
10.1  Vyhradzujeme si vlastníctvo všetkých nami dodaných tovarov a služieb až do úplného zaplatenia všetkých pohľadávok z 

doterajších zmlúv (tovar s výhradou vlastníctva). K pohľadávkam patria aj šekové a zmenkové pohľadávky, ako aj 
pohľadávky z bežnej faktúry. Ak je v súvislosti s platbou pre nás odôvodnená nejaká záruka zo zmenky, výhrada 
vlastníctva zanikne až vtedy, keď je naše čerpanie zo zmenky vylúčené. 

10.2 Zákazník musí tovar s výhradou vlastníctva poistiť, a to hlavne proti požiaru a krádeži. Nároky proti poisteniu z nejakej 
škodovej udalosti týkajúcej sa tovaru s výhradou vlastníctva sa nám už týmto postupujú vo výške hodnoty tovaru s 
výhradou vlastníctva. Postúpenie týmto prijímame. 

10.3  V prípade konania zavineného na strane zákazníka, ktoré je v rozpore so zmluvou, hlavne pri omeškaní platby alebo ak 
vyjde najavo, že naše platobné nároky sú ohrozené nedostatočnou schopnosťou zákazníka plniť si záväzky, sme 
oprávnení požadovať vydanie tovaru na základe výhrady vlastníctva. Zákazník je povinný tovar vydať a znáša potrebné 
náklady na prepravu vráteného tovaru. 

10.4  Pri exekúciách alebo iných zásahoch tretích strán nás musí zákazník bezodkladne informovať. Zákazník znáša všetky 
náklady, ktoré sa musia vynaložiť na odstránenie zásahu a opätovné obstaranie predmetu dodania, pokiaľ ich nemožno 
vymáhať od tretej strany. 

10.5  Zákazník je oprávnený, s výhradou prípustného odvolania z dôležitého dôvodu, disponovať predmetom dodania v rámci 
riadneho postupu konania. Neprípustné sú predovšetkým prevedenie záruky a zástava. Tovar, na ktorý sa vzťahuje 
výhrada vlastníctva, môže zákazník odovzdať nadobúdateľovi iba vtedy, keď zákazník so svojimi záväzkami nemá voči 
nám meškanie. Zákazník nesmie so svojimi odberateľmi uzavrieť akúkoľvek dohodu, ktorá naše práva nejakým 



spôsobom vylučuje alebo obmedzuje, alebo marí postúpenie pohľadávky vopred. V prípade ďalšieho predaja nám 
zákazník už teraz postupuje všetky nároky vyplývajúce z ďalšieho predaja, hlavne platobné pohľadávky, ale aj ostatné 
nároky súvisiace s predajom, vo výške našej fakturovanej konečnej sumy (vrátane DPH). 

10.6 Zákazník je až do prípustného odvolania z našej strany z dôležitého dôvodu oprávnený zverenecky vymáhať postúpené 
pohľadávky. Ďalší predaj pohľadávok v rámci skutočného odkúpenia pohľadávok si vyžaduje náš predchádzajúci súhlas. 
Z dôležitého dôvodu sme oprávnení oznámiť poddlžníkom postúpenie pohľadávok aj v mene zákazníka. Oznámením 
postúpenia poddlžníkovi zaniká oprávnenie zákazníka na vymáhanie. V prípade odvolania povolenia na vymáhanie 
môžeme požadovať, aby nám zákazník oznámil postúpené pohľadávky a ich dlžníkov, všetky požadované údaje k 
vymáhaniu, vydal príslušné podklady a dlžníkom oznámil postúpenie. Dôležitý dôvod v zmysle týchto ustanovení existuje 
hlavne pri omeškaní platby, zastavení platby, otvorení konkurzného konania, zmenkovom proteste alebo odôvodnených 
oporných bodoch pre nadmerné zadlženie alebo hroziacu platobnú neschopnosť zákazníka. 

10.7  Úprava a spracovanie predmetu dodania zákazníkom sa vykonáva vždy za nás. V zmysle § 950 BGB sa považujeme za 
výrobcu bez ďalších povinností. Ak sa predmet dodania spracúva s inými predmetmi, ktoré nám nepatria, nadobudneme 
spoluvlastníctvo novej veci v pomere hodnoty fakturovanej sumy k obstarávacej cene ostatných spracúvaných tovarov. 
Pre vec vznikajúcu spracovaním platia mimochodom predpisy ako pre predmet dodania. 

10.8 V prípade, že predmet dodania sa spája, mieša alebo zmiešava s pohyblivými vecami zákazníka takým spôsobom, že na 
vec zákazníka sa nazerá ako na hlavnú, už teraz nám týmto zákazník prenáša spoluvlastníctvo na celej veci v pomere 
hodnoty predmetu dodania k hodnote ostatných spojených, miešaných, resp. zmiešaných vecí. Zákazník pre nás 
uchováva vlastníctvo bezplatne. Ak sa predmet dodania spája, mieša alebo zmiešava s pohyblivými vecami tretej strany 
takým spôsobom, že na vec tretej strany sa nazerá ako na hlavnú, potom zákazník už teraz postupuje nárok na odmenu, 
ktorý mu prináleží voči tretej osobe, nám v sume, ktorá zodpovedá konečnej fakturovanej sume pripadajúcej na predmet 
dodania. Nová vec vzniknutá spojením alebo zmiešaním, resp. nám prislúchajúce, príp. prenášané (spolu)vlastnícke 
práva k novej veci, ako aj podľa predchádzajúceho odseku postúpené nároky na odmenu slúžia rovnakým spôsobom na 
zaistenie našich pohľadávok ako samotný predmet dodania. 

10.9 Ak hodnota existujúcich záruk podľa vyššie uvedených ustanovení prekročí zaistené pohľadávky celkovo o viac ako 10 %, 
sme do tej miery na žiadosť zákazníka povinní povoliť záruky podľa nášho výberu. 

10.10 Pokiaľ by výhrada vlastníctva alebo postúpenie pohľadávky bolo na základe pozmeňovacích zahraničných právnych 
predpisov neplatné alebo nevymožiteľné, považuje sa záruka zodpovedajúca výhrade vlastníctva alebo postúpeniu 
pohľadávky v tejto oblasti za dohodnutú. Ak sa následkom toho vyžaduje súčinnosť zákazníka, musí tento prijať všetky 
opatrenia, ktoré sú potrebné na odôvodnenie a získanie záruky. 

11. PORADENSTVO, PROJEKTOVANIE, PLÁNOVANIE 
Poradenstvo, projektovanie a plánovanie pre zákazníka sú záväzné iba do tej miery, ako sa vzťahujú na používanie 
nášho predmetu dodania, resp. našej služby a zakladajú sa na úplných informáciách zákazníka o účele použitia a 
používaní v zariadení. Ak zákazník dodá výkresy, plány, údaje alebo ostatné údaje, je sám zodpovedný za ich správnosť. 
Na základe toho vznikajúce chyby idú výlučne na vrub zákazníka. Naša záruka platí podľa ustanovení v bode 8. 

12. VLASTNÍCKE A AUTORSKÉ PRÁVO 
Všetky podklady ponúk, výkresy, odhady nákladov a ostatné podklady zostávajú naším vlastníctvom a na žiadosť sa 
musia vrátiť. Zadržiavacie právo sa neuplatňuje. Podklady sa nesmú sprístupňovať tretím stranám a ani ich nesmie 
zákazník akýmkoľvek spôsobom zhodnocovať. Vlastnícke, autorské a ostatné ochranné práva nám prislúchajú 
neobmedzene. Pri porušení môže zákazník žiadať o náhradu škody. 

13. MLČANLIVOSŤ 
Všetky obchodné alebo technické informácie, ktoré sprístupníme zákazníkovi, pokiaľ nie sú preukázateľne verejne 
známe, sa musia uchovávať utajené pred tretími stranami. Zákazník ich môže sprístupniť tretím stranám iba s naším 
písomným súhlasom, pričom tretie strany je potrebné takisto zaviazať k mlčanlivosti. Zákazník môže tieto informácie 
používať sám iba v súvislosti s objednávkou, resp. neskorším používaním predmetu podľa objednávky. Na našu žiadosť 
sa nám musia bezodkladne a úplne odovzdať všetky od nás pochádzajúce informácie alebo sa musia zničiť. Informácie v 
zmysle tejto dohody sú všetky údaje, plány, programy, znalosti, skúsenosti, know-how, a síce nezávisle od druhu 
zaznamenania, uloženia alebo sprostredkovania, a tiež nezávisle od toho, či sú tieto informácie výslovne alebo mlčky 
označené ako tajné alebo dôverné. 

14. VYŠŠIA MOC 
14.1 Porušenie zmluvy alebo týchto všeobecných podmienok z dôvodu omeškania alebo nesplnenia niektorých alebo všetkých 

našich povinností sa neuplatňuje v prípadoch vyššej moci. V kontexte týchto všeobecných podmienok sa pod vyššou 
mocou rozumejú najmä všetky vonkajšie prírodné zásahy vyššej moci (najmä, ale nie výlučne, povodne, požiar, 
zemetrasenie alebo podobné udalosti), nepokoje, vojna, štrajky, výluky alebo iné priemyselné spory, epidémie, poruchy 
telekomunikačných systémov, poruchy na celosvetovej počítačovej sieti World Wide Web (internete), poruchy 
informačných technológií (najmä, ale nie výlučne, kybernetickými útokmi), sabotáže, vládne obmedzenia a zákonodarné 
opatrenia alebo akékoľvek iné príčiny (okrem nedostatku finančných prostriedkov), ktoré sú mimo našej kontroly a ktorým 
nemožno zabrániť napriek dodržiavaniu štandardov primeranej starostlivosti. 

14.2 Povinnosti z týchto všeobecných obchodných podmienok sa vynechajú, pokiaľ nastala udalosť vyššej moci. To neplatí pre 
platobné nároky, ktoré boli splatné pred udalosťou vyššej moci alebo plnenie, z ktorého vyplýva platobný nárok, ktoré bolo 
realizované ešte pred udalosťou vyššej moci. Udalosť vyššej moci oznámime bezprostredne po jej vzniku na našej 
domovskej stránke, pričom všeobecné obchodné podmienky a zmluva medzi stranami zostávajú naďalej v platnosti. 
Pokiaľ trvá porušenie zmluvy na základe udalosti vyššej moci dlhšie ako 12 (dvanásť) mesiacov, sme oprávnení 
vypovedať tieto všeobecné obchodné podmienky a zmluvu, a to preposlaním písomného oznámenia. 

14.3 V prípade vyššej moci je záruka z našej strany vylúčená. 
15. HOMOLOGÁCIA, KONTROLA EXPORTU 
15.1 Zákazník sa zaväzuje, že bude kontrolovať existujúce schvaľovacie povinnosti a bude prísne dodržiavať príslušné 

vývozné predpisy a embargá, pokiaľ vyváža alebo nechá vyvážať tretími stranami nami dodaný tovar. 
15.2 Zákazník je povinný zabezpečiť, aby sa zaobstarali potrebné národné homologácie alebo registrácie produktu, a aby tiež 

boli splnené predpisy národného práva týkajúce sa poskytnutia používateľských informácií v jazyku krajiny a všetky 
dovozné predpisy. 

15.3 Zákazník overí a zabezpečí a na výzvu nám doloží, že 

• poskytnutý tovar nie je určený na použitie súvisiace so zbrojením, jadrové alebo zbraňové použitie; 

• žiadnym spoločnostiam a osobám, ktoré sú na americkom zozname zakázaných osôb (DPL, US-Denied Persons List), sa 
nedodávajú tovar pôvodom z USA, softvér z USA a technológia z USA; 

• žiadnym spoločnostiam a osobám, ktoré sú na zoznamoch US-Warning List, US-Entity List alebo US-Specially 
Designated Nationals List, sa bez príslušných schválení nedodávajú výrobky pôvodom z USA; 



• sa nedodáva žiadnym spoločnostiam a osobám, ktoré sú na zoznamoch Specially Designated Terrorists, Foreign 
Terrorists Organizations, Specially Designated Global Terrorists alebo na zozname teroristov EÚ alebo iných príslušných 
negatívnych zoznamoch pre kontroly exportu; 

• nami dodaný tovar sa nedodáva žiadnym vojenským príjemcom; 

• sa nedodáva žiadnym príjemcom, pri ktorých existuje porušenie ostatných predpisov na kontrolu exportu, hlavne štátov 
EÚ alebo ASEAN; 

• sa dodržujú všetky včasné výstrahy príslušných nemeckých alebo národných úradov príslušnej krajiny pôvodu dodávky. 
15.4 Prístup k tovarom dodaným z našej strany alebo ich používanie sa môže realizovať iba v prípade, že prebehli vyššie 

uvedené kontroly a zabezpečenia na strane zákazníka. V opačnom prípade nesmie zákazník zrealizovať zamýšľaný 
vývoz a my nie sme povinní dodržať plnenie. 

15.5 Zákazník pri dohodnutej dodávke mimo krajiny, kde má obchodné sídlo príslušná spoločnosť Witzenmann, ktorá je 
zmluvným partnerom, zabezpečí na vlastné náklady, že v súvislosti s dodávaným tovarom sú splnené všetky národné 
dovozné predpisy krajiny prvého dodania. 

15.6 Zákazník nás oslobodzuje od všetkých škôd a nákladov, ktoré vyplývajú zo zavineného porušenia vyššie uvedených 
povinností podľa bodov 15.1 až 15.5. 

15.7 Dodávky a plnenia (zmluvné plnenie) podliehajú podmienke, že plneniu nestoja v ceste žiadne prekážky na základe 
národných alebo medzinárodných ustanovení na kontrolu exportu, predovšetkým embargá alebo ostatné sankcie. 
Zákazník sa zaväzuje, že predloží všetky informácie a podklady, ktoré sú potrebné pre vývoz alebo prepravu. 
Oneskorenia na základe exportných kontrol alebo schvaľovacích postupov rušia platnosť lehôt a dodacích dôb. Ak 
nebudú udelené požadované schválenia, resp. ak nie sú dodávka a plnenie spôsobilé na schválenie, zmluva sa ohľadom 
dotknutých častí považuje za neuzavretú. 

16. INCOTERMS, ODSTÚPENIE, OBMEDZENE PLATNÁ DOLOŽKA, MIESTO PLNENIA, UPLATŇOVANÉ PRÁVO, 
SÚDNA PRÍSLUŠNOSŤ 

16.1  Pokiaľ sú dohodnuté obchodné doložky podľa podmienok International Commercial Terms (INCOTERMS), platia 
podmienky INCOTERMS 2010. 

16.2 Ak niektorý zmluvný partner zastaví svoje platby alebo sa podá žiadosť o konkurzné konanie o jeho majetku alebo 
mimosúdne zmierovacie konanie, druhá strana je oprávnená odstúpiť od nesplnenej časti zmluvy. 

16.3 Sme oprávnení okamžite vypovedať zmluvu, keď je jej vypovedanie potrebné na dodržanie národných a medzinárodných 
právnych predpisov. V prípade výpovede je uplatnenie nejakej škody alebo uplatnenie iných práv zákazníkom z dôvodu 
výpovede vylúčené. 

16.4 Ak sa nejaké ustanovenie tejto zmluvy ukáže ako neplatné, zmluvné strany ho nahradia za nejaké platné ustanovenie, 
ktoré sa čo najviac približuje hospodárskemu účelu sledovanému neplatným ustanovením. Neplatnosť jednotlivých 
ustanovení nemá vplyv na platnosť zvyšných ustanovení. 

16.5 Miestom plnenia pre dodávku a plnenie, ako aj pre všetky ostatné záväzky vyplývajúce zo zmluvy o dodávke je pre obe 
časti obchodné sídlo našej spoločnosti. 

16.6  Zmluvný vzťah podlieha nemeckému právu. Obchodné právo OSN (CISG) sa neuplatňuje. Táto voľba práva platí aj pre 
mimozmluvné nároky v zmysle čl. 14 ods. 1 b) VO (EG) č. 864/2007. Ak sa má v jednotlivom prípade nevyhnutne uplatniť 
nejaké iné právo, majú sa naše VOP interpretovať tak, aby bol v čo najväčšej možnej miere zachovaný nimi sledovaný 
hospodársky účel. 

16.7  Súdnou príslušnosťou pre všetky právne spory vyplývajúce z právneho vzťahu, ako aj týkajúce sa jeho vzniku a platnosti, 
ako aj mimozmluvné nároky v zmysle čl. 14 ods. 1 b) VO (EG) č. 864/2007 je pri obchodníkoch až do hodnoty sporu vo 
výške 100 000,00 € pre obe časti Pforzheim v Nemecku. Podľa nášho výberu môžeme žalobu vzniesť aj v sídle 
zákazníka. Všetky spory vyplývajúce zo súčasnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou s hodnotou sporu vo výške 100 000,00 € 
alebo vyššou sa budú s konečnou platnosťou rozhodovať podľa rozhodcovského poriadku medzinárodnej obchodnej 
komory (ICC) v Paríži a rozhodnú o nich jeden či viacerí rozhodcovskí sudcovia určení podľa tohto poriadku. Jazykom 
rozhodcovského konania je angličtina. 


