
Všeobecné nákupné podmienky 
 

 
§ 1 Rozsah platnosti 

 
(1) Tieto podmienky platia pre všetky objednávky a zmluvy, pri ktorých je spoločnosť Künz zadávateľom, kupujúcim alebo 

objednávateľom diela. Podmienky platia aj pre všetky budúce obchodné prípady. 
 
(2) Obchodné podmienky zmluvného partnera nie sú akceptované ani platné. Spoločnosť Künz pritom nie je povinná vzniesť 

voči nim svoje výhrady.  
 
(3) Dodaním tovarov alebo služieb vyjadruje zmluvný partner svoj súhlas s výhradnou platnosťou týchto nákupných 

podmienok. 
 
(4) Ak boli v osobitných prípadoch so zmluvným partnerom písomnou formou dohodnuté iné podmienky, majú prednosť pred 

týmito nákupnými podmienkami. 

 
§ 2 Objednávka 

 
(1) Pre spoločnosť Künz je záväzná iba písomná objednávka (doručená poštou, e-mailom, faxom). 
 
(2) Akékoľvek podklady priložené k dopytom alebo objednávkam spoločnosti Künz ako napr. plány, návrhy, údaje, predlohy, 

formy, modely, štočky, predlohy na tlač, grafické listy, pokyny, šablóny alebo vzorky ostávajú vlastníctvom spoločnosti 

Künz a nesmú sa použiť na iné účely než na účely spoločnosti Künz, ako ani poskytnúť tretím stranám. Spoločnosti Künz 

ich je nutné vrátiť bez vyžiadania najneskôr spolu s faktúrou alebo kedykoľvek o to požiada, a to na náklady zmluvného 

partnera. Až do ich vrátenia znáša nebezpečenstvo náhodnej straty alebo náhodného poškodenia podkladov zmluvný 

partner. 
 
(3) Spoločnosť Künz neuhrádza náklady spojené s vypracovaním ponúk a príslušných podkladov (plánov, technických 

špecifikácií atď.). Prijatím objednávky zmluvný partner potvrdzuje, že sú mu k dispozícii všetky informácie, údaje, popisy, 

plány, technické špecifikácie nevyhnutné na splnenie objednávky a že sú mu dostatočne známe miestne pomery. 

 
 
§ 3 Dodanie tovarov/služieb 
 
(1) Termínom dodania tovarov/služieb sa rozumie spoločnosťou Künz stanovený dátum, ku ktorému musia byť objednané 

tovary so všetkými prepravnými, colnými a sprievodnými dokladmi doručené na miesto dodania alebo objednané služby 

poskytnuté v mieste plnenia.  
 
(2) Spoločnosť Künz je oprávnená odmietnuť prevzatie predčasne alebo oneskorene dodaných tovarov/služieb a tovar 

na náklady a na zodpovednosť zmluvného partnera vrátiť alebo ho uskladniť vo svojich priestoroch alebo 

v priestoroch tretích strán. V naliehavých prípadoch je spoločnosť Künz oprávnená bez stanovenia náhradného termínu 

odstúpiť od zmluvy. 
 
(3) Ak zmluvný partner zistí, že nedokáže včas dodať celý rozsah alebo časť tovarov/služieb, je povinný neodkladne 

to oznámiť a uviesť termín, ku ktorému sa dodanie tovarov/služieb uskutoční (nový termín dodania tovarov/služieb). 
 

Spoločnosť Künz je oprávnená po stanovení primeranej dodatočnej lehoty od zmluvy odstúpiť alebo akceptovať nový 

termín dodania tovarov/služieb. V naliehavých prípadoch je spoločnosť Künz oprávnená odstúpiť od zmluvy bez 

stanovenia dodatočnej lehoty. 
 
(4) Spoločnosť Künz je oprávnená odmietnuť prevzatie čiastkových dodaní tovarov/služieb alebo ich dodanie vo väčšom 

alebo menšom rozsahu. 
 
(5) Spoločnosť Künz je oprávnená zrušiť objednávku aj v prípade, ak by plnenie bolo možné aj po čiastkach. 
 
(6) Spoločnosť Künz je oprávnená jednostranným vyhlásením zrušiť objednávku na časť dohodnutého rozsahu plnenia aj po 

uzavretí zmluvy. V takomto prípade sa cena zníži o sumu pripadajúcu na zrušenú časť objednávky. 
 
(7) Tovary/služby sa považujú za kompletne dodané až vtedy, keď zmluvný partner spoločnosti Künz odovzdal všetky 

dohodnuté alebo bežne požadované dokumenty (napr. faktúry, prepravné dokumenty, certifikáty o pôvode tovaru, 

vyhlásenia o zhode, záručné listy, technickú dokumentáciu, návody na obsluhu). Odovzdanie týchto podkladov 

je podmienkou splatnosti stanovenej ceny. 
 

Zmluvný partner pripojí k dodávke tovaru/služieb minimálne jeden dodací list v dvoch vyhotoveniach a pri dodaní 

tovarov/služieb zo zahraničia aj všetky dokumenty potrebné pre riadne colné konanie. Pri nebezpečnom náklade 

sa k dodávke tovarov/služieb pripoja a dopravcovi odovzdajú zodpovedajúce dokumenty podľa platných právnych a iných 

predpisov, pričom zmluvný partner nesie objektívnu zodpovednosť za výdavky a škody vzniknuté v dôsledku nesprávnych 

údajov uvedených v nákladnom liste. 
 

Zmluvný partner preberá zodpovednosť za akékoľvek nároky na náhradu škody a žalobné nároky uplatňované voči 

spoločnosti Künz tretími stranami, najmä zákazníkmi spoločnosti Künz alebo príslušnými úradmi v dôsledku toho, 

že zmluvný partner spoločnosti Künz neodovzdal dohodnutý alebo bežne požadovaný dokument alebo že jej ho 

neodovzdal v kompletnej podobe či včas. 
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(8) Zmluvný partner je povinný poskytnúť spoločnosti Künz na jej požiadanie obratom všetky informácie, ktoré  spoločnosť 

Künz alebo jej zákazník potrebuje na preukázanie dodržania právnych a iných predpisov, najmä nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006  (REACH). Takýmito informáciami sú najmä protokoly o vykonaných skúškach, 

výpočtoch a analýzach, ako aj z nich vyplývajúce údaje. 
 
(9) V prípade omeškania zmluvného partnera je spoločnosť Künz oprávnená požadovať okamžite splatnú zmluvnú pokutu 

vo výške 1 % z celkovej ceny objednávky za každý začatý týždeň omeškania, maximálne však vo výške 10 %. Škoda nad 

tento rámec sa musí nahradiť.  
 
(10) Výhrada vlastníckeho práva voči spoločnosti Künz je vylúčená. 

 

 
§ 4 Preprava 

 
(1) Zmluvný partner je povinný dodržiavať prepravné predpisy spoločnosti Künz, ako aj dopravcov a prepravcov. 

V prepravných  dokladoch sa musí uviesť číslo a dátum objednávky. Zmluvný partner je povinný spoločnosti Künz spolu 

s dodaným tovarom odovzdať všetky potrebné vyhlásenia o zhode. 
 
(2) Preprava sa uskutočňuje na náklady a riziko zmluvného partnera, ktorý znáša aj náklady súvisiace s poistením 

a zabalením tovaru. 

 

§ 5 Miesto dodania tovarov/služieb, prechod nebezpečenstva 

 
(1) Miestom dodania tovarov/služieb je ten závod spoločnosti Künz, pre ktorý je dodanie tovarov/služieb určené. 
 
(2) Nebezpečenstvo škody prechádza až momentom vyloženia tovarov v mieste určenia alebo dodania služby v mieste 

plnenia. 

 

 
§ 6 Ceny, faktúry a platby  

 
(1) Ceny sú pevné a zahŕňajú všetky náklady vzniknuté v súvislosti s dodaním tovarov/služieb.  
 
(2) Faktúra bude uhradená iba za predpokladu, že je na nej uvedené číslo objednávky spoločnosti Künz. 
 
(3) Ak dodané tovary/služby vykazujú nedostatky, má spoločnosť Künz právo zadržať platbu až do uskutočnenia úplnej 

nápravy. 
 
(4) V prípade dodania tovarov/služieb bez nedostatkov a riadneho predloženia faktúry bude faktúra uhradená v lehote 14 dní 

od jej doručenia s 3 % skontom alebo v lehote 90 dní netto, ak nebolo dohodnuté inak. 
 
(5) Úroky z omeškania predstavujú 4 % p. a. 

 

 
§ 7 Záručné podmienky 
 
(1) Zmluvný partner ručí za to, že tovary/služby budú dodané v súlade so zmluvnými podmienkami a v predpokladanej 

kvalite, ako aj v súlade s príslušnými predpismi (napr. nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) 

a  aktuálnym stavom techniky. Stroje a zariadenia musia zodpovedať najmä technickým požiadavkám a príslušným 

bezpečnostným normám. 
 

Zmluvnému partnerovi je najmä známe, že ním dodané tovary/služby sú určené pre/do zdvíhacie(ích) zariadenia(í) 

a/alebo pre zariadenia vodných stavieb po celom svete.  
 
(2) Zmluvný partner je povinný sám skontrolovať kvalitu a kvalitu ním dodaných tovarov/služieb. Povinnosť preverovania 

kvality a zisťovania nedostatkov spoločnosťou Künz sa výslovne vylučuje. 
 
(3) Bez toho, aby tým boli dotknuté ďalšie nároky spoločnosti Künz, je zmluvný partner povinný podľa rozhodnutia spoločnosti 

Künz buď nedostatky v primeranej lehote odstrániť, alebo spoločnosti Künz poskytnúť zľavu z ceny. 
 
(4) V naliehavých prípadoch je spoločnosť Künz oprávnená nedostatky odstrániť sama alebo poveriť ich odstránením tretie 

strany. Náklady s tým spojené znáša zmluvný partner. 
 
(5) Záručná doba vzťahujúca sa na vecné nedostatky je – bez toho, aby tým boli dotknuté zákonom alebo zmluvou 

ustanovené dlhšie lehoty – 36 mesiacov a začína plynúť dňom prechodu nebezpečenstva škody (§ 5 ods. 2). Záručná 

doba ohľadne skrytých nedostatkov začína plynúť až momentom ich odhalenia. Na právne nedostatky sa vzťahujú 

príslušné právne predpisy. 
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§ 8 Ochrana práv tretích osôb 

 
Zmluvný partner sa zaručuje, že dodaním jeho tovarov/služieb sa neporušujú práva tretích osôb a že preberá na seba 
zodpovednosť za akékoľvek nároky na náhradu škody a žalobné nároky uplatňované voči spoločnosti Künz z dôvodu porušenia 
takýchto práv. Spoločnosti Künz je povinný uhradiť všetky náklady vzniknuté v súvislosti s porušením takýchto práv.  

 

 
§ 9 Povinnosť zachovania mlčanlivosti 

 
Zmluvný partner je povinný zachovať mlčanlivosť o obchodnom vzťahu so spoločnosťou Künz a všetky informácie získané 

od spoločnosti Künz, najmä týkajúce sa spoločnosti Künz, jej zmluvných partnerov a zákazníkov, uchovávať v tajnosti aj po 

skončení zmluvného vzťahu. 

 
 
§ 10 Nástroje a iné diely 

 
(1) Nástroje poskytnuté spoločnosťou Künz alebo úplne či sčasti zhotovené na náklady spoločnosti Künz ostávajú 

vlastníctvom spoločnosti Künz alebo budú na požiadanie prevedené do vlastníctva spoločnosti Künz. Smú sa použiť 

jedine na účely tovarov vyrobených alebo dodaných pre spoločnosť Künz. Zmluvný partner je povinný nástroje poistiť 

na vlastné náklady, pričom určujúca je hodnota nového nástroja. Zároveň týmto spoločnosti Künz postupuje právo 

na uplatnenie akýchkoľvek nárokov na náhradu škody vyplývajúcich mu z tohto poistenia. 
 
(2) Zmluvný partner je povinný na vlastné náklady zabezpečiť kontrolu, údržbu a opravu nástrojov a spoločnosti Künz 

neodkladne oznámiť každú stratu alebo akékoľvek poškodenie. 
 
(3) Zmluvný partner je povinný spoločnosti Künz na požiadanie nástroje neodkladne vrátiť na vlastné náklady. Zmluvný 

partner znáša nebezpečenstvo náhodnej straty alebo náhodného poškodenia nástrojov až do momentu ich vrátenia. 
 
(4) Aj iné diely poskytnuté spoločnosťou Künz ostávajú vlastníctvom spoločnosti Künz. Pokiaľ dôjde k ich skombinovaniu 

s inými dielmi alebo spracovaniu, nadobudne spoločnosť Künz spoluvlastníctvo k novej veci v pomere hodnoty 

(obstarávacej ceny) jeho dielov k ostatným skombinovaným alebo spracovaným dielom. 
 

Zmluvný partner je povinný tieto diely bezplatne a podľa pokynov spoločnosti Künz oddelene uskladňovať a uschovávať 

a zreteľne ich označiť ako vlastníctvo spoločnosti Künz. Zmluvný partner je ďalej povinný tieto diely objednať v takom 

predstihu a množstve, aby mohol včas a v plnom rozsahu splniť svoje dodacie povinnosti voči spoločnosti Künz. 
 

Aj ostatné poskytnuté diely sa smú použiť výlučne na účely tovarov alebo služieb vyrábaných, resp. dodávaných pre 

spoločnosť Künz. Zmluvný partner je povinný tieto diely poistiť, pričom určujúcou je hodnota nových dielov. Zároveň týmto 

spoločnosti Künz postupuje právo na uplatnenie akýchkoľvek nárokov na náhradu škody vyplývajúcich mu z tohto 

poistenia. 
 

Ak by výroba predmetu zmluvy úplne alebo sčasti zlyhala, je zmluvný partner povinný zaplatiť spoločnosťou Künz 

poskytnuté ostatné diely, ktoré použil na nepodarkovú výrobu. 

 

§ 11 Náhrada škody 
 
(1) Zmluvný partner preberá zodpovednosť za akékoľvek ujmy vzniknuté spoločnosti Künz porušením zmluvy, a to najmä 

za ujmy v dôsledku oneskoreného dodania tovarov/služieb alebo ich nedostatkov. Táto zodpovednosť sa vzťahuje aj 

na tovary/služby dodávané subdodávateľmi. Znáša taktiež náklady spojené s ich vrátením. Spoločnosť Künz má právo 

na uplatnenie si nárokov vyplývajúcich zo zodpovednosti za nedostatky výrobkov aj vtedy, ak spoločnosť Künz 

tovary/služby použije prevažne vo vlastnej firme. 
 
(2) Zmluvný partner je povinný na požiadanie spoločnosti Künz uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu s minimálnou 

výškou poistného krytia 5 miliónov EUR a udržiavať ho v platnosti po dobu minimálne piatich rokov od dodania 

tovarov/služieb. Zmluvný partner je povinný spoločnosti Künz na jej požiadanie preukázať uzavretie takéhoto poistenia. 

 

§ 12 Zmena (základných) materiálov atď. 

 
Zmluvný partner je povinný spoločnosť Künz včas a bez vyzvania vopred písomne informovať o zmene (základných) materiálov, 

výrobných procesov, subdodávateľov a dielov dodávaných subdodávateľmi. Zmluvný partner smie zmeniť (základné) materiály, 

výrobné procesy, subdodávateľov a  diely dodávané subdodávateľmi len po predchádzajúcom písomnom súhlase spoločnosti Künz 

a spoločnosti Künz musí ešte pred zmenou včas poskytnúť možnosť posledného odberu tovarov/služieb za dohodnuté, inak 

primerané ceny. Pri zmene (základných) materiálov je zmluvný partner povinný spoločnosti Künz bez vyzvania predložiť nové 

vyhlásenie o zhode. 
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§ 13 Záverečné ustanovenia 

 
(1) Spoločnosť Künz je oprávnená započítať proti pohľadávkam zmluvného partnera, či už splatným alebo nesplatným, 

aj pohľadávky, ktoré ešte nie sú splatné. Spoločnosť Künz je okrem toho oprávnená proti splatným alebo nesplatným 

pohľadávkam zmluvného partnera započítať splatné alebo nesplatné pohľadávky, ktoré voči zmluvnému partnerovi 

prislúchajú iným spoločnostiam skupiny Künz, predovšetkým Hans Künz GmbH, Kuenz-SK s. r. o. alebo Kuenz America 

Inc. 
 
(2) Všetky právne vzťahy medzi spoločnosťou Künz a zmluvným partnerom podliehajú rakúskemu hmotnému právu. 

Uplatnenie obchodného práva OSN sa vylučuje. 
 
(3) Ak má zmluvný partner svoje sídlo v členskom štáte Európskej únie alebo štáte, ktorý je členom Európskeho združenia 

voľného obchodu (EFTA), je na riešenie všetkých sporov vyplývajúcich alebo vzniknutých v súvislosti so zmluvným 
vzťahom medzi spoločnosťou Künz a zmluvným partnerom príslušný výlučne súd so sídlom 6800 Feldkirch, Rakúsko.   
Ak zmluvný partner nesídli v členskom štáte Európskej únie alebo štáte, ktorý je členom Európskeho združenia voľného 
obchodu (EFTA), je na riešenie všetkých sporov vyplývajúcich alebo vzniknutých v súvislosti so zmluvným vzťahom medzi 
spoločnosťou Künz a zmluvným partnerom príslušný Medzinárodný rozhodcovský súd Hospodárskej komory Rakúska 
vo Viedni (Viedenské pravidlá). Miestom rozhodcovského konania je Viedeň, Rakúsko, jazykom rozhodcovského konania 
je nemčina. Ak je zmluva vyhotovená v inom než nemeckom jazyku, je jazykom rozhodcovského konania angličtina. 
Ktorákoľvek zo strán však môže bez toho, aby tým bola dotknutá príslušnosť rozhodcovského súdu, pri vnútroštátnom 
súde požiadať o nariadenie predbežného alebo zabezpečovacieho opatrenia a súd môže takéto opatrenia nariadiť pred 
alebo počas rozhodcovského konania. 
Spoločnosť Künz je však vo všetkých prípadoch oprávnená uplatniť svoje nároky voči zmluvnému partnerovi 

pri ktoromkoľvek inom pre neho príslušnom súde. 
 
(4) Ak je zmluva vyhotovená aj v anglickom jazyku, je pre výklad zmluvy a týchto podmienok relevantný anglický text. 
 
(5) Ak by akékoľvek ustanovenie zmluvy alebo týchto podmienok bolo alebo sa stalo neplatným alebo nevykonateľným, nie 

sú tým dotknuté zvyšné časti zmluvy a ostatné podmienky. Neplatné a nevykonateľné ustanovenia sa považujú 

za nahradené takými, ktoré by boli strany pri uzavretí zmluvy namiesto nich logicky schválili s cieľom dosiahnutia 

hospodárskeho účelu.  
 
(6) Zmluvný partner smie spoločnosť Künz a/alebo svoje tovary/služby dodávané spoločnosti  Künz použiť na reklamné účely 

alebo ako referencie jedine po predchádzajúcom písomnom súhlase spoločnosti Künz. 
 
(7) Spoločnosť Künz má právo, avšak nie povinnosť, uviesť meno zmluvného partnera pri využívaní jeho služieb alebo inak 

na neho poukázať. 
 
(8) Zmluvný partner súhlasí s elektronickým zaznamenávaním a spracúvaním jeho údajov (automatizovanými prostriedkami) 

spoločnosťou Künz. 
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