
Všeobecné obchodné a dodacie podmienkyKRAJSPOL SK s.r.o.

KRAJSPOL SK s.r.o. - cenník služieb 

1. Predmet obchodných a dodacích podmienok
Obchodné a dodacie podmienky sa vzťahujú na celý sortiment  tovaru  predávaného firmou  KRAJSPOL SK s.r.o. (ďalej iba „predávajúci“) 
fyzickým i právnickým osobám (ďalej iba „kupujúci). Špeciálne dohody v zmluve majú prednosť pred znením obchodných a dodacích 
podmienok. Obchodné a dodacie podmienky tvoria záväznú súčasť jednotlivých kúpnych zmlúv a objednávok uzavretých medzi zmluvnými 
stranami.
2. Prijatie objednávky
Objednávka tovaru musí byť vyhotovená písomnou formou. Musí obsahovať názov kupujúceho t.j. u právnickej osoby obchodné meno
s dodatkom označujúcim právnu formu, u fyzickej osoby meno a priezvisko a rodné číslo, u právnických osôb sídlo, u fyzických osôb miesto 
podnikania a bydlisko, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, bankové spojenie, telefonické a faxové spojenie, druh a množstvo 
požadovaného tovaru popr. Miesto dodania tovaru, pokiaľ je odlišné od adresy sídla spoločnosti alebo miesta podnikania, požadovaný 
termín dodania a spôsob dodania tovaru. Objednávka môže byť tiež celoročná, ale u jednotlivých dodávok kupujúci musí uskutočniť 
písomnú špecifikáciu. U dodávok malého finančného objemu, jeho výšku posúdi predávajúci, je možné objednávku uskutočniť ústne 
alebo telefonicky.
3. Dodacie podmienky
Dodávky tovaru sa uskutočňujú zo skladu predávajúceho (Žilina) nasledujúcimi spôsobmi:
a) osobným odberom tovaru kupujúcim
b) zaslaním tovaru poštovou dobierkou
c) zaslaním tovaru na dobierku expresnou prepravnou službou

ravot ohecújaváderp ťsonnivoP .    ainečru otseim an moldizov ohej micújaváderp uravot mínadod  )d  
dodať v určitom mieste alebo ho odoslať kupujúcemu určuje zmluva. K cene tovaru je v prípade jeho zaslania účtované balné.
Pri nevyzdvihnutí zásielky je predávajúci oprávnený účtovať náklady na dodanie tovaru a jeho balenie.

4. Dodacie lehoty
Termín dodania tovaru je stanovený zmluvou. Pokiaľ nie je dodacia lehota dohodnutá, predávajúci dodá tovar bez výzvy kupujúceho
v lehote primeranej povahe tovaru a miestu dodania. Pokiaľ predávajúci má požadovaný tovar v požadovanom množstve na sklade,
sú dodávky zabezpečované nasledovne:
 - pri osobnom odbere tovaru je objednávka realizovaná ihneď
 - plošné materiály do 24 hodím (viac ako 1 rez na doske)
5. Cena tovaru
Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena je stanovená v súlade s platným cenníkom (Katalóg cien) predávajúceho v deň vydania tovaru. 
Ceny v Katalógu cien sú uvedené bez DPH. V prípade zmeny cien tovaru je predávajúci povinný upozorniť kupujúceho na zmenu cien
v dostatočnom predstihu najneskôr 10 dní pred touto zmenou.
6. Platobné podmienky
Platobné podmienky sú stanovené takto:
a) platba v hotovosti pri osobnom odbere tovaru zo skladu predávajúceho
b) platba formou dobierky (tovar je zaslaný poštou alebo prepravnou službou s platbou pri prevzatí tovaru)

újupuk utčú z usipýv ainežolderp edalkáz an énžom ej uravot eitazverp( yrútkaf amroforp jenevatsyv edalkáz an derpov abtalp  )c ceho
so strhnutou čiastkou v prospech predávajúceho)

d) formou bezhotovostnej platby prevodným príkazom. O možnosti platby prevodným príkazom podľa bodu
d)  rozhoduje predávajúci podľa svojej úvahy prípad od prípadu. Faktúra je splatná kupujúcim do 14 dní od dátumu vystavenia faktúry.

Za zaplatenú je faktúra považovaná dňom pripísania peňazí na účet predávajúceho. V prípade oneskorenia kupujúceho s úhradou 
faktúry sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania a pre ďalšie dodávky 
je predávajúci oprávnený vyžadovať platbu vopred alebo v hotovosti.

e) u nových zákazníkoch je pri prvých 3 zákazkách vyžadovaná platba v hotovosti
7. Zľavy
Množstevné jednorazové zľavy alebo zľavy za pravidelné odbery sa dohadujú individuálne.
8. Vlastnícke práva
Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru v momente, ako mu je tovar doručený.
9. Minimálne odberové množstvo
Pre jednotlivé objednávky tovaru z predajných skladov predávajúceho platia nasledujúce podmienky minimálnych odberových množstiev:

ebdo eišlaď a mb 1 ovtsžonm évorebdo enláminim ítalp )íilóf hcicaipelomas tnemitros mýktešvoderp( hcailor v hcoláiretam irp  )a ry ako 
násobky 1 bm. V prípadoch, keď je minimálne množstvo celé balenie, alebo iné minimálne množstvo, je táto informácia uvedená
v katalógu cien v poznámke u konkrétneho materiálu.

b)  pri materiáloch v hárkoch (predovšetkým sortiment samolepiacich hárkov) platí minimálne odberové množstvo 1 hárok a odbery sú 
možné iba v celých hárkoch. V prípadoch, keď je minimálne množstvo celé balenie, alebo iné minimálne množstvo, je táto informácia 
uvedená v katalógu cien v poznámke u konkrétneho materiálu.

r ýnavodažop an voláiretam hcývoksod ainavotámrof edapírp V .suk 1 ovtsžonm évorebdo enláminim ej hcoláiretam hcývoksod irp  )c ozmer 
je vždy počítaný odber celej dosky i v prípade, že kupujúci nepožaduje odber zbytkov z rezania dosky na požadovaný formát. Minimálny 
formátovateľný rozmer dosky je 30x30 cm.

d) pri materiáloch pre digitálnu tlač je minimálne odberové množstvo vždy celé balenie
10. Tolerancia pri prevíjaní a rezaní materiálov
Pokiaľ kupujúci požaduje úpravu objednaných materiálov na presný rozmer (šírku, dĺžku, alebo formát) je táto úprava poskytnutá v toleran-
ciách, ktoré umožňuje technologické vybavenie pre úpravu materiálov dodávateľa. Prevíjanie (odmeranie objednanej dĺžky) samolepiacich 
fólií na ručnom, alebo strojovom prevíjacom zariadení s toleranciou +/- 3% objednanej dĺžky. Úprava šírky (priečne rezanie) samolepiacich 
fólií v rolke na strojovom rezacom zariadení s toleranciou +/- 5 mm. Formátovanie doskových materiálov na požadovaný rozmer na strojovej
formátovacej píle s toleranciou +/- 2 mm.
11. Zodpovednosť za vady
Kupujúci je povinný tovar si prehliadnuť a zistené závady písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu, a to u závad zjavných 
najneskôr do 3 dní odo dňa prevzatia tovaru a u skrytých závad poskytuje predávajúci kupujúcemu záruku za akosť tovaru po dou 3 mesiacov
odo dňa dodania tovaru. Kupujúci je povinný reklamovať skryté vady, na ktoré sa záruka vzťahuje, bez zbytočného odkladu vtedy, keď 
tieto vady mohli byť zistené pri zachovaní odbornej starostlivosti, najneskôr však do konca záručnej doby. Nedodržanie reklamačnej lehoty
zo strany kupujúceho má za následok, že právo zo zodpovednosti za vady je nevykonateľné a súdne nevymáhateľné. K písomnej reklamácii 
je kupujúci povinný pripojiť kópiu dodacieho listu.
12. Záverečné ustanovenie
Tieto všeobecné obchodné a dodacie podmienky sú platné od 1. 5. 2009 a tovar je dodávaný výhradne za vyššie uvedených podmienok. 
Pokiaľ sa zmluvné strany dohodnú inak oproti týmto všeobecným obchodným podmienkam, uzavrie sa písomná kúpna zmluva.

Týmto cenníkom strácajú
platnosť všetky skôr vydané ceny. 

Technické zmeny a omyly sú vyhradené.


