
VŠEOBECNE OBCHODNE PODMIENKY 

NEXT TRADE, s. r. o. 
sídlo:Banská 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 
IČO/DIČ/IČ DPH: 36 324 825/2020183451/SK2020183451 
bankové spojenie: Tatra Banka, číslo účtu: 2627724706/1100 
tel./fax/e-mail:032-7710500/032-7710499/nexttrade@nexttrade.sk 
zastúpený: Zdenko Gono, konateľ 
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne oddiel: Sro, vložka č. 13363/R 

(ďalej len „spoločnosť") 

I. 
Všeobecné ustanovenie 

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú obchodno-záväzkové vzťahy, ktoré vznikajú pri dodávaní tovaru 
spoločnosťou ako predávajúcim. 

n. 
Dodanie tovaru 

1. Dodanie tovaru sa uskutočňuje na základe objednávky kupujúceho potvrdenej u obchodného zástupcu 
spoločnosti resp. v sídle spoločnosti. Súčasťou prvej objednávky kupujúceho je doklad preukazujúci jeho 
živnostenské alebo iné oprávnenie a oprávnenie ako osoby konať v jeho mene. Potvrdená objednávka sa 
považuje za návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. 

2. Objednávka musí obsahovať identifikačné údaje kupujúceho, druh, množstvo a akosť tovaru a čas a miesto jeho 
dodania. 

3. Spoločnosť sa zaväzuje na vlastné náklady dodať tovar v rozsahu požadovanom kupujúcim, odovzdať doklady, 
ktoré sa na tovar vzťahujú a umožniť kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru. Spoločnosť dodáva 
tovar len na miesto dodania na území Slovenskej republiky. Dodanie tovaru sa považuje za prijatie návrhu na 
uzatvorenie kúpnej zmluvy. 

4. Spoločnosť zodpovedá za to, že dodávaný tovar nemá žiadne právne ani iné vady a zodpovedá právnym a iným 
predpisom, ktoré sa naň vzťahujú; spoločnosť nezodpovedá kupujúcemu za škodu spôsobenú neuskutočnením 
dodaním tovaru. 

in. 
Prevzatie tovaru, kúpna cena a nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru kupujúcim 

1. Kupujúci je povinný tovar prezrieť s odbornou starostlivosťou pri dodaní tovaru a uplatniť nároky zvád 
dodaného tovaru; na neskôr uplatnené vady spoločnosť neprihliadne. 

2. Kupujúci je povinný dodaný tovar prevziať; tovar sa považuje za prevzatý potvrdením dodacieho listu,pripadne 
faktúry, ktorá slúži aj ako dodací list, kupujúcim. Prevzatím tovaru prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo 

. škody na tovare. 
3. Ak kupujúci odmietne prevziať čo len časť dodaného tovaru, je spoločnosť oprávnená odmietnuť dodanie tovaru. 
4. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu podľa aktuálneho cenníka spoločnosti,,a to v hotovosti k rukám pri 

prevzatí tovaru na podklade vyhotovenej faktúry, v kúpnej cene sú zahrnuté aj náklady spoločnosti spojené 
s dopravou tovaru a s jeho vyložením v mieste dodania. O prevzatí kúpnej ceny spoločnosť vyhotoví príjmový 
pokladničný doklad. 

5. V jednotlivých prípadoch je obchodný zástupca spoločnosti, na základe žiadosti kupujúceho, oprávnený určiť lehotu 
na zaplatenie kúpnej ceny, nie však dlhšiu ako 14 kalendárnych dní. V prípade omeškania kupujúceho splatením 
kúpnej ceny alebo jej časti, je kupujúci povinný platiť z nezaplatenej sumy úroky z omeškania a zmluvnú pokutu 
0.05% z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania. 

6. Kupujúci je oprávnený zaplatiť kúpnu cenu alebo jej časť prostredníctvom stravných lístkov; v prípade 
uvedeného spôsobu zaplatenia kúpnej ceny kupujúcim sa kúpna cena resp. jej časť zvyšuje o 5% oproti kúpnej 
cene podľa aktuálneho cenníka spoločnosti. 
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7. Predávajúci a kupujúci sa súčasne v súlade s touto zmluvou dohodli na ručiteľskom záväzku zo strany 
štatutárneho zástupcu právnickej osoby, ktorý podpisom týchto všeobecných obchodných podmienok ako ručiteľ 
vyhlasuje že uspokojí - splní záväzky vyplývajúce z Kúpnej zmluvy, Kúpnych zmlúv (realizovaných na základe 
objednávok dlžníka a dodávok tovaru dlžníkovi v súlade s týmito všeobecnými podmienkami. Uvedením 
ručením teda ide o zabezpečenie všetkých záväzkov Ručiteľom medzi Veriteľom NEXT TRADE,s.r.o. 
a Dlžníkom vzniknutých do budúcnosti v zmysle § 304, ods. 2 Obeh. zák. Za pohľadávky vzniknuté 
z obchodného styku za dodaný a vyfaktútovaný tovar. 

8. Podkladom na uplatnenie nároku na zaplatenie pohľadávky (splnenie záväzku) Ručiteľom je predloženie 
potvrdenej faktúry,ktorá slúži zároveň ako dodací list od Dlžníka, prijatej Veriteľom - spoločnosťou a vystavená 
faktúra za takýto tovar, ktorá nebola dlžníkom uhradená v lehote splatnosti. 

9. Uvedené písomnosti Veriteľ doručí na adresu Ručiteľov uvedenú v záhlaví tohto vyhlásenia. 
10. Ručiteľský záväzok vyplývajúci z tohto vyhlásenia má právo Ručiteľ vypovedať s výpovednou lehotou v trvaní 

jedného mesiaca. Ručiteľ môže svoj ručiteľský záväzok vypovedať jedine za predpokladu, že Dlžník má 
uhradené všetky faktúry vo vzťahu k Veriteľovi o čom je Veriteľ povinný bez meškania Ručiteľovi poskytnúť 
pravdivé informácie 

11. Zaplatením kúpnej ceny nadobúda kupujúci vlastnícke právo k dodanému tovaru. 

IV. 
Záverečné ustanovenia 

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú dostupné v sídle spoločnosti resp. u každého obchodného zástupcu 
spoločnosti. 

2. Kupujúci podpisom týchto obchodných podmienok vyhlasuje, že sa so znením týchto všeobecných obchodných 
podmienok oboznámil, porozumel ich obsahu a tieto prijíma. 

3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2012. 
4. Otázky týmito všeobecnými obchodnými podmienkami neriešené sa riešia podľa Obchodného zákonníka 
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