VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY
PRE KÚPNE ZMLUVY (VZP-KZ)
1. Všeobecné ustanovenia:
Spoločnosť KUHN Slovakia s.r.o. (ďalej len „Kuhn“), ako predávajúci, predáva stroje, náhradné diely a príslušenstvo výlučne na základe týchto Všeobecných zmluvných
podmienok pre kúpne zmluvy (ďalej len „VZP-KZ“). V zmysle § 273 odsek 1 slovenského Obchodného zákonníka, zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ObchZ“), tvoria tieto VZP-KZ neoddeliteľnú súčasť každej jednotlivej kúpnej zmluvy, v ktorej Kuhn voči tretej osobe (ďalej len „zákazník“) vystupuje ako predávajúci
a predmetom ktorej je predaj tovaru (ďalej len „kúpna zmluva“). Tieto VZP-KZ, ktoré upravujú práva a povinnosti spoločnosti Kuhn ako predávajúceho a práva a povinnosti
zákazníka ako kupujúceho, platia až do úplnej realizácie obchodného vzťahu založeného kúpnou zmluvou a – pokiaľ písomne nebude dohodnuté inak – vzťahujú sa aj na
prípadné budúce zmluvy (zmluvy o opravách, náhradných dieloch, doplnkových zariadeniach, servise, atď.). Aplikácia všeobecných (resp. akýchkoľvek iných – obdobných)
zmluvných podmienok zákazníka je vylúčená.
Na účely týchto VZP-KZ budú Kuhn a zákazník ďalej spoločne označovaní aj ako „zmluvné strany“ alebo každý samostatne aj ako „zmluvná strana“.
Pod pojmom „zákazník“ sa pre účely týchto VZP-KZ rozumie právnická osoba alebo fyzická osoba s právnym postavením podnikateľa, ktorá nadobúda predmet kúpy
v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
Dohodnutým miestom plnenia je Senec, ak v kúpnej zmluve nie je uvedené inak.
Ak sú alebo sa stanú niektoré ustanovenia týchto VZP-KZ neplatnými, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení VZP-KZ. Neplatné ustanovenia VZP-KZ spoločnosť
Kuhn bezodkladne nahradí takými ustanoveniami, ktoré sa najviac približujú hospodárskemu účelu sledovanému neplatným ustanovením.
Všetky dohody vyžadujú na svoju platnosť písomnú formu. Odklon od tejto požiadavky je možný iba na základe písomnej dohody zmluvných strán. Zástupcovia a/alebo
obchodné agentúry nie sú oprávnení/-é podpisovať s právnou záväznosťou za spoločnosť Kuhn, ani prijímať v jej mene akékoľvek peňažné plnenia.
Kuhn týmto zákazníkovi oznamuje, že jeho údaje budú automaticky spracované a uložené prostredníctvom zariadenia na elektronické spracovanie dát. Spracovanie dát sa
realizuje za účelom automatizácie písomného a platobného styku. Podpisom kúpnej zmluvy zákazník udeľuje spoločnosti Kuhn svoj výslovný súhlas na zaznamenanie a
spracovanie jeho údajov, získaných v súvislosti s obchodným stykom s Kuhn.
Ak sú predávané stroje vybavené zariadeniami na prenos dát (napr. Komtrax), zaväzuje sa zákazník takéto zariadenie na prenos dát prevádzkovať a udržiavať na svoje
vlastné náklady. Prenesené údaje budú použité a zozbierané predovšetkým na účely údržby. Vlastníkom autorských práv k systému prenosu dát je spoločnosť Kuhn ako
člen KOMATSU - koncernu, a preto zákazník bude pri ochrane týchto práv poskytovať spoločnosti Kuhn a koncernu KOMATSU účinnú podporu v čo najvyššej možnej miere.
Kuhn a podniky poverené prenosom dát sú oprávnení aj bez predchádzajúceho súhlasu zákazníka – a to bez toho, aby tým zákazníkovi vznikol akýkoľvek nárok na náhradu
a/alebo iný nárok – kedykoľvek bez časového obmedzenia zastaviť a/alebo prerušiť a/alebo obmedziť aktiváciu alebo používanie systému na prenos dát. Zákazník udeľuje
spoločnosti Kuhn a poskytovateľom služieb povereným prenosom dát neodvolateľné výslovné splnomocnenie na vyvolávanie, uloženie a použitie prenesených dát na
vlastné účely. Postúpenie týchto údajov výrobcovi strojov (najmä podnikom koncernu KOMATSU) je v každom prípade dovolené, a to aj mimo územia EÚ.
2. Ceny:
Ak nebolo písomne dohodnuté inak, platí, že ceny sú vyjadrené vo forme netto cien z dodávateľského závodu a nezahŕňajú daň z pridanej hodnoty, ani balné. Zmena cien
je vyhradená v prípade zvýšenia cien zo strany dodávateľského závodu, zvýšenia ciel, v prípade zmeny oficiálnych výmenných kurzov a iných dovozných nákladov a daní.
Všetky vedľajšie náklady súvisiace s realizáciou kúpnej zmluvy znáša zákazník sám.
V prípade, že zákazník kupuje nový stroj a Kuhn od neho zároveň odkupuje použitý stroj, hodnota použitého stroja sa určí na základe obhliadky. Ak medzi obhliadkou
použitého stroja a jeho skutočným odovzdaním spoločnosti Kuhn uplynie dlhší čas ako tri mesiace, alebo sa stav použitého stroja zhorší, vykoná sa nová obhliadka.
Hodnota použitého stroja určená obhliadkou sa pre zákazníka stáva záväznou pri výpočte konečnej sumy, ktorú je zákazník povinný uhradiť Kuhn za dodanie nového
stroja. V uvedenom prípade zákazník uhradí Kuhn sumu rovnajúcu sa kúpnej cene nového stroja, zníženú o hodnotu použitého stroja určenú obhliadkou, t. j. sumu
vzniknutú na základe takto vykonaného vzájomného zápočtu.
3. Platobné podmienky:
Ak medzi zmluvnými stranami nebolo výslovne písomne dohodnuté inak, platí, že kúpna cena je splatná v mieste plnenia od okamihu oznámenia o pripravenosti tovaru na
dodanie, najneskôr však pri dodávke tovaru. Až do prijatia kúpnej ceny (v hotovosti alebo pripísaním v prospech bankového účtu) je spoločnosť Kuhn oprávnená odoprieť
odovzdanie tovaru. Zmenky a šeky budú prijaté iba na základe výslovnej osobitnej písomnej dohody zmluvných strán, avšak vždy len na zaplatenie a nie na plnenie resp.
namiesto plnenia. Ak sa zákazník dostane
a)
b)

z akýchkoľvek dôvodov do omeškania so zaplatením kúpnej ceny, zaväzuje sa zaplatiť spoločnosti Kuhn úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za
každý začatý deň omeškania;
z akýchkoľvek dôvodov do omeškania s prevzatím predmetu kúpy, zaväzuje sa zaplatiť spoločnosti Kuhn úroky z omeškania vo výške 0,05% z kúpnej ceny za
každý začatý deň omeškania.

V prípade omeškania zákazníka je spoločnosť Kuhn v zmysle § 325 a § 326 odsek 1 ObchZ oprávnená až do úplného zaplatenia celkovej kúpnej ceny vrátane všetkých
úrokov a nákladov odoprieť zákazníkovi akékoľvek plnenie (ako aj napr. opravy zo záruky a iné) a zadržať tovar nachádzajúci sa v jej moci.
Platby zákazníka sa započítajú najskôr na náklady, iné vedľajšie pohľadávky a úroky, a až potom na istinu. Ak už spoločnosť Kuhn súdne uplatnila určitú časť pohľadávok
a zvyšnú časť pohľadávok ešte nie, čiastočné plnenia sa – vo vyššie uvedenom poradí – za každých okolností započítajú najskôr na pohľadávky, ktoré ešte neboli uplatnené
súdnou cestou.
Zákazník sa zaväzuje, že v prípade omeškania s plnením jeho povinností nahradí spoločnosti Kuhn v plnej výške všetky náklady vzniknuté pri vymáhaní kúpnej ceny
a ostatných súvisiacich nárokov, ako aj všetky hotovostné výdavky a ostatné s tým spojené náklady, a že spoločnosť Kuhn oslobodí od akýchkoľvek s tým súvisiacich
nárokov tretích osôb uplatňovaných pri vymáhaní pohľadávok súdnou a mimosúdnou cestou.
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Ak dôjde k zrušeniu kúpnej zmluvy v dôsledku omeškania zákazníka s prevzatím a/alebo poskytnutím plnenia, je spoločnosť Kuhn, nezávisle od zavinenia zákazníka,
oprávnená požadovať od zákazníka storno poplatok vo výške ušlého zisku, minimálne však storno poplatok vo výške 20% kúpnej ceny. Iné nároky (najmä plná náhrada za
tovar nedodaný na trh alebo náhrada za vyhotovenie tovaru na mieru v plnej výške) týmto nie sú dotknuté. Spoločnosť Kuhn je predovšetkým oprávnená za každé časové
obdobie, počas ktorého bol zákazníkovi predmet kúpy k dispozícii (teda od okamihu odovzdania predmetu kúpy zákazníkovi až do riadneho vrátenia predmetu kúpy
spoločnosti Kuhn) účtovať zákazníkovi odplatu za užívanie vo výške 5% z kúpnej ceny mesačne.
Zákazník nie je oprávnený zadržať splatné platby proti protipohľadávkam (napr. nároky zo záruky alebo nároky na náhradu škody). Proti nárokom Kuhn môžu byť
započítané iba splatné, nesporné, alebo súdom uznané protipohľadávky zákazníka.
Ak sa zákazníkovi poskytne právo plniť svoj dlh voči Kuhn v čiastkových plneniach/ splátkach, nastupuje okamžité zrušenie dohodnutých splátkových termínov, ak nebola
včas a/alebo riadne zaplatená čo i len jedna splátka. V takomto prípade je zákazník povinný na vlastné náklady okamžite vrátiť spoločnosti Kuhn predmet kúpy za účelom
dočasnej zábezpeky a neskoršieho uspokojenia. Pri porušení povinnosti podľa predchádzajúcej vety je zákazník povinný zaplatiť spoločnosti Kuhn zmluvnú pokutu vo výške
20 % pôvodnej kúpnej ceny. Nárok spoločnosti Kuhn na náhradu škody presahujúcej zmluvnú pokutu tým zostáva nedotknutý.
4. Vlastnícke právo/Výhrada vlastníckeho práva:
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na zákazníka až po úplnom zaplatení kúpnej ceny vrátane všetkých vedľajších pohľadávok. Ak bola dohodnutá jednotná platba za
viaceré stroje, výhrada vlastníckeho práva spoločnosti Kuhn ku všetkým strojom trvá až do úplného zaplatenia celkovej pohľadávky. Ďalšie scudzenie predmetu kúpy pred
úplným zaplatením kúpnej ceny vrátane úrokov a nákladov na vymáhanie je prípustné iba na základe výslovného písomného súhlasu spoločnosti Kuhn. Pre tento prípad
zákazník už teraz v súlade s §§ 524 a nasl. slovenského Občianskeho zákonníka, zák. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej iba ako „OZ“), postupuje na
spoločnosť Kuhn všetky svoje pohľadávky, ktoré mu vzniknú voči tretím osobám z titulu ďalšieho scudzenia tovaru. Zákazník sa zaväzuje bezodkladne písomne informovať
dotknuté tretie osoby o takomto postúpení a vykonať tomu zodpovedajúci záznam do svojich účtovných kníh. Ak o to spoločnosť Kuhn požiada, je zákazník povinný
odovzdať jej všetky podklady týkajúce sa scudzenia (faktúry, dodacie listy, doklady o zaplatení a pod.) a vystaviť spoločnosti Kuhn prehľad o všetkých nezaplatených
pohľadávkach. Aj spoločnosť Kuhn je v prípade ďalšieho scudzenia predmetu kúpy oprávnená informovať dotknuté tretie osoby o dohodnutom postúpení pohľadávok.
Zákazník je povinný až do úplného zaplatenia kúpnej ceny vrátane všetkých vedľajších pohľadávok poistiť predmet kúpy na svoje vlastné náklady, a to na plnú hodnotu
predmetu kúpy, pričom musí ísť o poistenie proti všetkým rizikám vrátane požiaru, poškodenia, zničenia, straty a odcudzenia; zákazník sa tiež zaväzuje, že poistné
sumy/poistné plnenia bude v plnej výške vinkulovať v prospech spoločnosti Kuhn. Okrem toho je zákazník povinný udržiavať predmet kúpy na vlastné náklady v riadnom
stave a nechať na ňom ihneď odborne vykonať potrebné opravárenské a servisné práce.
Ak sa stroj/stroje potom, ako budú vrátené spoločnosti Kuhn, nenachádzajú v riadnom stave, je spoločnosť Kuhn oprávnená uviesť resp. nechať uviesť tento stroj/tieto
stroje do riadneho stavu na náklady zákazníka; platí, že k prevzatiu stroja/strojov došlo až potom, ako bol opätovne obnovený jeho/ich riadny stav.
Až do úplného zaplatenia kúpnej ceny zákazník nie je oprávnený zriadiť na predmete kúpy záložné právo. Pri porušení povinnosti podľa predchádzajúcej vety zákazník
znáša všetky náklady, ktoré spoločnosti Kuhn vzniknú pri presadzovaní jej nárokov; nárok spoločnosti Kuhn na náhradu škody voči zákazníkovi tým nie je dotknutý.
Ak spoločnosť Kuhn výslovne nevyhlási niečo iné, kúpna zmluva zostáva naďalej platná aj vtedy, ak spoločnosť Kuhn uplatnila výhradu vlastníckeho práva. Kuhn je aj
v takom prípade naďalej oprávnená požadovať od zákazníka zaplatenie celkovej kúpnej ceny. Ak dôjde k spätnej realizácii kúpnej zmluvy, Kuhn určí časovú hodnotu
predmetu kúpy a túto následne oznámi zákazníkovi.
Počas trvania výhrady vlastníctva a/alebo počas omeškania zákazníka s platením sú Kuhn a ňou splnomocnené podniky KOMATSU-koncernu oprávnené kedykoľvek a bez
predchádzajúceho oznámenia zákazníkovi navštíviť predmet kúpy, skontrolovať ho a v prípade omeškania zákazníka tiež uviesť predmet kúpy mimo prevádzku. Zákazník je
povinný okamžite písomne oznámiť Kuhn aktuálne miesto, kde sa predmet kúpy nachádza a v prípade porušenia tejto povinnosti je povinný nahradiť Kuhn všetky náklady
a hotovostné výdavky spojené so zistením umiestnenia predmetu kúpy. Zákazník týmto výslovne a neodvolateľne udeľuje spoločnosti Kuhn povolenie na vstup na svoje
pozemky, do jeho budov a iných priestorov, v ktorých sa nachádza alebo sa môže nachádzať predmet kúpy a v prípade ich nesprístupnenia tiež zákazník udeľuje
spoločnosti Kuhn povolenie otvoriť tieto priestory za účasti príslušného orgánu; ak sa predmet kúpy nachádza v nehnuteľnosti/priestore, ktoré nie sú vo vlastníctve
zákazníka, je zákazník povinný na svoje vlastné náklady bezodkladne zabezpečiť u vlastníka nehnuteľnosti vydanie povolenia pre Kuhn na vstup do takejto
nehnuteľnosti/priestoru.
Zákazník výslovne vyhlasuje, že z takéhoto konania nevyvodí žiadne právne následky akéhokoľvek druhu. Najmä sa zákazník výslovne vzdáva tak práva na podanie žalôb
pre porušenie vlastníckeho práva, ako aj možnosti odvolať v budúcnosti svoje vyššie uvedené vzdanie sa z akýchkoľvek dôvodov.
Počas omeškania s peňažným plnením znáša všetky náklady a hotovostné výdavky (zistenie umiestnenia predmetu kúpy, odtiahnutie, preprava, sprístupnenie/otvorenie
atď.), vzniknuté v súvislosti s uplatnením výhrady vlastníckeho práva, v plnej výške zákazník.
Uzavretím kúpnej zmluvy berie zákazník na vedomie, že spoločnosť Kuhn a ňou splnomocnené podniky KOMATSU - koncernu sú v prípade, ak je zákazník v omeškaní so
splatnými platbami, oprávnení prerušiť prevádzku predmetu kúpy bez akýchkoľvek z toho vyplývajúcich nepriaznivých právnych následkov.
5. Dodanie:
Dodacie lehoty predpokladajú presné dodržanie všetkých záväzkov zo strany zákazníka. Platí to najmä pre všetky platby a pre vytvorenie všetkých predpokladov pre
dodanie zo strany Kuhn. Ak v kúpnej zmluve nebude dohodnutý žiadny konkrétny termín dodania, je Kuhn oprávnená dodať zákazníkovi tovar v primeranej lehote.
V prípade zmien objednávok resp. pri modifikáciách predmetu kúpy začínajú plynúť dodacie lehoty odznova. Dodací termín Kuhn podľa možností dodrží. Aj po uplynutí
dodacieho termínu je zákazník povinný prevziať predmet kúpy. Zákazník je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy až po márnom uplynutí primeranej dodatočnej lehoty,
ktorá nesmie byť kratšia ako šesť mesiacov od doručenia písomnej výzvy zákazníka adresovanej spoločnosti Kuhn. Nakládka, preprava, vykládka a odoslanie predmetu
kúpy sa realizujú na vlastné nebezpečenstvo a na vlastné náklady zákazníka.
Ak tým nedôjde k podstatnej zmene predmetu kúpy, vyhradzuje si Kuhn počas doby dodania konštrukčné zmeny a zmeny formy predmetu kúpy. Údaje v popisoch ohľadne
výkonu, hmotnosti, prevádzkových nákladov, rýchlosti a pod., treba považovať za približné hodnoty.
Ak pred odovzdaním tovaru zákazníkovi existujú, nastanú, alebo sa stanú známymi okolnosti, ktoré ohrozujú vymožiteľnosť pohľadávky Kuhn, je Kuhn oprávnená
požadovať od zákazníka, aby do jedného týždňa (sedem kalendárnych dní) realizoval hotovostnú platbu alebo poskytol zábezpeku kúpnej ceny. Ak zákazník takejto
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požiadavke nevyhovie, je spoločnosť Kuhn oprávnená odstúpiť od zmluvy a žiadať od zákazníka náhradu škody resp. storno poplatok podľa bodu 3 týchto VZP-KZ. V takom
prípade spoločnosť Kuhn nie je povinná poskytnúť žiadne náhradné plnenie bez ohľadu na jeho právny dôvod.
6. Podmienky plnenia a prevzatia:
Zákazník je povinný okamžite po obdržaní oznámenia o pripravenosti predmetu kúpy na odovzdanie skontrolovať predmet kúpy a prevziať ho na dohodnutom mieste
prevzatia. Vady zistené pri kontrole predmetu kúpy alebo neskôr vzniknuté vady je zákazník povinný oznámiť Kuhn telefonicky, ako aj formou doporučeného listu, a to
bezodkladne, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní od ich zistenia. Ak si zákazník túto povinnosť nesplní, t. j. ak ju nesplní včas alebo ju nesplní riadne alebo ju
nesplní úplne, v zmysle § 428 ObchZ stráca všetky nároky z vád, nároky zo záruky a nároky na náhradu škody, pokiaľ sa tieto (nároky) týkajú vád predmetu kúpy alebo
s nimi súvisia. Ak sa zákazník výslovne alebo mlčky vzdá kontroly predmetu kúpy, má sa za to, že predmet kúpy bol pri opustení miesta plnenia riadne dodaný a prevzatý.
V prípade dohodnutého voľného dodania alebo vyzdvihnutia prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na zákazníka hneď v sklade; ak si zákazník neprevzal tovar včas,
prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na zákazníka v okamihu, kedy Kuhn zákazníkovi umožnila disponovať s tovarom a zákazník si tovar neprevzal (§ 455 ObchZ).
Ak si zákazník neprevezme tovar počas doby dohodnutej v kúpnej zmluve alebo odmietne prevzatie ponúknutého tovaru, jeho nárok na dodanie/vydanie tovaru zaniká.
V tomto prípade je Kuhn oprávnená vydať tovar zo skladu len oproti zaplateniu celkovej kúpnej ceny vrátane všetkých vedľajších pohľadávok (náhrada škody, skladné,
bankové výdavky atď.). Ako náhrada škody je pre tento prípad dohodnutá suma vo výške 20% brutto-kúpnej ceny. Tým nie sú dotknuté ostatné nároky Kuhn, ktoré
zostávajú aj naďalej zachované.
7. Záruka:
Kuhn poskytuje zásadne záruku v dĺžke šesť mesiacov od expedície tovaru zo závodu resp. od nahlásenia pripravenosti tovaru na expedíciu.
Použité stroje má zákazník pred uzavretím zmluvy k dispozícii na podrobné skúšobné jazdy a/alebo skúšobné uvedenie do prevádzky. Akékoľvek nároky zo záruky, nároky
na opravu a nároky na náhradu škody sú pri použitých strojoch vylúčené; použité stroje kupuje zákazník v stave, v akom tieto stoja a ležia.
Pri strojoch, ktoré mal kupujúci predtým v nájme, začína plynúť záručná doba v okamihu prevzatia tovaru do nájmu zo strany zákazníka.
Záruka poskytovaná spoločnosťou Kuhn sa vzťahuje iba na tie podmienky použitia tovaru, ktoré pri uzavretí kúpnej zmluvy uviedol zákazník. Kuhn neposkytuje záruku na
to, že predmet kúpy bude aj pri zmenených podmienkach jeho použitia zodpovedať novým požiadavkám.
Miestom plnenia nárokov zo záruky je miesto plnenia podľa kúpnej zmluvy, pričom Kuhn má právo voľby medzi hlavným sídlom a miestom umiestnenia filiálky (pobočky).
Dodatočné povinnosti zo záruky plní výrobný závod; v takomto prípade spoločnosť Kuhn - v závislosti od možností - poskytne zákazníkovi podporu.
Ak sa vo vzťahu k dodanému tovaru majú uplatniť nároky zo záruky, je zákazník povinný písomne oznámiť túto skutočnosť pred objednávkou na opravu, vrátiť spoločnosti
Kuhn všetky vadné diely riadne, v celosti a vyčistené, oslobodené od prepravného, a doručiť spoločnosti Kuhn na prvé požiadanie všetky podklady resp. informácie
potrebné na posúdenie záruky, a podľa možnosti podporiť Kuhn pri zisťovaní škody, vrátane poskytnutia potrebnej súčinnosti; v opačnom prípade nároky zákazníka
zanikajú.
Nároky zo záruky/garancie zanikajú tiež v prípade, ak boli odstránené plomby, alebo ak tretia osoba vykonala zmeny na tovare, alebo ak došlo k zmene tovaru
zabudovaním cudzích prvkov. Predpokladom na uplatnenie nárokov zo záruky je, že zákazník dôsledne a úplne dodržiaval všetky predpisy dodávateľského závodu a/alebo
Kuhn ohľadne prevádzky, zaobchádzal s tovarom šetrne a tovar starostlivo skladoval. V prípade uplatnenia nárokov zo záruky je zákazník povinný poskytnúť spoločnosti
Kuhn na opravu lehotu v dĺžke minimálne šesť týždňov od odovzdania stroja/strojov resp. od začiatku odstraňovania vady na mieste. Nárok na zľavu z ceny alebo na
výmenu má zákazník iba za predpokladu, že všetky opravy vykonané zo strany Kuhn počas vyššie uvedenej lehoty boli bezvýsledné. Zákazník je povinný podľa možnosti
podporovať spoločnosť Kuhn pri výkone jej povinností zo záruky a plniť všetky jej pokyny.
Kuhn neručí za následné škody. Nároky na náhradu škody voči spoločnosti Kuhn sú vylúčené, ak ich nemožno odvodiť od hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného konania zo
strany Kuhn. Obzvlášť spoločnosť Kuhn neručí za škody spôsobené v dôsledku právneho predpisu alebo úradného nariadenia vydaného v tuzemsku alebo zahraničí, ani za
škody, ktoré boli spôsobené poruchou v podniku zákazníka. Vo zvyšku je akákoľvek povinnosť spoločnosti Kuhn na náhradu, bez ohľadu na právny dôvod, vylúčená, ak to
zákon pripúšťa a z týchto VZP-KZ nevyplýva niečo iné.
Pri odstránení plomb zaniká akýkoľvek nárok na záruku či garanciu.
Spoločnosť Kuhn je oprávnená odoprieť odstránenie vád, ak si zákazník nesplnil vôbec alebo čo i len čiastočne svoje záväzky.
Konštatuje sa, že zákazník nadobúda predmet kúpy v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
8. Príslušnosť súdu:
Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán platí, že o všetkých sporoch, ktoré vzniknú medzi Kuhn a zákazníkom so sídlom mimo Slovenska a ktoré budú vyplývať
z obchodných vzťahov medzi zmluvnými stranami, bude rozhodovať vždy vecne a miestne príslušný slovenský súd určený podľa sídla spoločnosti Kuhn.
V prípade všetkých sporov, ktoré vzniknú medzi Kuhn a zákazníkom so sídlom na území Slovenska, sa príslušnosť súdu riadi príslušnými ustanoveniami slovenského
Občianskeho súdneho poriadku (zákon č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov).
9. Skončenie obchodného vzťahu:
Tieto VZP-KZ platia aj po ukončení zmluvy až do úplnej realizácie obchodného vzťahu.
10. Záverečné ustanovenia:
Tieto VZP-KZ podliehajú slovenskému právu. Právne vzťahy neupravené kúpnou zmluvou a týmito VZP-KZ sa riadia príslušnými ustanoveniami slovenského práva pri
vylúčení kolíznych noriem medzinárodného práva súkromného.
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