
Všeobecné podmienky predaja 
 

 
1. Všeobecné podmienky 

Tieto všeobecne platné podmienky sú záväzné pri každom predaji stavebného 
materiálu Leier, distribuovaného na Slovensku. Na základe potvrdeného prevzatia 
cenovej ponuky  považujeme tieto za prijaté bez zvláštneho prehlásenia. 
Individuálne alebo všeobecné obchodné podmienky partnerov, ktorí sú v právnom 
vzťahu s firmou Leier Baustoffe SK s.r.o.,  odlišné od obsahu tohto dokumentu, 
firma Leier Baustoffe SK s.r.o. prijíma iba vydaním písomného prehlásenia. Bez 
tohto sa vyššie uvedené podmienky považujú za neprijaté.  

 
2. Ceny, cenové ponuky 

Ceny výrobkov Leier bez DPH sú uvedené v cenníku platnom v čase odovzdania. 
V cenách uvedených v cenníku  je zahrnutá aj cena nakládky v závode výrobcu, 
a to  firmy Leier Baustoffe SK s.r.o.. Vyhradzujeme si právo, v prípade 
požiadaviek o nakládky, odlišné od nami stanovených nakládok,  uplatniť 
poplatok.  Vyhradzujeme si právo zmeny cien bez akýchkoľvek obmedzení. 
Ceny výrobkov Leier, ktoré majú byť zabudované do systému, treba určiť  
zhrnutím cien stavebných prvkov, individuálne. Cenníky, týkajúce sa kompletnej 
jednotky, sú iba informatívneho charakteru. Firma Leier Baustoffe SK s.r.o. 
v žiadnom prípade nezodpovedá za  konsignácie zostavené  kupujúcim alebo  
opätovným predajcom a za správnosť výpočtov spotreby materiálu. Vymeranie 
materiálov na zabudovanie musí vykonať zodpovedný projektant, za správnosť 
vymerania nezodpovedáme.  

 
3. Objednávky 

Firmy Leier Baustoffe SK s.r.o. sú povinné splniť iba nimi písomne potvrdené 
objednávky. Kupujúci dávajú svoje objednávky firme Leier Baustoffe SK s.r.o. 
písomne. Pridržiavame sa práva prijímať objednávky niektorých produktov až po 
uhradení primeraného preddavku. 
Za splnenie objednávky preberáme zodpovednosť až po potvrdení písomnej 
objednávky. Naši zákazníci súhlasia s tým, že doba dodávky, uvedená 
v potvrdení má iba informatívny charakter  o očakávanom termíne splnenia. 
V súvislosti s dodávkami splnenými neskôr  nemožno právnou cestou voči firmám 
LEIER uplatňovať žiadne nároky.  
V prípade odvolania objednávky tovaru, ktorý sa môže dodávať až po uhradení 
zálohy, vyhradzujeme si právo aj na uplatnenie skutočnej škody, presahujúcej 
výšku  zálohy. Zmena objednávky pri štandardných produktoch je možná max. 48 
hod. pred plánovanou nakládkou a 48 hod. pred výrobou špeciálnych produktov. 
V prípade odstúpenia objednávateľa od objednávky po vyššie uvedených 
termínoch, sme oprávnení  uplatniť si 10 % z netto hodnoty neuskutočnenej  
objednávky. 
 

4. Balenie, dodávka 
Firma Leier Baustoffe SK s.r.o. sa pri balení tovaru k preprave dlhodobo snaží 
používať materiály zabezpečujúce ochranu tovaru, avšak v súvislosti s balením 
nemáme žiadne právne záväzky. Nezávisle od osoby prepravcu, firma Leier 
Baustoffe SK s.r.o. nepreberá zodpovednosť za škody vzniknuté počas prepravy. 
Tovar sa preberá, čo sa týka množstva a kvality, súčasne s preberaním tovaru 
k preprave. Poškodenie tovaru pri preprave v žiadnom prípade neovplyvňuje 
povinnosť úhrady za tovar. 
Pri objednávke prepravy firmou Leier Baustoffe SK s.r.o. sa kupujúci vyjadrí 
k tomu, či je za akéhokoľvek počasia bezpečný prístup na adresu určenia 15 m 
dlhým kamiónom. Ak sa tovar nemôže zložiť v dôsledku pochybenia odberateľa – 
vrátane nevhodnosti miesta k vykládke tovaru – objednávateľ je povinný uhradiť 
náklady neúspešnej dodávky. 
Za neodôvodnené čakanie dopravného prostriedku z viny objednávateľa  
započítavame stojné. 

                  Tovar objednaný a potvrdený objednávateľom, ktorý prepravu vybavuje vo 
vlastnej réžii je potrebné odviesť do 2 týždňov po určenej lehote prepravy. Tovar, 
ktorý nebol odvezený v stanovenej lehote strážime resp. nakladáme na riziko 
a náklady kupujúceho. 

                   Poplatok za používanie paliet pri balení je uvedený v platnom  cenníku. Palety 
Leier vykupujeme, po predložení faktúry, v závode dodávateľa tovaru v lehote do 
9 mesiacov od vydania tovaru, po zaplatení poplatku za použitie, platného v čase 
predaja, resp. vrátením zálohy. Kupujúci je povinný vrátiť palety na vlastné 
náklady. Palety preberáme uložené na seba (nie do seba). Pri nedodržaní týchto 
dodacích podmienok nebudú palety od odberateľa prebrané a všetky s tým 
vzniknuté náklady hradí kupujúci. V prípade poškodených paliet ich od odberateľa 
nepreberieme. 
Pri požiadavke objednávateľa na dopravu s hydraulickou rukou si firma Leier 
Baustoffe SK s.r.o. účtuje príplatok podľa platného cenníka špedície. Pri 
požiadavke viacnásobnej vykládky si firma Leier Baustoffe SK s.r.o. rovnako 
účtuje príplatok podľa platného cenníka špedície.  
V prípade odberu  vlastnou dopravou je kupujúci povinný vopred dohodnúť termín 
odberu, uviesť na objednávke EČ vozidla a meno vodiča. Vodič sa pri nakládke 
musí preukázať identifikáciou nakládky – č. objednávky. Bez identifikácie 
nakládky nebude naložený. 

  
                 

  Kupujúci je povinný v objednávke uviesť meno a osobné údaje    osoby, 
ktorá zabezpečí vyloženie a prevzatie tovaru a miesto vykládky. 
Kupujúci je povinný zabezpečiť na vlastné náklady bezodkladnú  vykládku 
tovaru z dopravného prostriedku. Pokiaľ tak nevykoná, alebo sa doba 
vykládky z rôznych dôvodov neúmerne predĺži, môže predávajúci účtovať 
stojné v rovnakej výške, ako ho účtoval z týchto dôvodov prepravca. V 
prípade, že si kupujúci objednal dopravný prostriedok s hydraulickou rukou, 
vykládku zabezpečuje predávajúci. 

 
5. Platobné podmienky 

Platobné podmienky a cena sú uvedené v zmluve, alt. v cenovej ponuke. 
Cenová ponuka potvrdená a akceptovaná firmou LEIER Baustoffe SK s.r.o. 
a odberateľom nahrádza v plnom rozsahu zmluvný vzťah. Podmienky, ktoré 
nie sú upravené v zmluve, alebo cenovej ponuke podliehajú  Obchodnému 
zákonníku a ostatným súvisiacim platným zákonom SR. 
Úhrada protihodnoty našej faktúry je splatná v uvedenej lehote úhrady. 
V prípade oneskorenej úhrady sa pridržiavame práva započítať úroky 
z omeškania. Tovar až po zaplatenie celej kúpnej ceny ostáva vo vlastníctve 
firmy Leier Baustoffe SK s.r.o.. Toto právo firmy Leier Baustoffe SK s.r.o. 
ostáva v platnosti dovtedy, kým nie sú vyrovnané všetky pohľadávky firmy 
voči kupujúcemu.  
Kupujúci, ktorým  naša firma  odovzdala tovar, ktorý na základe vyššie 
uvedeného patrí do vlastníctva firmy Leier Baustoffe SK s.r.o., sú voči 
svojim následným kupujúcim povinní vyjadriť sa k tomu, že sa pridržiavajú  
vlastníckych práv, resp. nie je povolené tovar vo vlastníctve firmy Leier 
Baustoffe SK s.r.o. zaťažiť pohľadávkou akejkoľvek  tretej strany.  
V prípade omeškania kupujúceho s úhradou, ak vzniknú dôvodné 
pochybnosti v súvislosti s jeho platením, resp. v prípade zhoršenia jeho 
materiálnej situácie,  je firma Leier Baustoffe SK s.r.o. oprávnená požadovať 
vydanie alebo prepravu tovaru späť. 
Pridržiavame sa práva s takýmto kupujúcim zrušiť platobné podmienky, 
zakotvené v obchodnej dohode a požadovať platenie vopred, ako aj 
odstúpiť od splnenia objednávok bez právnych následkov.  
 

6. Reklamácia, garancia, záruka 
Prípadný deficit, zistený pri preberaní množstva alebo kvality tovaru treba 
uviesť na doklade o preberaní, ktorý musia odovzdávajúce a preberajúce 
osoby podpísať.  Ak táto podmienka nebude splnená, nahlásené reklamácie 
nebudeme môcť akceptovať. 
Preberanie tovaru z hľadiska kvality sa vykonáva spôsobom a v termíne 
uvedenom v právnom predpise. Produkty, prevzaté bez overenia kvality, 
resp. voči ktorým sú výhrady, nemožno zabudovať. Prípadné výhrady voči 
kvalite tovaru musí kupujúci nahlásiť písomne v mieste kúpy, resp. 
u výrobcu s udaním svojich prijateľných  garančných nárokov. Zvýšené 
náklady pochádzajúce zo zabudovania chybných výrobkov neuznávame. Ak 
opravu závadného tovaru hodlá kupujúci vykonať sám, s týmto spojené 
náklady  prijímame iba na základe predchádzajúcej písomnej  dohody. 
V prípade dlažby a výrobkov z pálenej hliny, tzv. výkvety vápna alebo soli, 
iné sfarbenie, resp. menšia odchýlka hmotnosti kusov nemôžu tvoriť základ 
výhrady voči kvalite. Reklamácia sa  nemôže zakladať na odchýlke od 
vlastností informačných materiálov, ak táto neovplyvňuje úžitkovú cenu 
výrobku. 
Platobné zdržania zakladajúce sa na reklamácii sa, v prípade nepodloženej 
výhrady voči kvalite, považujú za oneskorenú úhradu a majú za následok 
príslušné právne následky.  

                   Zlomky do 2% z celkového množstva príslušnej dodávky tovaru predávajúci 
neuhrádza. Ak sú príslušné množstvá úlomkov zaznamenané na dodacom 
liste, predávajúci hradí spravidla to množstvo, ktoré presahuje 2%.  

                   Reklamácia nemá odkladný účinok na splatnosť fakturovanej ceny. 
                  Neposkytujeme záruku na nepatrné odchýlky od vzoriek a prospektov, ktoré 

boli predložené pri ponuke, ktoré ale nemajú vplyv na účely použitia 
(rozdiely pri farebných odtieňoch, nerovnomerné vysychanie po daždi, 
nalomené a odštiepnuté hrany a rohy výrobkov). 
 

7. Záverečné ustanovenia 
Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami 
Obchodného zákonníka. 
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, vzniknuté z právnych vzťahov , 
ktoré vyplývajú z tejto zmluvy, alebo ktoré súvisia s touto zmluvou, vrátane 
všetkých vedľajších právnych vzťahov, môžu byť predložené na rozhodnutie 
v rozhodcovskom konaní pred jediným rozhodcom Stáleho rozhodcovského 
súdu v Banskej Bystrici zriadeného pri spoločnosti Rozhodcovský súd 
Banská Bystrica, s.r.o., IČO: 44 103 956 alebo pred jediným rozhodcom 
Stáleho rozhodcovského súdu zriadeného pri spoločnosti Arbitrium iustitia 
s.r.o., IČO: 43 910 998. Tým nie je dotknuté právo zmluvných strán obrátiť 
sa so svojimi nárokmi na všeobecný súd. Postup v rozhodcovskom konaní 
sa riadi zák.č.244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní a vnútornými 
predpismi vybraného rozhodcovského súdu. Zmluvné strany sa rozhodnutiu 
vydanému v rozhodcovskom konaní podradia s tým, že takéto rozhodnutie 
bude pre nich konečné, záväzné a vykonateľné. 
Zástupcovia zmluvných strán potvrdili zmluvu svojim podpisom,   na základe 
ich slobodnej a vážnej vôle a súhlasu, po jej prečítaní a objasnení. 

 


