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Kúpna zmluva
.zatvorená podl'a s 4o9 a nasl. zákona č,.5L3/ 1991 Zb. obchodného zákonníka

(d'alej ako ,,Obchodný zákonník")
uzatvorená medzi:

ROTHLEHNER prgcovné plošiny s.r.o. obec Staškov
ĺĆo: ąąząBBB1, lČ opH: SK2O22637452 lČo: oosr 4Żg3, DIČ: 2020553277
so sídlom: Slovenská republika, 949 05 Nitra, So sídlom: Slovenská republika, o23 53
Novozámocká 102, Staškov, Jozefa Kronera 5BB
zapísaná v obch. reg.: oS Nitra, oddiel: Sro, Zastúpená: Ing' Ladislav Šimčisko, starosta
vloŽka ć.: Ż2575/N,
zastúpená konatelbm: Ing. Ladislav Kajan d'alej ako ,,Kupujúci"

d'alej ako,,Predávajúci"

d'alej Predávajúci a Kupujúci spoločne ako ,,Zmluvné strany''

v nasledovnom zneni

č!. I
Predmet Zmluvy

(1) Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu nasledovný tovar (d'alej ako,,Tovať')

(2) Podrobná špecifikácia Tovaru sa nachádza v objednávke, ktorej kópia tvorí prílohu č.
1 tejto kúpnej zmluvy (d'alej ako,,objednávka'').

(3) Kupujúci sa zaväzuje na základe tejto kúpnej zmluvy (d'alej ako ,,Zmluva") Tovar
prevziať a zaplatiť kúpnu cenu podl'a čl' II, ods. 1 Zmluvy'

čl. II
Kúpna cena a platobné podmienky

(1) Kúpna cena Tovaru je dohodnutá Zmluvnými stranami v celkovej výške 33'250 EUR
bez DPH, slovom: Tridsaťtritĺsícdvestopäťdesiat EUR bez DPH.

(2) Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných platobných podmienkach:
Zmluvné strany sa dohodli, že kúpnu cenu Tovaru podl'a čl. ll ods. 1 Zmluvy zaplatí Kupujúci
v lehote splatnosti 30 dní, uvedenej v písomnej faktúre vystavenej Predávajúcim.

(3) Bankové a iné poplatky súvisiace s platbou za Tovar uhrádza v plnom rozsahu
Ku puj úci.

(4) Predávajúci vystavuje Kupujúcemu písomné faktúry podl'a Zmluvy výlučne V mene
EUR. Kúpna cena podl'a Zmluvy sa uhrádza výlučne v mene EUR'

čl. III
Dodacie podmienky

(1) Zmluvné strany sa dohodli, že termín dodania Tovaru bude 13. kalendárny
týždeň roku 2022'

(2) Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci dodá Tovar Kupujúcemu do miesta

teleskopická prívesná
pracovná plošina Europeĺift

Názov Tovaru Výrobné číslo
Tovaru

TM 137

Typové označenie
Tovaru
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Množstvo Tovaru
(v ks)



dodania Tovaru, ktoré je uvedené v objednávke' 99nu za dodanie Tovaru Predávajúcim

Kupujúcemu oo.iá.ta äodania ĺouuru"íá_šJJu.ióu kúpnej ceny Tovaru podl'a čl' II ods' 1

Zmluvy, .'^.--^!ia -Ť-^r,5ŕll l1llnll.ilicim na odovzdávacom protoKole
(3)Zmluvnéstranypotvrd.iaprevzatieTovaruKupujúcimna9d9vzdávacomprotokole

(d,alej ako ,,odov rÄałáJi protokol..), i*ý ilj" l'"it^p?iiól.'u e. 2.Zmluvy' Nebezpečenstvo

škody na Tovare prechádza or.-iňáń 
_podpisu 

. oäovzdávacieho protokolu Kupujúcim

z Predávajúceho na Kupujú.eno. pojpišä. '-ól;u'oauu.'".o protokolu Kupujúci potvrdzuje'

že: a) prevzal ,Ň"i"Ii"'a* u ueuJ 
-Ĺ) 

prevzal To;;; uei uáo, c) bol riadne poučený

Predávajúci. o róra;noň*u ourp"iňm'polziuunĺ a obsluhe Tovaru, najmä bol vyškolený

podl,a STN EN 
'uó, 

'ái 
Jr"u-l 

'oo preaavajúceho kompletnú dokumentáciu Tovaru, naJma

návod na obsluhu Tovaru, zoznam )"Ir"iáńýĹr. oron''ur.ä 
-aj 

d'alšie dokumenty potrebné

k riadnemu Jilľ#: lľ,"".Tľ;" dohodli, že Tovar ję,m9žné uŽívať výlučne spôsobom uvedeným

v dokumentácii prevzatej Kupujúcim 
,oá 

Rredáváiúceho podl'a čl' III ods' 3 Zmluvy' ako aj

v súlade , poue"ni* 
-piáoauä:ĺ."t^,o á .prauńo* a. bezpečnom pouŽívaní a obsluhe Tovaru

podla čl. III oas' : Zmluvý, to. u!"*o v súlade sä_všeooecnými právnymi predpismi

a technickými nor"ńaňi Gáre: ä'to ,,Účut použitia Tovaru")'

čl. Iv
Záruka za akosť

(1) Predávajúci sa zaväzuje,že Tovar bude spôsobilý na Účet použitia Tovaru po dobu

24 mesiacov odo dňa dodania Tovaru Kupujúcemu Predávajúcim'

(2) Záručné podmienky .? riadia Všeobecnými obchodnými a záručnými podmienkami'

ktoré tvoria prílohu č. 3 Zmluvy. 
-ŕupujúci potvrdzuje' Źé v deň podpisu Zmluvy mu

Predávajúcĺ ooovzla] všeobecné ouáňoonä á záručné poońiänr.v podl'a predchádzajúcej vety'

(3) Zodpovednosť Predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť podla

čl. IV ods. 1 Zmluvy nevznikne, uř iiuto uady'boli .pá'óo"no_po prechode nebezpečenstva

škody na lovarä*z'Predáva'úceho na-ŕupujúce'.'o pőJi" čl. IIi ods. 3 Zmluvy vonkajšĺmi

udalosťami a nespôsobil ich Predáuuijżi ui"uó osoby, s ktorých pomocou Predávajúci plnil svoj

záväzok

Tovaru

čl. v
Prechod vlastníckeho práva

(1)KupujúcinadobúdavlastníckeprávokTovaruaŽúplnýmzaplatenímkúpnejceny

čl. vI
Sankcie a zánik Zmluvy

(1)Vprípade,ięer.e!3y9jĺcidodáTovarKupujúcemuoneskorene,poskytne
Kupujúcemu zl,avu uĺ uýsr" o,95"./" ,iĺp.'ą_.eny za k;;äř'á;ĺ omeškania' oneskoreným

dodaním Tovaru poářu täńto odseku 
'u 

il'un..'iu đodanie Tovaru po dátume dodania Tovaru'

uvedeného u orna.lní-pieááva:úceho podl'a čl. III ods. 1 Zmluvy'

(2) V prípade, že Kupujú.i n"'äňiuiĺ tĺp,lu,."nu iouurű podl'a čl' II ods' 1 Zmluvy

vlehote splatností |"J""ä včl''ji-il;' 2 Zmluvy, zavazuje sa platiť Predávajúcemu

dohodnuté úroky ; ";"šL;"'ä 
vo výšŕe ô,o5o/o denne z dliiej 'u'y aŻ do úplného zaplatenia

dlžnej tľ'" Jľ#:ĺ:':'" Kuprr.júci. Ę'."u-:l'T"^]:::t.::,"'Tľl?;"j"::[i1ręilřg*5'3iš'ľ
uvedený v oznámä;i ;; ärääuu:ĺ.i;ä; na.zaplateni".*tuunej pokuty vo výške 0'05o/o

z kúpnej ceny za kaźdý deň om.,ešŕ";i; |očnúc boo áňu_kedy mal Kupujúci Tovar podl'a

oznámenia Predávajúceho prevziat ;; á; áňu pr"u'utia Tovaru Kupujúcim'

(4) V prípade, že Kupujúc, näläřzi poámienty a spôsob pouŽĺvania a obsluhy Tovaru
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podl'a poučenia a odovzdanej dokumentácie podl'a čl' III ods. 5 Zmluvy, Predávajúci
nezodpovedá za žiadne vady Tovaru.

(5) Zmluvné strany sa dohodli, že ak Kupujúci riadne a včas nezaplatí kúpnu cenu alebo
jej časť ide o podstatné porušenie zmluvnej povinnosti Kupujúceho' V tomto prĺpade, môŽe
predávajúci odstúpiť od Zmluvy, o čom písomne upovedomí Kupujúceho a zároveň má právo
na zmluvnú pokutu vo výške Zálohy a v prípade, že záloha nebola dohodnutá, tak vo výške
I5o/o z kúpnej ceny podl'a čl. II ods. 1 Zmluvy' V prípade odstúpenia od zmluvy Predávajúcim
je Kupujúci povinný na vlastné náklady vrátiť Tovar Predávajúcemu a to v lehote 24 hodín odo
dňa doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy Predávajúcim. V prípade
odstúpenia od Zmluvy Predávajúcim podl'a predchádzajúcej vety Predávajúci nemá nárok na
zmluvnú pokutu podl'a čĺ. VI ods' 3 Zmluvy.

(6) Ak Predávajúci vyuŽije svoje právo na zmluvnú pokutu, podl'a predchádzajúceho
odseku zmluvná pokuta je splatná v lehote splatnosti uvedenej na písomnej faktúre, ktorú
vystavĺ Predávajúci. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Predávajúceho na
náhradu škody, ktorá prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.

(7) odstúpením od Zmluvy Zmluva zaniká, ked' písomný prejav vôle Predávajúceho
odstúpiť od Zmluvy je doručený Kupujúcemu. odstúpením od Zmluvy nezaniká právo
Predávajúceho na zaplatenie zmluvnej pokuty podl'a čl. VI ods' 5 Zmluvy'

čI. vII
osobitné ustanovenia Zmluvných strán

čI. VIII
Záverečné ustanovenia

(1) Zmluva sa riadi právnym poriadkom platným v Slovenskej republike. Zmluvné
strany sa v zmysle ustanovenia $ 262 ods' 1 obchodného zákonníka dohodli, že všetky práva
a povinnosti, ktoré nie sú upravené v Zmluve alebo vo Všeobecných obchodných a záručných
podmienkach Predávajúceho sa budú riadiť príslušnýmĺ ustanoveniami obchodného zákonníka.

(2) Zmluvné strany sa dohodli, Že všetky spory/ ktoré vzniknú z tejto zmluvy budú
riešené pred príslušným súdom v Slovenskej republike podl'a platných právnych predpisov.

(3) Zmluvné strany sa dohodli , že v prípade, ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy stane
neplatným, neričinným alebo nevykonatelhým, zostávajú ostatné ustanovenia Zmluvy
nedotknuté takýmto neplatným, neúčinným alebo nevykonatelhým ustanovením Zmluvy. Ak
nastane situácia podl'a čl. VIiI ods. 3 prvá veta Zmluvy, Zmluvné strany sa dohodli bez
zbytočného odkladu nahradiť takéto neplatné, neúčinné alebo nevykonatelhé ustanovenie
novým platným, účĺnným a vykonatelhým ustanovením, a to tak, aby bol zachovaný účel
sledovaný dotknutým ustanovením Zmluvy a aby bol zachovaný účel sledovaný Zmluvou.

(4) V prĺpade, Že Zm|uva vyžaduje písomnú formu právneho úkonu, postačuje pokial'
takýto právny úkon bol vykonaný faxom alebo e-mailom.

(5) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa písomný právny úkon bude
doručovať druhej Zmluvnej strane poštou alebo zasielatelśkou spoločnosťou, písomný právny
úkon sa doručuje na adresu uvedenú v Zmluve' V prípade, Že adresát odmietol písomný
právny úkon prevziať alebo ak na adrese nebol zastihnutý, alebo v prĺpade, že doručovatel'
oznámi, že adresát je neznámy, považuje sa písomný právny úkon za doručený pätnástym
dňom odo dňa jeho podania doručovatelbvi.

(6) Zmluva sa považuje za platne uzavretú dňom jej podpisu poslednou zo Zmluvných
strá n.

(7) Zmluvné strany prehlasujú, že sa na tomto právnom úkone dohodli dobrovolhe,
prejav ich vôle bol slobodný a vážny a doslovné znenie Zmluvy je s ich prejavom vôle
v úplnom súlade'

(B) Zmluva bola Zmluvnými stranami prečítaná a na znak súhlasu s jej obsahom nimi
vlastnoručne podpísaná.

(9) Zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch' Jeden originál obdrží Predávajúci a
jeden Kupujúci. Ak sa Zmluvné strany dohodli na predaji Tovaru formou splátok alebo sa
predaj Tovaru financuje formou finančného leasingu alebo sa predaj Tovaru financuje formou
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spotrebného úveru, tak je Zmluva vyhotovená v troch origináloch a jeden originál Zmluvy
obdrží Predávajúci, jeden Kupujúci a jeden leasingová spoločnosť/banka.

V Nitre, dńa 24' I. 2o2Ż V Staškove, dřla 24. t. 2oŻz

l\,

I/"J--
.)/,,,,,,,,,2r.:

,"Foa(
pts ávajúceho podpis Kupujúceho
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Verej ný obsta rávatel':

OBEC STAŠxo\/
Öľlecný üarl Staśkov Ul. Jozeía Krorreĺa 588 023 53 Staskov

041/ Ą3o2 72.Ą, 041/ 43 46 233. uctaren@staskov.sk

oznámenie o výsledku vyhodnotenia úspešnému uchádzačovi

Adľesát:
ROTHLEHNER pracovnó plošiny s.ľ.o,

Novozámocká l02

949 05 Nitľa

VáŠ list č' l zo dňa: - l Ą0.0l.2022
Našę číslo: oU-5202l/57712464
Vybavuje: Eva JeŽíková
Mobil: 04114302727
Errrail: staskovv_ 9(1|g1ná!.99111

Vec:
Infoľmĺ{cia o výsleelku vyhodnotenĺa ponúk - úspešný uchádzač

Pľedmet ztlkaz,ky: : ,,Pľĺvesná pracovná plošina s teleskopickým výložníkom.,

Dňa 21 . 12. Ż021 veĘný obstaľávatel', vyhlásil veľejné obstarávanie na : ,,Pľĺvesná pľacovná
plošina s teleskopickým výložníkom" v srilade so zákonom č). 34312015 Z' z. o veľejtrom
obstaľávaní a o zmene a doplnení nicktorých zákonov'

Po posúdení splnenia podmienok ťlčasti, náležitostí ponuky a poŽiadaviek na predtnet
zákazky a po celkovom vyhodnotení ponúk podľa kńteriĺ hoĺlnotęnia, ste splnili podrnienky
účasti, rráležitosti ponuky a pożiadavky lla predmet ztlkazky vyŽaĺlované veľejnýrrr
obstaľávatel'oln vo výzve na pľedloŽenie cenovej ponuky a kľitérium hodnotęnia najniŽšia cerra
za predmet obstaľávania s DPH.

Na základc uvedených skutočnostĺ, Váln veľejný obstaľávateľ ĺrznamuje, Že ste sa stali
rúspešným uchádzačom a Vašu ponuku verejný obstarĺłvatel' prijal a podpíše Krtpnu
zmluvu.

S pozdravom,

Ing. Ludisĺav Šimčisko
slarosttl obce Staškov

(

V Staškove, dňa 1Z.al.20Ż2

,{
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OBEC STASKOV
Obecný ťlľacl Staškov ['Jl. .lozefu Kronęra 58łl 023 53 StaŠkov

tel.: 04ll 43 02 723. e_nrail: staľosta(Đstaskov.sk

verejný obstaľávatel'

Pľíloha č' 1

Návrh uchádzača na plnenie kritérii

Názov zákaz.Ęz rrPľívesná pracovlrá plošina s teleskopicĘm qýložnĺkĺlm"

()llclrĺiĺlnt1 nrĺrro:

l ĺ]ĺ l:

Zast ťl1leĺrá:

l(ĺlrltakr (tcl.. cr'nail):

L]cháclzač:

\1 Nitľc. dĺ\'ł 7. l. 2(]22

I{ĺlrlrlchlrĺ:ľ pľactlvné plĺlśirrľ s. r.ĺl'

.ĺ-ł 24lt ĺ]tt l

Ing. Laclislar' Iiajan - kĺltlatcl'

k a j a n @)ro t lrlclr ĺr cr. s k

ĺe /łłĺe'ĺe platcclĺrl DPF|*l

/ - \ '''',ł/ l-, ,
t/

" " " " rr1" " " "'\ "'.""'.""'
(.*,._l.ąÜuil,' lr-ajan

Ilłua} /'rr,.rÍ.ovn., ł],

- konatel'

Z t<llrĺl I)l)Fl
'1, 

t<>l't<> sadzba l)PH v ",n

'Z 
tĺ>l^l<> cena bez DPFI

Ktitéľium č. 1: Cclková (zmluvná) ccna s DPH (resp. cena
celkom):

(l.(l5() €

200h

33'25() €.

39.900 €

Ý_-

1 Nehodiace sa prečiarknite



-.1 /a

Prĺvesná

osobltĺre rada

a s teles m

enreĺ]a

lestne prehlasu1eme' že akceptUJeme Všetky pożiadavky ŻadáVate|'a a l|elo pożładaVky sme zahrnUli do pÍedłożene; cenovej ponuky Zároveň potvÍdzUJeme' żenaml Vypracovaná cenová ponuka Żodpovedá cenám obvyklým V danon) mieste a iase
,J

V Nilíe' dňa 7 1 2o?2 'ž

opĺáVnengl osoby

/'žy'ł! )'l'->'! l-: > '^v ł
<I pr;rÍ'oynP /rlłr<t!1v .' , - a n,'1, '\ . . i,!r, ', 

. '

Konlakt:
Sidlo

DPH:

7 .',t.2022

102,949
ą52

Rothlehner s. r.o.eobchodné meno

mas

á prĺVesná pracovná plošina Umieslnená na jednoosovej náprave

mtn

1,s8 m

Rozsah

Pracovná

d

dosah

šĺrka

vlastnosti

o

Jed

ln

m

m

ks

2 5

7

Minimum

1

6

um

1ks
leleskopická pracoVná plošina pÍecoVnotl výškou mtn

m

m

m

365
220
I
7

1

7 99m

koŠa

koša

2

1 700
I '12 

n)

1.600

13m
7m
9m

m

2x45'

365'
220

x 0,7 X 1,1 ín

pracovný s priehradkou na náradie, s nástupným
bodmi

nta

230V
min. 5 kW

z koša zdola s

o
ovládanie ľUcnoU

zásuvk

rameno s ikom zakonćené košom

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
áno

ano

áno

ano
Náiazdová brzda s paÍkoVacotl brzdou

1ks
/ charakterislika

ano

ano

äno

áno

ano

áno

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

áno

ano

o zhodena

30 rlnĺ cloručen

s DPH

bez DPH.

sa za doba 24 mesiacov
o evidencii ćast'

oznäěenié

na obsluhu á v slovenskÔm

tovar

Vrátane

39.900

33.250

áno

auo

áno

áno

áno

áno

ano

ano

áno

CĹ-

Peiiatka a



Príloha č. 2

ODOVZDAVACI PROTOKOL

Dňa '.....'............ bola zástupcom firmy ROTHLEHNER pracovné ploŠiny s'r.o. pánom lng. Máriom Poništom

odovzdaná teleskopická prívesná pracovná ploŠina EuropeLlFT, typ TM13T s v.č. .........

na podvozku s VlN: zástupcovi obce StaŠkov, pánovi

Pracovná ploŠina bola riadne odskúšaná, uvedená do prevádzky a súčasne boli pracovníci preberajúce.1
firmy prakticky i teoreticky preškolení, oboznámení s obsluhou a údrŽbou pracovnej ploŠiny.

Boli odovzdané nasledujúce doklady:

. denník zdvĺhacieho zariadenia. správa o vykonanej Úradnej skÚške TÜV. CE' Prehlásenie o zhode. návod na obsluhu v slovenskom jazyku

. kopĺa oprávnenia k vykonávaniu opráv a servisu. záručný list k plošine

. osvedčenie o evidencii čast'll.. faktúra

Pracovná plošina bola prevzatá kompletne a bez závad
Rothlehner od záruky v prĺpade zásahu do ploŠiny.

Pracovníci boli pouČení o odstúpení firmy

Miesto: StaŠkov

Dátum:

ROTHLEHNER pracovné ploŠiny s.r.o
predávajúci

osoba zodpovedná za jednanie so servisom Rothlehner pracovné ploŠiny s.r.o.

obec StaŠkov
preberajÚci

ę

Meno Telefon



ROTHLEHNER pracovné plošiny
kúpnej zmluwy
Ćasť 1. : Všeobecné obchodné podmienky pre predaj
Nas1edujúce obchodné podmien}:y p}atia preponul.:y a predaj novo vyrobených pracovnýchplošin od predávajúceho kupujLĺcemu, pokiaIkupujúcim je podnikateI, łtárý prí uzal,retilmlul'y koná v rámcĺ svo; ej pod.,iLutu1.k"1
cinnostt.
Ti::o obchodné podmienky sa použijú akopríloha kúpne3 zmluvy medzi predá,za;úcim akupujúcim, a)': si strany rl kúpnej zmluvevýSfoVne a pisomne nedohod1i -.''óčo 

iné.obchodné podmienky tvoria neodde1itefnúsúčasť kaŽdej kúpnej zm1uvy tla nový predmetkúpy. Kupuj úci uznáva tieto obchodnépodmien}:y Za zárläzné pre v-šet}:y plnenia,kĹoIé sa majú uskutočniť na zákiade kúpne1zmluvy, ktoIej sú súčasťou, príčom kupujúcisa vzdáru a použitía v1astných obchodnýchpodmienok.

I. uzatvorenie zrnIurry / prevod práva povínností kupujúceho
Kúpna zmfuva sa uzatvára na Zák]adepredávajúcim potvrdenej objednávky vystavenejkupujúcim a]ebo na základe 1eänoznačnevyslorleného súh1asu kupujúceho s ponukou
predávaj úceho. Písomné potvrdenie obj ednávkypredávajúcim je smerodajný záklacl zm}uvy.1. objednárz}:a kupu júceho mu.sí obsahovať tietoná]eŽitosti:

1.1 obchodné meno afebo názotz kupujúceho,jeho síd1o a1ebo míesto podnĺkańra, IČo;prípadne D]Č a IĆ DPH (ak bofi pridelené)
}:upujúceho ako i údaj o zápise kupujúceho
v obchodnom registri alebo v ine;evidencii,

1.2 obchodné meno alebo názov predárlajúceho,
sĹd]o alebo miesto podni.kania, ICo
pIedávaj úceho,

1' 3 označen.ie s1ovom,,objeclnávka.',
I . Ą označenie predmetu ].úpy v sÚlade Sporiukou predáva j úceho,
].5 množstvo alebo počet kusov predmetu kúpy

ä
1.6 dátum a miesto vystavenia objednávky apodpis osoby oprárllrenej konať V mene

kupuj úceho.
2 . Na základe r1adnej obj ednávky, ktoráobsahuje vyššie uvedené ná}eŽitosti,priprarzi predávajúci kupujúcemu kúpnu zmluvu
na predmet kúpv.

3. Všetky dohody, ústlre vedlajšie dojednalriaa Zmeny kúpnej zmluvy platia 1en vted1z, akích predávajúci písomne potvrdiI a1ebo boli
rzyhotorzené v písomnej forme.

4. Na prevod prárl a pov1nností kupujúceho
vyp1ývaj úc1ch z kúpnej zmfurly sa .lyŽaduj episomný súhf as predárla júceho.

5. Až do okanlhu dodanía predmetü kúpy môžekupujúci od zmluvy odstúpiť zap]atenim
odstupného vo výške zá1ohy podla kúpnejzmluvy, najmenej však 1o? Z ceny predmetu
kúp'''.

TI. ceny a platobné podmienky
1. Kúpna cena předmetu kúpy sa rozumie

zfa\uy a d'a1šich zvýhodlreni p].atná V

Príloha ě. 3

l'lovo .'ĺyľobených pracoĺ',Ilých p1oŠín

dodalria { kúptla cella ) Dohodnuté vedJaj šiesluŽby a plnenia (na1:ĺ. nák1ady na dopĺavu,ba1ellie, rlák1ady Ila financovanie1, pokiaInie sú zahrnuté v kúpnej cene podJa
podm1enok kúpnej zm1uvy sa účtujú osobrtne.Kúpna Cena a cella Za vedlajšie sluŽby aplnenia sa p1atÍ lra zák]_ade daňového dokladu(faktúĺy) vystavenej 1.;redávajúcim, ktoĺýpredávajúci vyStaVi v cleň dodallia pr:edmetu
kúp1' kpou16cemu' Kúpna cena ;e splatÁa do 14<jní odo clňa doručertia daňováho doklaĺju(faktúry) kupujúcemu, pokia1 nie je uve<lellásplatnosť <]_1hšia a.Iebo pisomne dohodnutéina].;. Kúpnu cenu uhradĺ Łupujúc1 na účetpredávajúceho, ktorý je ulredený v datiovontdoklade (faktúĺe) ' P]atbu 1e potrebnéidentif ikovať variabi_Lllýnr symbolom.
. V kaŽ<jom pripade platí v deň dodarliaplaLIlá cerla predávajúceho.
' Prípadné zá1ohy poskytnuté }:upujúciln Saneúročia.
. Äk sa kupuj úci dostane do omeš kanra sp1atbou kúprlej ceny' je predávajúc_Ĺ
oprávnený poŽador,lať zap}atenre zm1uvllejpokuty r'o výške O.O59" z ci1Žne1 sumy za kaŽclýi :.ačatý Lleň omeš],.ania.
' Voči pohIadávkam predávaj úceho lnÔŽe
kupuj úcr započitať svoj e pońIudauľy leĺlvtedy, ak pĺ otipohJadárrka kupuj úceho j enesporná, a1ebo vyp1ýva z exekučného titufu.

2

3

4

bez
deň

lTT. Dodaníe a omeškanie dodanía
1. Doĺlacie terminy a clodacie 1ehoty musrabyť dohodnuté piSomne. Dodacia 1ehota zaČĺnapJ_ynúť, ak nie ; e clohodnuté inak, dátunrompísomného potvrdenia objednávŁy a poobjasnenĺ r'Šetkých techrlických u on.r,,-ranyĹr'podrobnostĺ a zap1atení prípadných
dohodnutých záloh. Ak kupuj úci poŽa<1uj epoČaS dodacej 1ehoty Zmeny vo Vyhotovení
p-redmetu kúpy alebo zmelty V rozsahu ĺ1oclávkyalebo ak si včas nesplní svoj e zmluvrré
záväzky , preruŠuj e sa tým pIynuiie dodace11ehoty a predávajúci nezodpovedá za pripadné
z toho vyplýva1úce predÍŽeníe dodacichtermínov. Predávajúci je oprávnený ponúknuť
čiastočné plnerríe a kupuj úci ; e poĺ.linrrý
čiastočné p_Lnenie prevziať.

2. Ak sa prekročĺ doclaci Ĺeľmín a1ebo dodacia1ehota, dostáva sa preclávajúci do omeŠkaniauž s prekročenim doclac_Ĺeho termínu a1ebododacej lehoty' V tomto prÍpade je kupujúcj_
oprávnený písomne určiť predávaj úcenudoclatočrrú pĺ imerarrú 1ehotu na dodaniepredmetu ],_úpy. V prípade márneho up1ynutíadodatočnej primeranej 1ehoty na p1nenie
pĹsomne Posky11lp1u1 kupujúcim predávajúcemu,
môže kupujúci od kúpnej zmfuvy písomne
odstúpiť.

3. o dobu trVania vyšŠej mocĺ a]ebc;prevádzkových poľúch u predávajúceho a]ebo ujeho dodávate_Iov, ktoré predáva;úcemu bezr'lastného zavinenia d'očasne bránia V dodarripredmetu kúpy r' dohodnutom termíne a1ebo Vdohodnutej IehoLe, sa pred1Žujú terminy a

L



1ehoty dodarria urĺeclené ĺĺ bocle l tohto
č]ánku. AL tier-o prekážky v pLlrelrĹ vedú k
oclk1adu plnenia o viac ako še.sť mesiacov,
môŽe kupu1úci oc] zmluvy oclstlipit]. Tné dÔ'lody
na odstúpenie ocl zm1uvy týmto nie sú
dot-knuté.

Ą. Kupujúci má nárok na náhradu škod1'
Spôsobenej omeškaním predávajúceho, 1en ak
predávajúci spôsobil omeškanj e úmyselne
alebo ? hrubej nedban1iVost1. Výška náhrady
Škody spôsobenej omeškaním preclávajúcelro je
obmedzená na najviac 0,25 z z' kúpnej ceny
predmetu kúpy za kaŽdý ukončený týŽdeň
omeškania, pričom ce1korlá náhrada škody z
tituLu omeškania predávajúceho nesmie
presĺahnuť 5i dohoclnut-ej kúpnej Ceny
pI edmetu kupy . Preclávaj rlci ne zodpovedá
kupu1úcemu za š}:odu rz prípacle, a}l by škocla
vznrkla aj pri včasnom c]odaní predmetu kúpy'

5. Zmeny v kollštrulicii a'l ebo fÔrme, f arebné
odchý1}:y a zmeny roz.sahu doclávky zo strany
výrobcu Zost-á\,ajÚ počas dodacej doby
yyhradené, ak sú tiet'o zmĆny aJ'ebo odchý}ky
so zoh]adnením zátljmorz preclávajriceho únosné
pre kupujúceho.

6. Údaje ,ĺ opisoch rozsahu cloclávky' vzhIadu,
výkonov, rozmero\/ a hmot'no'st''ĺ, prevádzkových
nái:fadov a iných hocinôt oh]]aclne predmetu
kúpy, p1atné v čase uzavret-j a zmIuvy, sU
porlažované za prib1 ížné. Slúžia ako
Lritérĺum na stanorĺenie toho, či predmet
tĺúpy nemá ž j.adne f akt-ické neclost'atky.

Iv. Prevzatie predmetu kúpy a přeprava
1' Kupujúci je povinný preclmet- kúpy prevziať
na dohodnut-om míest-e prevzatia a v cleň alebo
v .Iehote dohodnut-e j v kripne j zmf uve. Ak
predáva]úcí umožnj kuptljúcemu nak] aclat s
predmetom kúpy, aV.šak kupujrici predmeL kúpy
v rozpore so zmluvou neprevezme' vyzve ho
preclávajúci na prevzatj e predmetu kúpy
pí somne .

2. Pri prevzat-í predmetll kripy je kupujúcí
povinný si predmet kLipy preh1iadnuť.
I{upujúci sa mlčky vzdáva práva kontro1y, ak
táto kontIo1a nebrrcle vykonaná v uvedený deň
alebo v uveclene; Iehote, pričom sa má za to,
Že predmet kúpy nemá nec]oStatkV.

3. AŁ má predmet kúpy závażné nedostatky, je
}lupujúci opráVnený prevzati e odmietnuť. Ak-

predáva1Lici vytknuté neclost-atky treodstráni v
1ehote, J.:torri krtpujrici s predávajúcim
píSomne clohodli, ie klrpu;úci oprávnený od
kúpnej zmIuvy odst'ripiti be'z. t-oho/ aby mu

vzni}:]a povinnosť uhradit] predávajúcemu
škoclu, ktorá predávajúcemu ođstúperrím od
}lúpne j zm1uvy vznik]a.

Ą. NebeZpečenStvo škocly l"la predmete kúpy,
pokia1 nie je v konkrét_nych prípadoch
zmluvne clohoc]nut'é jnak, prechádza na
kupujťlceho okamihom prevuatj'a predmetu kúpy
kupujúcím, aLebo ak tak neurobí včas,
okamihom, kedy mu preclávajúci umoźnĺ
naklac]ať s predmetom kúpy a kupujúci poruŠÍ
zmfuvu tým, že predmet kúpy neprevezme. V
prĺpade, ak je prerláva'jrici porzinný podIa
zmluvy odovzdať predmet- kripy tlrČetrému
clopravcovi na prepravu kupirjúcemu, prechádza
nebezpečenstvo škocly na preclmetne kúpy na

kupu1úceho odovzdaním
dopravcovr.

predmetu kúpy tomuto

6. Ak Sa kupujúci dostane do omeškanla s
prevzatim predmetu kúpy, je predáVa]úc1 po
up1ynuti písomne stanovenej 14_dňovej
dodatočnej lehoty opráVnený odstúpiť od
kúpnej zmluvy a účtovať si náhradu Škody vo
výške 15? z kúpnej ceny predmetu kúpy. Táto
suma náhrady škody sa môŽe zvýšiť, ak
predávajúcí preukáŽe vznik vyššej škody.

V. Výhrada vlastníctva
1. Predmet kúpy zostáVa až do úplného
uhradenĺa všetkých pohladávok predávajúceho
z kúpnej zĺnluvy vo vlastnictve
predáva j úceho . okrem toho výhrada
VlastnĺctVa zostáva zachovaná aj v pľipade
existencie pohladávoŁ predárzajĹlceho voči
}:upujúcemu z íného obchodného \rzťahu
existujúceho medzi nimi, a to aŽ do úplného
zaplaLenia týchto pohladávok.

2. V prípade/ ak sa kupujúci dostane do
omeškania so zaplatenim ilúpnej ceny predmetu
kúpy, alebo poruší podmienky výhrady
vIastníckeho práva, môże si predávajúc1
1zyŽiadať pIedmet kúpy s prisIušenstvom od
l.:upu j úceho, ktorý j e povinný predmet kúpy s
príslušenstvom bez zbytočného odk1adu
predávajúcemu vydať. Ak predávajúci prevezme
späť predmet kúpy' predávajúci a kupujúci sa
dohod]i, že predávajúci je oprávnený bez
vpIyvu na platobné závazky kupujúceho vofným
predajom Spätne prevzatý predmet kúpy spo1u
s prísluŠenstvom čo naj lepŠie
SpeňaŽiť/pIedať. Kupujúci znáša všetky
nák1ady na spatné prevzatie a

speňaŽenie/predaj predmetu kúpy a j eho
prisIušenstva. Po speňaŽeni spáť vzaĹého
predmetu kúpy predávajúci uhradĺ kupujúcemu
iba výnos z pľeda1a preclmetu kúpy, zniżený o
náklady na späťvzatie predmetu kúpy a na
jeho speňaŽenie a predaj. Náklady na
speňaŽeníe/predaj činia bez dÔkazu 10?
obvyk1ej predajnej hodnoty predmetu kúpy.
Tieto náktady sú vyŠŠie alebo níŽšie, ak
predávajúci preukáŽe vyššie afebo kupujúc1
niŽšie náklady'

3. Pok1aI trvá výhrada v1astnictva, nesmie
kupujúci s predmetom kúpy žiadnym spÔsobom
nakfadať alebo ho zm]uvne dať do užĹvania
tretím osobám. Predmet kúpy sa nesmie najmá
zaťaž'iť záloŹným právom, odcudziť, prena1ať,
vypoŽičať tretej osobe a ani nesmie byť
prevedená záruka zań bez pisomného súh1asu
predávajúceho. Pri zásahu veritelov
kupujúceho, ktoré postihujú predmet kúpy'
najmä v pripade zriadenia zá1ožného práva na
predmet kúpy, musĺ kupujúci predárla;úcemu
oznámiť túto skutočnosť bez zbytočného
odkladu doporučeným listom a faxom.

Ą. Počas doby trVanla výhrady vIastnictr;a je
kupu1úcĺ oprávnený predmet kúpy drŽať a
uŽivať, pokíaI riadne p1ní srzoje záväzky z
uzatvorene] kúpnej zmluvy a týchto
obchodných podmienok. I(upu1úci nie je
oprávnený počas trvania výhrady vlastníctVa
vykoná1'/ať úpravy predmetu kúpy.

5. Počas doby trvania výhrady vlastníCtva je
}ĺupuj úci povinný zabezpečiť predmet kúpy
proti krádeŽi. požiaĺu, a1ebo poškodeniu ako



VI. Faktické vady predmetu kúpy
1. Faktické vady predmetu kúpy sú uprarlené vo

vŠeobecných záručných podmienkach, ktoré
tvoria druhú časť te;to prĺlohy ku kúpIlej
znLuve .

VTI. Spoloěné a závereěné ustanovenia
l. Ak by bo]o niektoré ustanorlenie týchto

obchodných podmienok neúčinné, ZoStáva tým
účinnosť ostatných ustanovení nedotknutá.

Časť 2.: VŠeobecné záručné podmíenky pre predaj novo vyrobených pracovných ptošín

a1 pre prípad zodpovednosti Za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozíd1a, ak
ide o motorové vozidfo a to s primeranou
spoIuúčasťou poisteného a s urredenĺm, ]e
prár'a z poistnej zm}uvy až do úplného
Zaplatenia kúpnej ceny prináIežia
predávajúcemu. V prípade nesplnenia tejto
povinnosti je toto poistenie predmetu kúpy
opľávnený uzatrloľiť predárlajúci a poístné
účtovať kupujúcemu ako súčasť pohladávok z
kúpnej zm]urzy. Poistná zmlurra a doklady o
zap1atení poj.stného musia byť predávajúcemu
na poiiadanie pred1 oŽené.

6. Iiupujúci je povinný počas t'ľvania výhrady
vfastnictva na vfastné nák1ady udržiavať
preclmet kúpy y riadnom stave a Iiadne a r'čas
ZabezpeČiť všetky výrobcom predpísané
ser_vĺsné prehliadky a údrŽbu ako aj
vykonanie všetkých potrebných opráV.
Akékofvek opravy a údržbu ; e kupuj úci
povinný zabezpečiť prostrednict-vom servisnej
siete predávajúceho.

Tieto všeobecné záručné podmienky (d'alej .Ien
,,záručné podmienky" ) p.Iatia pri preda j i
nových pr_acovných pIošín od predávajúceho
(ROTHLEHNER pracovné plošiny, s. r. o. )

kupujúcemu, pokia1 kupujúcim je podnikate1,
ktorý pľi uzavľeti zm.Iuvy koná v rámci svojej
podn1kateIskej čĺnností. T1eto záĺuĆné
podmienky sa pouŽijú na kripnu zmluvu medzi
predávajúcim a kupujúcím, ak si stlany \I

kúpnej :m}ur.ze rlýslovne a pisomne nedohodli
niečo iné. Záručné podmienky tvoria
neodde]iteInú súčasť kaŽde; kúpnej zmIuvy na
nový predmet kúpy. Tieto záručné podmienky
upravujú druh, obsah, rozsah a postup V
pripade nedostatkov, ktoré sa vyskytnú v
rámci záruky, prÍp. rl rámci rozšírenej
záruky '

obchodná spo1oč'nosť ROTHLEHNER pracoVné
pIošiny, s.r.o. ako predávajúci vyh1asuje, Že
nové pracovné p1ošiny zodpoveda]ú Sücasnému
stavu techniky v okamihu uZavretia kúpnej
zmluvy a nemajú Žiadne nedostatky.
Predáva1úci poskytu3e kupujúcemu záruku za
akosť predmetu kúpy za podmienok a v rozsahu
uvedených v Lýchto záručných podmielrkach.
I(upujúci uználza tieto záručné podmíenky Za
záväzné pre všetky pInenia, kt-oré sa majú
uskutočniť na základe kúpnej zmJ.uvy, ktorej
sú súčasťou.

T. DŤuhy záruky za akosť:
a) Záruka za nedostatky celého zariadenia
b) Záru}:a za nedostatky náhradných die1ov

2 ' Predávajúci Ilezodpovedá kupujúcemu 2a
Žiadne náhodné ani nás1edné straty ani uŠ1ý
zisk, ktoré nrÔžu vyplyllúť z akýchkoJvek
okolnosti.

3 . V pripa<1e, Źe kupuj úci nebude ma ť VO
vzťahu k predávaj úcemu vysporiadané všet}ly
finančné Závazky Izávězky z predchádzajúcic}ł
kúpnych a_lebo llá j omných zm1úv, zmlurltté
pokuty' úrok1, z omeškania a pod. ) ie
predáva1 úci oprávllerlý od kúpnej zmlu.ly
odstúpĺť. Kupujúci nie je v tonto prĺpade
opr_ávnený domáhať sa náhrady škody'

4. Akékolve},. údaje obsiahnuté v kúpnej zmfuve
sú predmetom obchodného tajomstVa a neslnu
byť sprístupnené tretej osobe.

5. Všetky právne vzťahy medzi preclávajúcim a
kupuj úcim .JyplýVaj úce z kúpIlej zmluvy a
týchto obchodných podmieIrĺ-ik, v kúpnej zmluve
a V týchLo obchodnýCh podmierlkach
neuprarzené, Sa spravujú prísIušnýnri
ustanoveniami obchodného zákonníka č.
5T3/)'99I Zb. v znení platnom v S1ovenskej
republike -

TT. DÍžka záruěnej doby
1. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku za

akosť v nas]edovnom trVaní:

a) Záruka 2a
zaríadenia

nedostatky ce1ého nowéľro

Záručná doba pre faktické nedostatky (d'a1ej
Ien ,,nedostatky'') llovej pracovne1 ptoŠiny je
L2 mesiacov od clo<lania predmetu kúpy
Lupujúcemu, pričom rozhodujúcim je teImín
odorlzdania zariadenia kupuj úcemu podJa
preberacieho protokof u.

b) Záruka za nedostatky náhrađných díeJ-ow

Nároky z nedoStatkov na originálnych die-Loch
a origĺná1nom pris.]_uŠerlstve zaniknú po
upl-ynuti 12 mesiacoch od ich dodania
kupuj úcemu .
Táto záruka sa nevzťahu1e na die1y
podIiehajúce opotrebeniu uvedené v tabuIke
č. 1 a na die1y Vylúčené zo záruky pl i
ktorýCh to j e uvedené tabu1ke č. 2 týchto
Záručných podmienok

2 ' Záruka za nedostatky zanil-á upJ_ynutim
prisIuŠnej doby uvederlej v bode 1 tohto
č1ánku. Na nedostatky uplatnené v záručnej
dobe, a1e neodstránerrých, sa poskytu'1e
záruka do ich odstránen.ia. Táto doba sa c1o
záručnej doby rrezapočítava. V takom pripaĹle
konči záručná doba 3 ĺnesiace po vyhláserrí
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predávait'rceho/ Že neclÔ.statok bol' odstr'átlelrý,
af ebo Že nee;tisLorzal.

3. oplava alebo iný spôsob odstránenia
nedostatku v záručnej clobe lreprerušuje ani
ne:astavuje p].ynutie zártlt:nej clol'ly a zäĺučná
doba sa nepredlžuje o <lobtl VykonáVania opráV
a]ebo po dobu iného Ôclstrańovania
nedostatkov.

rI1. obsah záruky a nároky kupujúceho zo
záruky
1. Pre od.stránenie neclostat-kov má }:upujúci k
dispozici i sieť serrzisných stredisk
ROTHLEHNER a servisných st'recl'ĺ sk výrobco..z
pIo.šín, ktoré vykonávajú zártlčné opraVy
pracovných plošín.

2. odsLránenie nedost'atkov \/vkoná predál.ĺa1úci
bezplatne výmenou a]ebo opra\lou vadnýclr
die]ov. Vymel]ené .sťlči ast-ily sa stanťl
rz]astníctvom predávajúceho. Ak v dôsfed}.:u
oclstránenia vady/vád vznikne nut'noSť Vykonat]
precipísanú ridržbu, rlšetkY nákl acJy na ]e]
1lykonanie hracli' predávajúci '

3. Na oclstránenie fa}tt-ických nedostatkov
sĺrČiastok namontovaných pri oclstránení
faktic}:ých nedostatkÔv si môže kupujúcĺ aa
do up1ynutia pIem]čace; }ehoty predmetu kúpy
upIatniť nároky z fakt'ických neclostatkov na
zák]ade ktipnej 7m]uvy.

4 . Ak nedost-at_ky níe j e možlré o<ĺ.st'rániť alebo
Sú d'a1šie pokusy o c]oclatočné odstľanenie
neciostatkov nepri j ate1né, j e kupuj úci
opráĺ-lnený oc]stúpj ť Ôcl kripnej zmluvy aIebo
poŽadorlať zní' Ženie kr':pne j cenV/ nemá .ĺša}:
nárok na doclanie náhraclného p;.edmetu kúpy,

5. Náhracla ušIého zisktr za clobu odstraňovania
1z3fly/vád predmet'u kúpy ] e vy1účelrá .

6. PÔ clobu odst'raňÔvani á nedostat}:oV
pracovnej p1ošiny nie je prectávajúci pov]n11''/
pos}:ytnúť kuptljúcemu náhraclnli praCoVnu
piošinu an1 nahradit] náklady spoiene so
zabezpečením náhradnej praco\nlej plošiny.

l . \/ pTĺpa(le neđostat-kov na podvozku
úŤ1tkového rĺozldla, kt'orý bol rovnako
predmetom kúpnej zm[l]Vy, je kuprl;úci povinný
up1atn1ť vadrr/vady u výł:obcrr,/clodávateIa
úŽ1t}.:orlého vozidla. Poclobne je l.:upu júci
povinn1i up]'äŁniť vac]u/rzac]y pneumatík u
výIobcu/ clodávate]a pneumatík. V dôs1edP_u
tejto skutočnÔsŁi Sú riŽI tkové vozid]o a
pneumatiky zo záruky vy1úČené.

TV. obmeđzenia a vý1uky zo záruky
1. Náro}: zo zoclpovednosti Ż'a nedostatky

zaníká, a}:
a) }tupujúci Si nellp]atnj- náIok Żo

zodpovednostr za nedost-at-ky riadne a vcas
a.I ebo

b) kupujúci bez zbytočrrélro odkladu neumoŽni
oclStránenie z i. Stených nec]ostat-kov,

c) }:upujúci s preclmet'om }ĺiip1z maľripu1uj'.
neocjborne af ebo ho pretia žtl j e,

d) na prec1mete kúpy bo] a s vedomÍm
kupujúceho \Żykonaná oprava a'l ebo údrŽba
inou osoboll neŽ pĺeclá\/ajlicim a1ltori:oVanou
serVísnou clíeIňou aIebo servísnou dielňou
p r e cláva j Ĺl ceho ,

e) do predmetu kúpy bo1i namontované die1y'
ktorých použiŁie nebo] o predárza1úcĺm
schváIené, alebo bo} preclmet- klipy llpraVeny

spôsobom, ktorý predávajúci neschvá]il
a Iebo

f) kupujúci nedodrŽaI návod k obsfuhe
pi_edmetu kúpy a nevykonával údrŽbu
predpisanú predáva j úcim.

2. Predál.lajúci nezodpovedá za faktické
nedostatky predmetu kúpy ĺzzniknuté po
prechode nebezpečerrstva Škody na predmete
}lúpy na }.'upu j úceho, ktoIé vzni}:li v na jmä
dÔs ledku:
a) zásahu mechanickej sily zvonku a]ebo,
b) nedodrŽania návodu na prerrádzku a1ebo
c ) zanedbania predpĺsaných údrŽbových prác

a1ebo prr neodborlrom prevedeni údrŽborzých
pĺác alebo

d) neodborne zmenených/upravených dieIoch
a1ebo súčiastkach alebo

e) nesprávneho spÔsobu pouŽívanra a1ebo
f) mechanických nehÔd.

3. Zárv,k-a za nedostat'ky nep1atÍ, pokíat
nedostatok vznikol:
a) lĺ dosledŁ_u nehody, t. j . uda1osti, ktoĺá

pôsobi bezprostredne zvonka, náhIe,
mechanickýnr rlásilím;

b) v dôs]ecl}ĺu úmyseIného konania, požiaĺu
nebo výbuchu;

c) pÔSobenĺm vyššej moci, v dôs1edku StaVu
te.rénu, chovan1a obsluhy v priebehu
manipulácie alebo poveteInosLnýCh
podmíenok;

d) zavinením treťou osobou, napr. výrobcom
a]ebo clodávatefom, na základe zmluvy o
opIave nebo iných dohôd,'

e) v dôsIedŁu pouŽitia nerzhodných maziV či
prevádzkovýclr Iátok; pričom za nevhodné
mazivá a prevádzkové látky sa povaŽujú tie,
ktoré nezodpovedaj ú normám výrobcu pre
preváclz}:ové 1átky;

f ] lz dÔsIedku Zmeny pÔvodnej konštrukcie
p::acoĺ.ĺtrej p1oširry aIebo montáŽe cudzich
súčasti alebo súčasti prĺs1ušenstva, ktoré
nie sú schvá]ené Výrobcom;

g) v dÔs]_edku a}''e j }:oIvek manipu1ácre S
počitadIom prevádzkových hodin;

h) vznikla v dôsIedku pouŽitia Veci ZjaVne
vyŽadujúcej opravu, rbaže by vzni],'nuté
nedoStatky preukázate'Lne nesúvise]í s
potIebou takej opraVy a1ebo by táto Vec v
dobe vzniku nedostatkov bo]a núdzovo
opravená so súhlasom predávajúceho

i) nedoStatok vznikol v <lôsIedku nedodrŽania
pokynov v návode k obs1uhe pracovnej
p1 oš 1ny

j ) nedostatky vznik]_i preto/ ż.e iné
nedostatky nebofi bez meškania ohIásené
a pr.acovná plošina nebola opraVená,.

k) nedostatky vzniklí preto, Že bol predmet
kúpy modifikovaný a1ebo Zapečatenia afebo
iné nastar.ĺenia vykonatlé výrobcom a]ebo
predávajúcim a]'ebo ich dodávatefni bo1i
porušené.

Ą. V rámcĺ záručného p1nenia sa neuspokojujú
nas1edovné náklady:
a ) nák1aĺiy na test'ovacie, meracie a

nastavovacie p]:_áce/ po},_ia1 nevzniknú V
súvis]osti s nedostatkom, na ktorý Sa
vzťahu1e zá-ruka;

b) náhrada súv1siacich nákfaclorz. obzvlášť
nákIadov na Vyprostenie a dopravu p1ošiny;



c) 11ákIady, ktoré vzniknú v súvis1osti so
vznikom nedostatku, napr. náklady za
noc1ah, te].efón, sprosť-reclkovanie pomoci,
sŁrav}]é/ prerušenie práce nemôžu byť uznané
a nahradené;

d) náklady na opravy v iných neŽ
autorizovaných clieIňach ROTHLEHNER afebo
dielňach výrobcov;

e) náklady za oIeje a j'né }łvapa1iny, pokia.l
nre sú vyna1oŽené v .sÚvis1osti s
nedos ta t kom;

f) d'a1šie nák1acly' fj'nančné .st'raty {vrátane
straLy zisku, príjmov a očakávaných úspor);

g) náhrada nákladov za ná.sleclné škody;
h) nákIady, kt-oré vznl.lłnri pret'o, Že podvozok

úŽítkového vozic]]e al ebo iné zariadenie
brát'ti vykonaniu prác na p]o_šine;

i ) nák1ady na všet}ły mat-eríáJ y, ktoré sú
potrebné prí úclržbe a V prĺpade
opotrebeniat nap'r. oleje, mazacíe tuky,
tesnenia, hydrau1ic}ré kvapaliny, fiItre,
atcl., ktoré sú tlveclené v prí}ohe týchto
záručl1ých poclmienok.

5. Predá\,ajúcj. je oprávnený 17ýkon odmietnuť,
pokia] nebo]i doc]ržané servj sné .interva1y
a1ebo použité prevádzkové 1át'ky predpĺsané
výrobcom, resp. nebo]':ĺ použi té origínálne
náhradné clie1y a ná.sl edkom t'oho vznikof
nedostatok.

6. Záruka sa neposkytuje na vady spôsobelré
bežným opot]:ebením preclmetu kripy. ZáruLa sa
taktieŽ neposkytuje na dieJ y podliehajúce
bežnému opot'rebeniu uveclené v Labufke č. 1 a
na diely vylúčené zÔ záruY.y uvedené v
tabu]ke č. 2 týchto záručných poclmienok.

l. Zártlka sa taktiež nevzlJahuje na výrobky,
ktoré nebo]i kúpené u precláva1riceho.

v. ostatné pođmienky záruky
1. ZmenoLl v]a-st-níct-va preclmet-tl kúpy zostáva jú
nároky na oclstránenie václ neclÔt knrrté.

Vr. PovinnosŁi kupujúceho
I. Pri zistení/ resp. poclozrení. na vadu ntusĺ
kupujúci ihľled', v prĺpadc potreby tieŽ
te1efonicky. ohlá.siť t'rit'o vac]u predávajúcemu
a]ebo podníku zaradenému clo alltoIizovanej
servisnej siet-e ROTHLEHNER.

2 ' Nárok zo zodpovedností ?.a vady predmetu
kúpy musí byť up1atnený písomne a to jlez
zbytočného odk1adil, kedy kupujúci vadu
z}sti] a1ebo prj ná1ežitej starost]_.ivostí
mohol zistiť, najnesJĺoršre však do uplynutia
záručne; doby. Kupujúci je povinný pri
uplatnení vacly preclloži t: a odovzdať
predáva] úcemu všet-ky s prec1metom kúpy
poskytnuté pJ.nenia (Dôkaz o ridrŽbe a pod' ) .

Popis prejavov vady, kt-orá je upIatňovaná,
musí byť zaznamenaný písomne.

3. Nároky na oc]stránenie fakt-ických vád si
môŽe kupujúci uplatnitl u preclávajúceho alebo
u iných sub; ektov, kt'oré výrobca alebo
predávajúci uzna L na servjs predmetu kúpy; v
prípacle up]atňovan1a .si nároku u takýchto
subjektov musí kupujlici túto skutočnosť
íhned' oznámiť predávajúcemu.

Ą. Ak sa preclmet kúpy sŁane neschopným
prerládzky z clôvoclu fakti ckej vady, musĺ sa
kupujúci obrátiť na -servis predmetu kúpy'
ktorý je najbliŽšie k mie.st_rr predmetu kúpy

neschopného preVádZky. TáLo servĺsná die1ria
.rozhodne. či vada bude o<lsĹránená na mieste
a1ebo V ĺnej servisnej diefni.

5. NákIady Ila odtiahrrut-ie predmetu kúpy do
serr'isnej dielne hradi kupujúci.

6. Predávajúcemu ZostáVa vyhradené pIáVO
odkázať kupujúceho, resp. oprávneného na inú
r'hodnú odbornú Osobu.

l. Kupujúci je poviĺrný vyvarovať Sa
akýchko1vek ZásahoV či iĺtého ovp1yvńovania
počit'adIa prevádZkových hoĺlin.

B . V prípade nesplllenia pov.inností kupu; úcehc>
uvedených pod bodmi I aŻ 'l tohto č].ánku' llie
je predávajúCi povinný poskytnúť záruČĺte
plnenia.

VTI' Bežné oPotrebenie a údržba.
l. BeŽné opotrebeĺlie a údrŽba pracovne 

'1p1ošiny prebiehajú v rÔznych 6u5grlých
inĹervaloch a sú zálzrslé od poČLu
prevádzkových hodiIl, geologických a
k1imatických podmienŁach, staVu teIenu a
spôsobu používania atd.

2. Tieto podmienky ovplyvňujú do znaČĺrej
miery Životnosť príslušných súčasti
pracovnej plošiny.

3 ' ÚdrŽ]oou sa rozumie ''pIánovaná údržba " a
'' nep1ánovaná údĺ Žba '' .

Ą. Pfánovaná údĺŽba (seĺvis/preh1iac1ky) sa
rlykonávajú na bá'ze p]'ynutia času a počtu
prevádzkových hodín a zahrňuje výmenu
materiálov, u kLoi ých j e moŽné potIebu
výmeny vopred určiť, napr. oleje a fiftre.

5. Neplánovaná úclrŽba zahrnuje \/ýmenu
materiá1ov, ktoré vykazuj ú rovnaký stupeň
opotrebenia v závislosti rra pouŽĺvani, reSp.
úče1u používania pracovĺrej p1ošiny' V rámci
pravideIného seĺvisu sa pre také materiá1y
p1ánu1ú preh1iadky, a1e rlie výmeny.

6. Ak popri preh1iadke rrie je zistená Žiaclrla
vacla, a1e je potrebná výmena kvÔIi
opotrebeniu, povaŽuje sa príslušná oprava za
neplánovanú údrŽbu. V Lomto pr ĺpade, afe
nevzni]-:á nárok na p1lrenie Zo záru|-y /
ro:šrrenej :aruky.

1. Pre zaistenie pĺevá<Jzkovej spolahlivostí a
prer'ládzkyschopllostí je kupujúcĺ por'inllý
zabezpečiť, aby akákoIvek údrŽba a koritro1y
bo]i vykonávané pocl'La pfatných predpis<lv
rzýrobcu a podIa plánu údrŽby' Łtorý j e
uvedený v návode ĺla údrŽbu.

VIII. sPoloěné a záwereěné ustanowenia
1 . Ak by bo]o niek'tor é ustanovenie týchLo

Żáručných podmienok neúČinné, zostárza tým
účinnosť ostatných ustanoveni nedotknutá '

2. Všetky právne vzťahy mec1zi preclávajúcĺm a
kupujúcím vyplývajúce z kúpnej zm.luvy a
týchto záručných podmienok, v kúpne; zm1u.le
a V týChto záručných po<lnrierrkach neupravené,
sa spravuj ú pris1ušllými ustanovenianti
obchodného zákonnĹka Ć.5)'3/I99I Zb. v zttelri
platnom v Slovenskej republike.

3. Tabulka č. 1 v ktore; sú uvedené die1y. ria
ktoré sa nevzťahuje záruka a Labulka č. 2, V
ktorej sa uvádzaj ú súčasti, ktoré sú
zahrnuté do záruky a ktoré sú vylúčené Zo
záruky, tvoria neoddefĺĽefnú súčasť týchLo
záľučných podmj.enok.

Tabu1'ka ě. 1



Príklady đieIov, ktoré pod1íehajú bežnému
opotrebeníu, sú súěasťou údržby, a1e
nevzťahuje sa na ne záruka :

oLEJoVÝ ETLTER,
PALT\/oVÝ ETI'TER,
VZDUCHOVÝ ETLTER,
Ž TAROVKY,
(]LEJE,
|,]AZ TVÁ,
MAZACTE TUKY,
TESNENTE,
CHTADTACA KVAPALTNA.
Tabulka č. 2
súěasti pracovnej ptošiny vylúěené zo záruky
I(LTNoVÝ REI"1EŇ 1 KLTNoVÝ REBROVANÝ REMEŇ PRE

HYDRAI]LTCKÉ ČERPADLo,
t{LINoVÝ REIIEŇ,
VLOŽKA oLEJoVÉHo FTLTRA I VLOŽKA FTLTRA,
PATRÓNA oLEJoVÉHo FTLTRA'
VLOŽKA SUCHÉHO VZDIJCHoVÉHo E]LTRA,
\/YI\IENNÝ PALIVoVÝ FILTER T PATROI'IA,
PBEDFTLTER PALIVOVE,] 3(iSTAVY,
Ź1ARoVr.Y SVETIEL ] SVETLoMETY'
ŽreRovIĺy PRE SPŕNAČE A TLAČÍTĺ<A,
PNEUMATIKY,
PoDVoZoK ÚŽlľxorĺÉHo Al]ToIqoBTLIl.
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