V Ý R O B A L E S N E J T E C H N IK Y
H y d ra u lic k ý že ria v EPSILON Q 150 Z 96___________________________________
•

žeriavová norma - EN 12999__________________________________________

•

zdvihový moment -1 4 0 kNm___________________________________________

•

2570 mm_________________________________________________ __________

•

rozsah otoče - 425 st._________________________________________________

•

hydraulický dosah -9 ,6 m_____________________________________________

•

prevádzkový tlak- 240 bar_____________________________________________

•

váha 2495kg________________________________________________________

•

dvojokruhové hydraulické zariadenie___________________________________

•

hydraulicky výsuvné oporné nohy 3-násobne ovládané z výškového sedadla

•

rozvody riadenia dvoma krížovými pákami a dvoma pedálmi_______________

>

vnútorné uloženie hadíc v ramene a vedené ku špici HR__________________

»

separátne oporné nohy, hydraulicky vysúvateľné_________________________

»

olejová nádrž 200 L +chladič 200 L/24 V________________________________

•

rotátor + drapák______________________________________________________

•

vyhrievaný poťah sedačky_____________________________________________

R.CH., s.r.o. výroba lesnej techniky, 956 54 Ruskovce 88, tel.:+421 38 7686 282, fax.+421 38 7686190, tel./fax:+421 38 7686283
e-mail: rch@rch-ruskovce.sk, e-mail: vyroba@rch-ruskovce.sk, w w w .rch-ruskpvesýk^
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VÝROBA LESNEJ TECHNIKY

MAN TGS 33.480 6X6 BB

emisná úroveň EURO 5, rázvor4500mm
motor výkon 480 kon. síl________________________________________________________
manuálna prevodovka + intardér
usporiadanie hnacích náprav 6 X 6 + redukcia + uzávierky na všetky nápravy
celá odvozná súprava odpružená na vzduch, vankúšoch___________________________
palivová nádrž 400 L___________________________________________________________
ľavostranné riadenie___________________________________________________________
zaťažiteľnosť prednej nápravy - 9 000 kg_________________________________________
zaťažiteľnosť zadných náprav -26 000 kg_________________________________________
prípustná celková hmotnosť - 33 000 kg_________________________________________
pneumatiky

- predná náprava - 385/65 R 22,5____________________________________
- zadná náprava - 315/80 R 22,5______________________ , _____________
____________ - rezerva - 315/80 R 22,5____________________________________________
-denná kabína, 2 sedačky, el. nastaviteľné a vyhrievané zrkadlá_____________________
automatická klimatizácia, rádio, centrálne uzamykanie, GPS monitoring, lakťová
opierka, ťažné zariadenie - oko 50mm, denné svietenie...___________________________
-bubnové brzdy dvojokruhové na prednej aj zadnej náprave + EBS,ABS______________
Nadstavba klanicová RCH PK2300_______________________________________________
nadstavba pre výrezy dreva v dĺžke 1m-6m__________________________________________
predné čelo vystužené (1.500mm), uložené po boku a priečne vzadu____________________
4ks vyberateľných rýchloupínacích klaníc do výške 2.800mm___________________________
skrinka náradia 1ks, nádržka na vodu, bočné zábrany________________________________
nadstavba a hlavný rám sú žiarovo zinkovaná, skladateľná_____________________________
montáž HR za kabínou, revízná správa_____________________________________________
R.CH., s.r.o. výroba lesnej techniky, 956 54 Ruskovce 88, tel.:+421 38 7686 282, fax:+421 38 7686190, tel./fax:+421 38 7686283
e-mail: rch@rch-ruskovce.sk, e-mail: vyroba@rch-ruskovce.sk, www.rch-ruskovce.sJj^™^r
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Obchodné podmienky pre predaj náhradných dielov, príslušenstva,

^
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agregátov a motorov

termín dodania spolu s uvedeným dôvodom pre ktorý nebolo možné dodržať pôvodný termín dodania. V tomto prípade
dodávateľ nie je v omeškaní.
VI. Dodanie/Dopravné podmienky
1.
2.

3.
4.

Spôsob dodania predmetu kúpy je na voľbe odberateľa.
Predmet kúpy si odberateľ môže vyzdvihnúť osobne v prevádzke dodávateľa, alebo si ho na svoju písomnú žiadosť nechať
zaslať na ním uvedenú adresu. Pre tieto účely spravidla spolupracuje dodávateľ s týmito prepravnými službami: UPS,
Predávajúci účtuje kupujúcemu dopravné len ak celková kúpna cena je menej ako 200,00 EUR. (slovom dvesto eur)
V prípade že odberateľ požaduje dopravu výmenného motora do miesta určenia, tak sa výmenné motory prepravujú
namontované na podpornom stojane. Podporný stojan zostáva majetkom dodávateľa a odberateľ je povinný ho bezodkladne
spolu s pôvodným motorom vrátiť späť dodávateľovi. Pokiaľ odberateľ stojan nevráti najneskôr do siedmich dní odo dňa dodania
výmenného motora do miesta určenia, je dodávateľ oprávnený vyúčtovať odberateľovi vzniknutú škodu, ktorej výška zodpovedá
kúpnej cene nového podporného stojanu.

VII. Vrátenie náhradných dielov, príslušenstva a agregátov
1.
2.

3.
4.

Predmet kúpy možno vrátiť len so súhlasom dodávateľa.
Predmet kúpy možno vrátiť najneskôr do 30 dní odo dňa prevzatia (doručenia) v nezmenenom stave, v originálnom balení a
riadne zabalený a zabezpečený pre prepravu
Náklady súvisiace s vrátením predmetu kúpy nesie výlučne odberateľ
V prípade vrátenia predmetu kúpy z dôvodu, ktorý nezavinil dodávateľ, môže dodávateľ znížiť kúpnu cenu k vráteniu
o 20%.

VIII. Záruka
Dodávateľ poskytuje na predmet kúpy záruku v rozsahu a za podmienok, ktoré sú uvedené nižšie:
1. Dodávateľ poskytuje odberateľovi na zakúpený predmet kúpy záruku na vady:
a) u nových agregátov a motorov buď po dobu 24 mesiacov odo dňa odovzdania predmetu kúpy odberateľovi alebo po dobu
absolvovania jazdného výkonu 200 000 km, záruka na vady predmetu kúpy sa skončí skutočnosťou ktorá nastane najskôr.
b) u výmenných náhradných dielov, príslušenstva, agregátov a motorov buď po dobu 12 mesiacov odo dňa odovzdania
predmetu zmluvy alebo po dobu absolvovania jazdného výkonu 100 000 km, záruka na vady predmetu kúpy sa skončí
skutočnosťou ktorá nastane najskôr.
c) u nových náhradných dielov a príslušenstva buď po dobu 12 mesiacov odo dňa odovzdania predmetu zmluvy alebo po
dobu absolvovania jazdného výkonu 100 000 km, záruka na vady predmetu kúpy sa skončí skutočnosťou ktorá nastane
najskôr.
2. Na bežné opotrebenie sa záruka nevzťahuje.
3. Daňový doklad slúži zároveň ako záruční list.
4. Odberateľ je povinný si pri prevzatí predmet kúpy riadne a s náležitou starostlivosťou prezrieť a v prípade že zistí vady tak na
tieto vady ihneď dodávateľa upozorniť.
5. V ostatných prípadoch musia byť vady dodávateľovi písomne oznámené bezodkladne po ich zistení a musia byť presne
špecifikované. Ak oznámi odberateľ vady ústne, vydá dodávateľ odberateľovi písomné potvrdenie o uplatnení vád.
6. Záruku nie je možné si uplatniť v nasledujúcich prípadoch:
a) predmet kúpy nebol dodávateľovi dodaný súčasne s oznámením vád odberateľa, alebo bezodkladne (najneskôr do 3 d n í )
po doručení oznámenia vád zo strany odberateľa,
b) predmet kúpy nebol namontovaný v autorizovanom servise dodávateľa,
c) dôvodom výskytu vady je uskutočnenie zmeny na predmete kúpy, ktorý výrobca nepovoľuje,
d) dôvodom výskytu vady je nedodržanie návodu na obsluhu a údržbu predmetu kúpy predpísaného výrobcom zo strany
odberateľa.
IX. Záverečné ustanovenie
1.
2.

O všetkých prípadných sporoch vyplývajúcich z obchodných vzťahov medzi odberateľom a
dodávateľom bude rozhodovať súd príslušný na konanie podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.
V prípade, že sa akékoľvek ustanovenie týchto OP stane neplatným alebo protiprávnym, ostávajú ostatné ustanovenia týmto
nedotknuté. Dodávateľ bezodkladne nahradí takéto ustanovenia zákonnou a platnou verziou.
Všetky vzťahy dodávateľa a odberateľa vyplývajúce z kúpnej zmluvy a týchto OP, v týchto OP neupravené, sa riadia príslušným
ustanovením Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
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Podmienky pre vykonávanie prác na motorových vozidlách, prívesoch, agregátoch a ich súčastí
Predmetom týchto Podmienok pre priebeh prác na motorových vozidlách, prívesoch, agregátoch a ich súčastí (ďalej len „PPP“). MAN
Truck & Bus Slovakia s.r.o. je úprava základných obchodných vzťahov medzi MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., so sídlom Rožňavská
24/A, Bratislava (ďalej len Zhotovíte!’) a zadávateľom zákazky (ďalej len Objednávateľ). Objednávateľ prijíma a uznáva nasledujúce PPP
ako záväzné pre všetky plnenia, ktoré majú byť realizované v rámci prác na motorových vozidlách, prívesoch, agregátoch a ich súčastí.
Tieto PPP sú vyvesené v prijímacej hale prevádzky Zhotoviteľa na adrese Rožňavská 24/A, Bratislava a na internetovej adrese
www.mantaickandbus.sk a taktiež je Objednávateľ oprávnený si tieto PPP vyžiadať pri zadávaní zákazky od prijímacieho technika
Zhotoviteľa.
I. Servisná zákazka
1.
Dohoda o vykonaní opravy alebo údržby motorových vozidiel, prívesoch, agregátoch a ich súčastí (ďalej „ Servisná zákazka“)
je platná a účinná od okamihu, kedy Objednávateľ a Zhotoviteľ túto Servisnú zákazku podpíšu
2. V Servisnej zákazke je potrebné uviesť rozsah prác, prípadne predpokladaný termín dokončenia.
3.
V prípadoch v ktorých nie je možný odklad možno Servisnú zákazku a rozšírenie rozsahu prác dohodnúť aj ústne. Zhotoviteľ
zabezpečí o ústnom podaní zákazky záznam, ktorý odovzdá Objednávateľovi spolu s predmetom zákazky po uskutočnení
prác. Taktiež pre tieto prípady platia tieto PPP.
4. Ak zákazku zadáva vodič vozidla platí, že je k tomuto úkonu poverený
5. Servisná zákazka oprávňuje Zhotoviteľa k poskytovaniu čiastočných zákaziek svojim subdodávateľom, k vykonaniu
skúšobných jázd a k preprave vozidla ktorého sa práca týka.
6.
Ak je vozidlo v stave, ktorý odôvodňuje predpoklad možného znečistenia servisných priestorov alebo znečistenie vozidla bráni
riadnemu vykonaniu opravy, Zhotoviteľ je oprávnený umyť vozidlo na náklady Objednávateľa.
II. Cenové údaje na Servisnej zákazke, rozšírenie zákazky, rozpočet nákladov na opravu a údržbu
1.
Na žiadosť Objednávateľa označí Zhotoviteľ v Servisnej zákazke ceny, ktoré možno predpokladať v súvislosti s uskutočnením
zákazky. Ceny môžu byť v Servisnej zákazke uvedené aj prostredníctvom odkazov na zodpovedajúce položky dostupných
katalógov cien náhradných dielov, agregátov a prác. Objednávateľ berie na vedomie a je uzrozumený s tým, že ceny uvedené
v Servisnej zákazke nie sú konečné a sú iba približné.
2. Vykonávanie prác nad rámec dohodnutej zákazky si vyžaduje predchádzajúci súhlas Objednávateľa.
3. Ak požaduje Objednávateľ pri zadávaní zákazky záväzné cenové údaje, vypracuje Zhotoviteľ rozpočet nákladov na opravu či
údržbu. V rozpočte nákladov na opravu či údržbu uvedie Zhotoviteľ prácu a náhradné diely s príslušnými cenovými údajmi.
Zhotoviteľ je týmto rozpočtom viazaný po dobu troch týždňov od jeho vystavenia, po tejto dobe je zhotoviteľ oprávnený
upraviť rozpočet po predchádzajúcom písomnom vyrozumení Objednávateľa.
4
V prípade že je cena v Servisnej zákazke dohodnutá na základe rozpočtu nákladov na prácu, ktoré sú predmetom zákazky, je
možné cenu prekročiť iba so súhlasom Objednávateľa.
III. Termín dokončenia zákazky
Zhotoviteľ nesmie bez náležitého odôvodnenia prekročiť predpokladaný termín ukončenia zákazky uvedený v Servisnej zákazke.
Pokiaľ sa zmení alebo rozšíri objem prác oproti pôvodnému zadaniu zákazky a následkom toho nie je možné dodržať
predpokladaný termín dokončenia, Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi nový termín dokončenia s udaním dôvodu pre
ktorý nebolo možné predpokladaný termín dodržať bez zbytočného odkladu po tom, ako túto skutočnosť zistil.
IV. Predanie a prevzatie zákazky
1. Predanie predmetu zákazky a jeho prevzatie Objednávateľom sa uskutočňuje v prevádzke Zhotoviteľa, pokiaľ nie je
dohodnuté inak.
2. Pokiaľ Objednávateľ neprevezme predmet zákazky do jedného týždňa po oznámení ukončenia zákazky, je Zhotoviteľ
oprávnený vystaviť Objednávateľovi faktúru pričom neprevzatie predmetu zákazky nemá vplyv na splatnosť vystavenej
faktúry. U opráv uskutočnených v rámci jedného pracovného dňa činí lehota na prevzatie zákazky 2 dni.
3. V prípade omeškania s prevzatím zákazky môže Zhotoviteľ účtovať náklady spojené s úschovou predmetu zákazky v obvyklej
výške. Ak sa Objednávateľ ocitne v omeškaní s prevzatím zákazky, Zhotoviteľ je oprávnený predmet zákazky uschovať podľa
svojho uváženia za bežných podmienok. Nebezpečenstvo na predmete zákazky a náklady spojené s úschovou v takom
prípade nesie Objednávateľ.
V. Vyúčtovanie zákazky
1.
Cenu prác účtuje Zhotoviteľ na základe svojho Cenníku servisných prác. Platí cena platná v deň dokončenia zákazky. Výpis z
Cenníku servisných prác je uverejnený na špeciálnej výveske v prevádzke Zhotoviteľa.
2. Ceny prác, náhradných dielov a materiálov sa pre každý výkon vo faktúre vykazujú zvlášť Zhotoviteľ je oprávnený zahrnúť do
jednej účtovnej položky viac náhradných dielov, pokiaľ ich cena nepresiahne 1,50 EUR. Spotrebný materiál ktorý sa odoberá
zo skladu bez záznamu možno účtovať paušálne čiastkou 3 % z celkových nákladov na prácu.
3.
Ak Objednávateľ požaduje odvoz alebo pristavenie predmetu zákazky do iného miesta podľa jeho určenia, toto sa uskutoční
len na náklady a riziko Objednávateľa.
4.
Náklady spojené s vykonaním skúšobnej jazdy (palivo a mýtne poplatky) hradí Objednávateľ.
5. Účtovanie zvýhodnenej ceny u zákaziek spočívajúcich vo výmene agregátu alebo dielov za tzv. výmenné diely, predpokladá
že demontovaný agregát, alebo diel zodpovedá objemu dodávky náhradného agregátu, alebo dielu a že nevykazuje žiadnu
takú vadu, ktorá by činila jeho renováciu za nemožnú. Pokiaľ sa pri kontrole pôvodného agregátu, alebo dielu zistí, že
niektoré súčasti dielu chýbajú, alebo sa ich nedá opraviť, účtuje sa Objednávateľovi takto vzniknutá strata dodatočne k cene
výmenného agregátu, alebo dielu:
a) u starých motorov formou paušálnej čiastky, t.j. čiastka ktorá je v takom prípade u Zhotoviteľa podľa platného katalógu
cien obvyklá.
b) u ostatných agregátov a dielov formou prirážky k účtovanej cene vo výške 20% katalógovej ceny výmenného agregátu,
alebo dielu.
VI. Platobné podmienky
1
Cena zákazky je splatná ihneď pri prevzatí predmetu zákazky Objednávateľom, ak nestanoví daňový doklad neskorší termín
dňa splatnosti.
2. V prípade omeškania s úhradou ceny zákazky je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úroky s omeškania vo výške
0,05% z celkovej ceny zákazky za každý deň omeškania.
3. Zhotoviteľ je oprávnený požadovať od Objednávateľa zloženie primeranej zálohy na cenu zákazky.
4. Ak je dohodnuté zloženie zálohy a vydaná zálohová faktúra s DPH, uvádza sa sadzba DPH platná v deň zloženia tejto
zálohy.
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Podmienky pre vykonávanie prác na motorových vozidlách, prívesoch, agregátoch a ich súčastí
VII. Zádržné právo
1.
Zhotoviteľ je oprávnený zadržať predmet zákazky k zaisteniu svojej splatnej pohľadávky od Objednávateľa. Zádržné právo je
možné uplatniť i vzhľadom k splatným pohľadávkam zo skorších uskutočnených prác, dodávok, náhradných dielov a iných
plnení, pokiaľ majú súvislosť s predmetom zákazky.
2.
V prípade uplatnenia zádržného práva Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu dá písomné vyrozumenie o zadržaní predmetu
zákazky a jeho dôvodoch.
3.
Zádržné právo zaniká zánikom zaistenej pohľadávky, alebo výdajom zadržovaného predmetu zákazky Objednávateľovi oproti
poskytnutej inej forme Zhotoviteľom odsúhlasenej zábezpeky.
VIII. Záruka
Zhotoviteľ poskytuje na originálne náhradné diely MAN vyúčtované v Servisnej zákazke záruku v rozsahu uvedenom v Obchodných
podmienkach na predaj náhradných dielov, príslušenstva, agregátov a motorov. Tieto podmienky sú umiestnené v priestoroch
príjmu vozidiel a na internetovej adrese www.man-mn.sk alebo je možné si ich vyžiadať od prijímacieho technika.
Na uskutočnené práce zhotoviteľ poskytuje záruku v rozsahu a za podmienok, ako je nižšie uvedené.
1.
Zhotoviteľ poskytuje záruku na vady zákazky buď po dobu 6 mesiacov od predania predmetu zákazky alebo po dobu
absolvovania 10.000 km u motorových vozidiel a prívesov alebo 60 prevádzkových hodín od prevzatia agregátu a špeciálnych
vozidiel s vedľajšími pohonmi, záruka na vady zákazky sa skončí skutočnosťou ktorá nastane najskôr. .
2. Na bežné opotrebovanie sa záruka nevzťahuje.
3. Objednávateľ je povinný pri prevzatí predmetu zákazky tento riadne skontrolovať a v prípade, že zistí závady, je povinný na
nich okamžite upozorniť, inak stráca právo na uplatnenie vád zá ka zky..
4. V ostatných prípadoch musia byť vady Zhotoviteľovi písomne oznámené bezodkladne po ich zistení apresne špecifikované.
Ak oznámi Objednávateľ vady ústne, vydá Zhotoviteľ Objednávateľovi písomné potvrdenie o uplatnení vád.
5.
Zhotoviteľ odstráni závadu podliehajúcu záruke na svoje náklady v niektorom zo svojich servisných stredísk. V naliehajúcich
prípadoch môže byť odstránenie závady uskutočnené inou odbornou osobou, ktorej prevádzka sa nachádza najbližšie k
miestu umiestnenia vozidla, ktorého sa závada týka, za predpokladu že Objednávateľ taký postup dopredu písomne
Zhotoviteľovi oznámi. Zhotoviteľ nesie náklady na mzdu, materiál a prepravné nevyhnutné k uskutočneniu opravy zistených
vád. Náklady na odtiahnutie vozidla, ktorého sa závada týka idú na ťarchu Objednávateľa.
6.
Pokiaľ sa aj pre opakované pokusy o opravu nepodarí závadu odstrániť, môže Objednávateľ požadovať zľavu z ceny
zákazky, alebo od Servisnej zákazky odstúpiť.
7.
Na opravy uskutočnené podľa požiadaviek Objednávateľa len provizórne alebo na dobu dočasnú sa záruka neposkytuje.
Provizórnou opravou sa na účely týchto PPP rozumie uskutočnenie opravy bez dodržania riadneho technologického postupu.
8.
Záruku nie je možné uplatniť v týchto nasledujúcich prípadoch:
a) Predmet zákazky nebol Zhotoviteľovi dodaný/predaný súčasne, alebo bezprostredne po oznámení zistených závad.
b) Zhotoviteľovi nebolo vopred doručené oznámenie, že v dôsledku núdzovej situácie bude oprava zistených závad
uskutočnená inou odbornou osobou (viď bod 5 z tohto článku).
c) vadné diely boli medzitým na pokyn Objednávateľa inou odbornou osobou, alebo Objednávateľom upravené, opravené,
alebo odstránené a nejde o prípad popísaný v bode 5 tohto článku
d) pri uskutočnení opravy alebo údržby boli použité podľa požiadaviek Objednávateľa iné, ním zaopatrené náhradné diely,
alebo prevádzkové hmoty.
e) Zhotoviteľ nemohol z dôvodu nesúhlasu Objednávateľa vykonať opravu podľa riadneho technologického postupu.
IX. Zodpovednosť za škodu
1.
Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené na predmete zákazky po dobu jej priebehu. Toto platí aj pre škody vzniknuté
behom skúšobných jázd, alebo prevozu predmetu zákazky. Ak behom skúšobnej jazdy riadi vozidlo Objednávateľ, alebo nim
poverená osoba, prechádza nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škody na Objednávateľa.
2.
Za škody na veciach nachádzajúcich sa v. alebo na predmete zákazky (vozidla) zodpovedá Zhotoviteľ iba v prípade ak ich
písomne prevzal do úschovy.
3.
V prípade, kedy za škody na predmete zákazky zodpovedá Zhotoviteľ, je povinný urobiť opatrenia k odstráneniu škôd, a to
hlavne opravou predmetu zákazky na svoje náklady. Pokiaľ nie je možné urobiť opravu, alebo je spojená s neúmerne
vysokými nákladmi, uhradí Zhotoviteľ Objednávateľovi čiastku vo výške predmetu zákazky ku dňu poškodenia, maximálne
však do výšky výrobcom doporučenej predajnej ceny obdobného typu predmetu zákazky v sériovej výbave ku dňu
poškodenia.
4. Pri škode na veciach, alebo na predmete zákazky ktoré Zhotoviteľ prevzal do úschovy hradí-Zhotoviteľ Objednávateľovi
skutočne zistenú škodu ako hodnotu veci v dobe jej poškodenia.
5. Objednávateľ je povinný bezodkladne písomne informovať Zhotoviteľa o škode na predmete zákazky, pokiaľ za ňu Zhotoviteľ
zodpovedá, ako ju aj presne špecifikovať.
X. Výhrada vlastníctva
1. Všetky náhradné diely, výmenné diely a príslušenstvo použité pri uskutočnení servisnej zákazky zostávajú vo vlastníctve
Zhotoviteľa až do okamihu úplného uhradenia ceny zákazky podľa príslušného daňového dokladu.
2. Diely a agregáty ktoré boli pri uskutočnení zákazky nahradené novými dielmi či agregátmi prechádzajú do vlastníctva
Zhotoviteľa, ak nebolo písomne dohodnuté inak.
XI. Záverečné ustanovenia
1. O všetkých prípadných sporoch vyplývajúcich z dohôd o uskutočnení prác a súvisiacich obchodných vzťahov bude
rozhodovať príslušný súd v sídle Zhotoviteľa, pokiaľ nie je výlučne daná príslušnosť iného súdu.
2. V prípade, že sa akékoľvek ustanovenie týchto PPP stane neplatným alebo protiprávnym, ostávajú ostatné ustanovenia týmto
nedotknuté. Zhotoviteľ bezodkladne nahradí takéto ustanovenia zákonnou a platnou verziou.
3. Všetky vzťahy Zhotoviteľa a Objednávateľa vyplývajúce zo Servisnej zákazky a týchto PPP, v týchto PPP neupravené, sa
riadia príslušným ustanovením Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
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Obchodné podmienky pre predaj náhradných dielov, príslušenstva, agregátov a motorov
Predmetom týchto obchodných podmienok pre predaj náhradných dielov, príslušenstva, agregátov a motorov spoločnosti
MAN Truck & Bus Slovakia s r.o. (ďalej len OP) je úprava základných obchodných vzťahov medzi spoločnosťami MAN Truck & Bus
Slovakia s r.o., IČO: 35733209, so sídlom Rožňavská 24/A, Bratislava (ďalej len dodávateľ) a odberateľom. Odberateľ prijíma a uznáva
tieto OP ako záväzné pre všetky plnenia, ktoré majú byť prevedené v rámci dodávky náhradných dielov, príslušenstva, agregátov a
motorov a podriaďuje im svoj zmluvný vzťah s dodávateľom. Odberateľ je oprávnený vyžiadať si tieto OP pri odovzdávaní daňového
dokladu (faktúry), ktorým bola vyúčtovaná cena poskytnutého plnenia. Tieto OP sú rovnako uvedené aj v prevádzkovej hale dodávateľa
na adrese Rožňavská 24/A, Bratislava a prístupné na internetovej adrese dodávateľa www.mantruckandbus.sk
I. Objednávka, uzatvorenie zmluvy
1.

2.
3.

Kúpna zmluva sa medzi dodávateľom a odberateľom uzatvára doručením objednávky odberateľa dodávateľovi a písomným
potvrdením doručenej objednávky zo strany dodávateľa. Objednávku môže odberateľ vystaviť buď písomne listom, faxom či
prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom), alebo ústne, pričom ústne vystavenú objednávku musí dodávateľ písomne
potvrdiť.
Všetky zmeny a ďalšie prípadné dohody týkajúce sa predmetu kúpy je potrebné dohodnúť písomne.
Objednávka vystavená písomne musí obsahovať tieto náležitosti:
• Obchodné meno podnikateľa, údaj o zápise v Obchodnom registri alebo v inej evidencii, sídlo alebo miesto podnikania,
identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo odberateľa tak, aby bolo zrejmé že tieto údaje označujú odberateľa
• Označenie písomnosti slovom „Objednávka“
• Označenie výrobku /výrobkov, ktoré sú predmetom kúpy
• Množstvo požadovaných kusov každého z objednaných výrobkov
• Dátum uskutočnenia objednávky, vlastnoručný podpis odberateľa, prípadne osoby oprávnenej konať za odberateľa a pečiatka
odberateľa.

II. Cena
1.
2.

3.

4.

Kúpnou cenou sa rozumie cena predmetu bez zľavy a akýchkoľvek zvýhodnení. Platí cena platná v deň odovzdania predmetu
kúpy odberateľovi. Ďalšie dohodnuté plnenia (balné, dopravné a pod.) nie sú súčasťou ceny predmetu kúpy a účtujú sa zvlášť.
Účtovné zvýhodnenie ceny u objednávok spočívajúcich vo výmene agregátov, alebo dielov za tzv. výmenné diely je možné len
za splnenia tej skutočnosti, že pôvodný agregát alebo diel zodpovedá objemu dodávky náhradného agregátu alebo dielu a že
nevykazuje žiadnu takú chybu, ktorá by činila jeho renováciu za nemožnú.
Pokiaľ sa pri kontrole pôvodného agregátu, alebo dielu zistí, že niektoré súčasti dielu chýbajú, alebo vykazujú také chyby, ktoré
nie je možné opraviť, účtuje sa odberateľovi takto vzniknutá strata dodatočne k cene výmenného agregátu, alebo dielu:
a)
u starých motorov formou paušálnej čiastky, t.j. čiastka ktorá je v takom prípade podľa platného katalógu cien obvyklá
b)
u ostatných agregátov a dielov formou prirážky k účtovanej cene vo výške 20% katalógovej ceny výmenného agregátu
alebo dielu
Doúčtovanie podľa bodu 3 je dodávateľ oprávnený uskutočniť:
a)
u zjavných vád alebo chýbajúcich dielov v lehote dvoch (2) mesiacov od predania pôvodného dielu, agregátu alebo
motora
b)
u skrytých vád v lehote šiestich (6) mesiacov od predania pôvodného dielu, agregátu alebo motora

III. Platobné podmienky
1.
2.
3.
4.
5.

Kúpna cena a cena ďalších dohodnutých plnení je splatná ihneď pri prevzatí predmetu kúpy odberateľom, ak nie je stanovený
neskorší termín splatnosti na daňovom doklade.
V prípade oneskorenia s úhradou ceny predmetu kúpy je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi úroky z omeškania vo výške
0,05% z celkovej ceny predmetu kúpy za každý aj začatý deň omeškania.
Dodávateľ je oprávnený požadovať od odberateľa zloženie primeranej zálohy na kúpnu cenu.
Ak je dohodnuté zloženie zálohy a je vydaná zálohová faktúra vrátane DPH, uvádza sa sadzba DPH platná v deň zloženia tejto
zálohy.
Ak odberateľ a dodávateľ majú vzájomné pohľadávky rovnakého druhu, ktoré sa kryjú, tak odberateľ môže svoje pohľadávky
voči dodávateľovi proti pohľadávkam dodávateľa jednostranne započítať len vtedy, ak je pohľadávka odberateľa nesporná a
dodávateľ s tým súhlasí, alebo ak existuje právoplatné a vykonateľné rozhodnutie súdu alebo správneho orgánu.

IV. Výhrada vlastníctva
1.
2.

Náhradné diely, príslušenstvo a agregáty, výmenné diely a motory zostávajú vo vlastníctve dodávateľa až do okamihu úplného
zaplatenia kúpnej ceny odberateľom podľa príslušného daňového dokladu.
Po dobu trvania vlastníckeho práva dodávateľa k náhradným dielom, príslušenstvu a agregátom, výmenným dielom a motorom
podľa bodu 1 tohto článku je vylúčený akýkoľvek prevod predmetu kúpy, jeho založenie či akékoľvek postúpenie práv k
predmetu kúpy tretej osobe zo strany odberateľa a taktiež je vylúčená úprava predmetu kúpy bez predchádzajúceho písomného
súhlasu dodávateľa.

V. Dodacia lehota
Všetky termíny dodania a dodacie lehoty musia byť dohodnuté písomne. Pokiaľ sa zmení, alebo rozšíri objem dodávky a
následkom toho nie je možné dodržať pôvodný termín dodávky, je dodávateľ povinný bezodkladne oznámiť odberateľovi nový
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AVE-MOTOs.r.o.
Trenčianska 56
915 01 Nové Mesto/Váhom
Tel.: +421 32 7710 488
Fax: +421 32 7710 488
24hod EuroService:
+421 911 262 625
Email:
ave@averaoto.sk
Web:
www.avemolo.sk

BCI - S&T, s.r.o.
Bytčianska 499/130
010 30 Žilina - Považský Chlmec
Tel.: +421 41 5624 109
Fax: +421 41 5626 729
24hod EuroService:
+421 905 299 987
Email: belan.martin@bci-st.sk
Web:
www.bci-st.sk

CAIS s.r.o.
Popradská 58
040 11 Košice
prevádzka
MAN Truck Center
Červený rak
T e l.:+421 55 3247 000
Fax: +421 55 3247 002
24hod EuroService:
+421 905 820 443
Email: servis@bpzeiss.sk
Web: www.bpzeiss.sk

KURTA spol. s r.o.
Partizánska 89
974 01 Banská Bystrica
T e l.:+421 48 4144 111
Fax: +421 48 4144 115
Servis:
Tel.: +421 48 4144 116
24hod EuroService:
+421 907 823 609
Email:
kurta@kurta.sk
Web:
www.kurta.sk

Motor-Car Prešov s.r.o. .
Petrovanská 36/A
080 01 Prešov
Tel.: +42151 7724 534
Fax: +421 517714 705
24hod EuroService:
+421 905 751 117
Email:
manservis@vatas.sk
Web:

OTO BOHIL NEOSPED
Tabaková 1
945 01 Komárno
T e l.:+421 35 7713 560
Fax: +42135 7714 705
24hod EuroService:
+421 905 643 034
Email:
neosped@neosped.sk
Web:
www.neosped.sk

Prvá Dopravno-Mechanizačná spoločnosť
s.r.o.
T.G.Masaryka 3425
960 02 Zvolen
Tel.: +421 45 5479 218
Fax: +421 45 5479 218
24hod EuroService:
+421 905 490 471
Mobil: +421 915 826 992
Mobil: +421 905 624 533
Email:
ldm s@ ldm s.sk
Web:
www.ldms.sk

MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o.
Rožňavská 24/A
821 04 Bratislava
Tel.: +421 2 48 20 48 52, 61 - príjem opráv
Tel.: +421 2 48 20 48 30 - predaj náhradných
dielov
Tel.: +421 2 48 20 48 00 - recepcia
Fax: +421 2 48 20 48 36
24hod EuroService +421 903 822 855
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Výpis z obchodného registra SR

http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=8738&SID=6&P=0

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE

Slovensky** | S@English

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !
Oddiel: Sro

V lo žka číslo: 12912/R

O bchodne meno:

R.CH., s.r.o.

(od: 19.10.2001)

Sldlo:

88
R uskovce 956 54

(od: 19.10.2001)

IC 0:

36 320 706

(od:

19.10.2001)

Den zápisu:

19.10.2001

(od:

19.10.2001)

Právna form a.

S poločnosť s ručením obm edzeným

(od:

19.10.2001)

Predm et činnosti:

kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečném u spotrebiteľovi
(m aloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom
živností (veľkoobchod)

(od:

ig.io.2001)

(od: ig.io.2001)

sprostredkovanie obchodu okrem kom odít vyžadujúcich zvláštne
povolanie

Spoločníci:

zám očníctvo

(od:

19.10.2001)

nástrojárstvo

(od:

19.10.2001)

výroba kovových konštrukcií

(od:

19.10.2001)

zváračské práce

(od:

19.10.2001)

oprava cestných m otorových vozidiel

(od:

19.10.2001)

opravy a prestavby nadstavieb nákladných vozidiel, prívesov a
návesov

(0d:

ig.io.2001)

výroba prívesov a návesov

(od:

28.08.2002)

nákladná cestná doprava

(od:

28.08.2002)

(od:

05.01.2005)

(od:

05.01.2005)

(od:

09.01.2010)

(od:

09.01.2010)

(od:

19.10.2001)

(od:

19.11.2004)

J o ze f Rychtárech
172
Ruskovce 956 54
Jarm ila Rychtárechová
172
R uskovce 956 54

Výška vkladu každého
spoločníka:

J o ze f Rychtárech
Vklad: 32 696,010091 EUR Splatené: 32 696,010091 EUR
Jarmila Rychtárechová
Vklad: 32 696,010091 EUR Splatené: 32 696,010091 EUR

Štatutárny orgán:

konateľ
J o ze f Rychtárech
172
Ruskovce 956 54
V zn ik funkcie: 19.10.2001
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