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Všeobecné obchodné podmienky – Európa 
(15. decembra 2022) 

 
 ROZSAH VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK A 

UZATVORENIE ZMLUVY 

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa 
vzťahujú na všetky obchodné vzťahy medzi spoločnosťou 
NEVEON Holding GmbH a/alebo ktorýmkoľvek z jej prepojených 
podnikov so sídlom v Európe ("NEVEON") a zmluvným 
partnerom spoločnosti NEVEON ("Zákazník") týkajúce sa 
dodania tovaru alebo služieb (ďalej len "Produkty") 
spoločnosťou NEVEON iných ako dodanie tovaru alebo služieb 
na základe objednávok zadaných zákazníkom v e-shope 
NEVEON (shop.neveon.com), ktoré sa riadia výlučne platnými 
Všeobecnými obchodnými podmienkami pre e-shop NEVEON. 
Pokiaľ nie je medzi spoločnosťou NEVEON a Zákazníkom 
výslovne písomne dohodnuté inak, obchodné podmienky, ktoré 
sa odchyľujú od týchto VOP, sa nevzťahujú na zmluvnú dohodu 
medzi spoločnosťou NEVEON a Zákazníkom, a to ani v prípade, 
ak sa Zákazník odvoláva na takéto obchodné podmienky a 
spoločnosť NEVEON výslovne nenamieta proti ich 
uplatniteľnosti. Spoločnosť NEVEON neakceptuje všeobecné 
obchodné podmienky Zákazníka a tieto podmienky sa 
nevzťahujú na obchodný vzťah medzi spoločnosťou NEVEON a 
Zákazníkom. 

1.2 Komerčné ponuky NEVEON (vrátane cien) sa môžu meniť. 
Individuálne dohody medzi spoločnosťou NEVEON a 
Zákazníkom, na ktoré sa vzťahujú tieto VOP, sa stávajú 
záväznými až po písomnom prijatí objednávky Zákazníka 
spoločnosťou NEVEON alebo po skutočnom vykonaní takejto 
objednávky spoločnosťou NEVEON (ďalej len "Akceptácia"). 
Obsah akéhokoľvek prospektu alebo reklamy používanej 
spoločnosťou NEVEON (najmä rozmery, hmotnosti, vlastnosti, 
služby alebo ceny) sa stáva súčasťou individuálnej dohody 
podliehajúcej týmto VOP iba vtedy, ak je to výslovne písomne 
dohodnuté medzi spoločnosťou NEVEON a Zákazníkom. 

 DODACIE PODMIENKY A PLNENIE 

2.1 Miestom plnenia je výrobné zariadenie spoločnosti NEVEON, 
ktoré dodáva Produkty, alebo miesto plnenia uvedené v 
príslušnej obchodnej ponuke spoločnosti NEVEON, pokiaľ nie je 
výslovne písomne dohodnuté inak. 

2.2 Na dodávky Produktov sa vzťahuje Incoterm EXW (Incoterms 
2020), pokiaľ sa spoločnosť NEVEON a Zákazník písomne 
nedohodnú inak. V prípade transakcií zahŕňajúcich viac ako dve 
strany sa NEVEON a Zákazník vždy písomne dohodnú na 
platných ustanoveniach Incoterm. 

2.3 Pokiaľ sa NEVEON a Zákazník výslovne písomne nedohodnú 
inak: 

(a) Zákazník znáša všetky náklady na dopravu, ako aj 
náklady spojené s dovozným a vývozným odbavením 
(vrátane príslušných dovozných a vývozných ciel); a 

(b) zákazník je zodpovedný za akékoľvek formality súvisiace 
s požadovaným dovozným a vývozným odbavením (napr. 
registrácia produktov alebo prevádzkových licencií). 

2.4 Dodanie sa uskutoční v súlade s VOP platnými v deň Akceptácie 
(ustanovenie 1.2) 

2.5 Všetky informácie poskytnuté spoločnosťou NEVEON o čase 
dodania sú nezáväzné. NEVEON a Zákazník sa však môžu 
písomne dohodnúť na konkrétnej dodacej lehote. V takom 
prípade musí spoločnosť NEVEON dodržať takúto dodaciu 
lehotu, ak spoločnosť NEVEON odoslala alebo dala k dispozícii 
zákazníkovi produkty v deň alebo pred uplynutím tejto dodacej 
lehoty. 

2.6 Ak je spoločnosť NEVEON v omeškaní v súvislosti s dodaním 
Produktov, Zákazník poskytne spoločnosti NEVEON primeranú 
písomnú ochrannú lehotu, pričom táto doba odkladu bude trvať 
najmenej štyri týždne. Zákazník môže zrušiť individuálnu zmluvu 
podliehajúcu týmto VOP až po uplynutí tejto ochrannej lehoty bez 
toho, aby spoločnosť NEVEON dodala Produkty v súlade s 
takouto individuálnou dohodou. Zákazník môže požadovať 

náhradu škody v dôsledku omeškaného doručenia spoločnosťou 
NEVEON iba vtedy, ak bolo toto omeškanie spôsobené 
úmyselným alebo hrubým nedbanlivostným konaním spoločnosti 
NEVEON. 

2.7 Neprevzatie alebo omeškanie zákazníka pri preberaní dodaných 
produktov spoločnosťou NEVEON ho nezbavuje povinnosti 
zaplatiť kúpnu cenu takýchto Produktov v čase splatnosti. V 
takýchto prípadoch bude NEVEON skladovať dotknuté Produkty 
na riziko a náklady Zákazníka. NEVEON poistí uložené Produkty 
na žiadosť Zákazníka, ale iba v rozsahu, v akom zákazník už 
zaplatil príslušné náklady spoločnosti NEVEON v plnej výške. 

2.8 NEVEON je oprávnená kedykoľvek vykonať čiastočné dodávky 
a poskytnúť čiastkové služby. NEVEON je okrem toho 
oprávnená vystavovať čiastkové faktúry za takéto čiastkové 
dodávky a čiastkové služby. 

2.9 NEVEON je oprávnená kedykoľvek čiastočne alebo úplne využiť 
tretie strany na plnenie zmluvy. 

2.10 NEVEON nie je povinný plniť dohodu, ak vnútroštátne alebo 
medzinárodné predpisy práva zahraničného obchodu, embargá 
a/alebo iné sankcie bránia plneniu takejto dohody. Je 
zodpovednosťou Zákazníka zaobstarať si vývozné licencie 
potrebné na dodanie Produktov na vlastné náklady. NEVEON 
bude podporovať zákazníka podľa svojich najlepších schopností 
a poskytne všetky požadované vyhlásenia a dokumenty. Ak 
zákazník nemôže získať požadované vývozné licencie v 
primeranej lehote alebo ak sú udelené vývozné licencie zrušené, 
zákazník a NEVEON sa budú snažiť dohodnúť na alternatívnom 
riešení. Výsledné dodatočné náklady na takéto alternatívne 
riešenie znáša Zákazník. Zákazník nesmie uplatňovať nároky 
voči spoločnosti NEVEON z dôvodu príliš neskoro získaných 
vývozných licencií alebo v prípade ich zrušenia. 

 PRENOS RIZIKA 

3.1 Riziko straty, poškodenia alebo zničenia Produktov prechádza z 
NEVEON na Zákazníka v súlade s dohodnutými ustanoveniami 
Incoterm (ustanovenie 2.2). Akákoľvek strata, poškodenie alebo 
zničenie Produktov, ku ktorému dôjde po prechode rizika na 
Zákazníka, nezbavuje Zákazníka jeho povinnosti zaplatiť kúpnu 
cenu za príslušné Produkty, keď sú splatné. 

3.2 Ak spoločnosť NEVEON dala Zákazníkovi k dispozícii Produkty 
v súlade s príslušnou individuálnou dohodou, ale Zákazník 
takéto Produkty neprijme alebo sa prijatie takýchto Produktov 
oneskorí v dôsledku okolností, ktoré sú na strane Zákazníka, 
riziko prechádza na Zákazníka v čase, keď spoločnosť NEVEON 
dala zákazníkovi k dispozícii príslušné Produkty v súlade s 
príslušnou individuálnou dohodou. 

 VÝHRADA VLASTNÍCTVA 

4.1 NEVEON si vyhradzuje svoj nárok na všetky Produkty 
("Vyhradený tovar"), kým Zákazník úplne nesplní všetky svoje 
súčasné a budúce povinnosti v súvislosti s obchodným vzťahom 
medzi Zákazníkom a NEVEON (vrátane platobných záväzkov 
vznikajúcich v súvislosti so zostatkami na bežných účtoch). To 
platí aj v prípade, že Zákazník uskutočnil určené platby na 
základe konkrétnych nárokov spoločnosti NEVEON. 

4.2 Akékoľvek spracovanie alebo ošetrenie Vyhradeného tovaru sa 
vykonáva pre spoločnosť NEVEON ako výrobcu, ale bez 
vytvárania povinností akéhokoľvek druhu voči spoločnosti 
NEVEON. Spracovaný alebo ošetrený Vyhradený tovar sa 
považuje za Vyhradený tovar, na ktorý sa vzťahuje výhrada 
vlastníctva v zmysle tohto ustanovenia 4. Ak je Vyhradený tovar 
spracovaný alebo neoddeliteľne zmiešaný alebo kombinovaný s 
inými položkami, ktoré nevlastní NEVEON, NEVEON nadobúda 
spoluvlastníctvo k novej položke v pomere fakturovanej hodnoty 
Vyhradeného tovaru k hodnote ostatných spracovaných, 
zmiešaných alebo kombinovaných položiek v čase spracovania, 
miešania alebo kombinovania. Ak je vyhradený tovar 
kombinovaný alebo neoddeliteľne zmiešaný s inými položkami, 
ktoré nevlastní NEVEON, aby tvoril jednotný objekt a takýto 
objekt je hlavným predmetom (Hauptsache), Zákazník týmto 
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postupuje na NEVEON pomerné spoluvlastníctvo k takémuto 
objektu, v každom prípade v rozsahu, v akom je takýto hlavný 
objekt majetkom Zákazníka. Zákazník je povinný uchovávať 
majetok NEVEON v bezpečnej a bezplatnej úschove. 

4.3 Zákazník je oprávnený predávať, spracovávať alebo 
transformovať vyhradený tovar v rámci svojej bežnej 
podnikateľskej činnosti (vrátane, v prípade akýchkoľvek 
pochybností, inštalácie do podkladu alebo do zeme alebo do 
strojov spojených s budovami alebo používaných pri plnení iných 
zmluvných dohôd); NEVEON však môže toto povolenie 
kedykoľvek a bez osobitného dôvodu odvolať. Zákazník týmto 
postupuje na NEVEON všetky nároky voči svojim zákazníkom na 
zaplatenie kúpnej ceny vyplývajúcej z akéhokoľvek predaja 
Vyhradeného tovaru. Ak Zákazník predáva Vyhradený tovar 
spolu s položkami inými ako Vyhradený tovar, takéto postúpenie 
sa vzťahuje len na tú časť nároku na platbu zákazníka, ktorá 
zodpovedá sume fakturovanej spoločnosťou NEVEON 
zákazníkovi v súvislosti s Vyhradeným tovarom. Ustanovenie 
uvedené v predchádzajúcej vete sa primerane uplatní aj v 
prípade predaja položiek, pri ktorých NEVEON nadobudla 
spoluvlastníctvo v súlade s ustanovením 4.2. Akýkoľvek 
platobný nárok postúpený spoločnosti NEVEON v súlade s touto 
ustanovenie 4.3 predstavuje záruku pre spoločnosť NEVEON. V 
rozsahu, v akom je postúpená pohľadávka zahrnutá do 
pokračujúceho zmluvného započítania (bežný účet), zákazník 
týmto postupuje spoločnosti NEVEON zodpovedajúcu časť 
zostatku z takéhoto bežného účtu. Zákazník je oprávnený 
vymáhať svoje platobné pohľadávky napriek postúpeniu 
platobných pohľadávok podľa tohto ustanovenia 4.3. NEVEON 
môže kedykoľvek a bez osobitného dôvodu odvolať svoj súhlas 
s vymáhaním postúpených platobných pohľadávok. Na žiadosť 
spoločnosti NEVEON je Zákazník povinný informovať svojich 
zákazníkov o postúpení, poskytnúť spoločnosti NEVEON takéto 
informácie a odovzdať všetky dokumenty potrebné na uplatnenie 
postúpeného nároku na platbu voči zákazníkovi Zákazníka. 

4.4 Zákazník nie je oprávnený nakladať s Vyhradeným tovarom 
akýmkoľvek iným spôsobom (napr. založením alebo prevodom 
ako zábezpeka) ani postúpiť platobné pohľadávky, ktoré sú 
predmetom postúpenia v súlade s ustanovením 4.3. V prípade 
zabavenia alebo zablokovania Vyhradeného tovaru je Zákazník 
povinný oznámiť vlastníctvo Vyhradeného tovaru spoločnosťou 
NEVEON a Zákazník je povinný okamžite informovať spoločnosť 
NEVEON o každom takomto zabavení alebo zablokovaní. 

4.5 Zákazník je povinný na vlastné náklady dostatočne poistiť 
Vyhradený tovar proti všetkým obvyklým rizikám, najmä proti 
požiaru, vlámaniu a poškodeniu vodou, a s Vyhradeným tovarom 
zaobchádzať opatrne a riadne ho skladovať. 

4.6 Ak Zákazník nesplní svoje platobné povinnosti voči spoločnosti 
NEVEON úplne alebo čiastočne, spoločnosť NEVEON je 
oprávnená vziať si rezervovaný tovar späť po stanovení 
odkladnej lehoty. To platí aj v prípade, ak sa NEVEON rozhodne 
nezrušiť príslušnú individuálnu zmluvu podľa týchto VOP. 

4.7 Akékoľvek uplatnenie nároku na výhradu vlastníctva sa považuje 
za zrušenie individuálnej zmluvy, na ktorú sa vzťahujú tieto VOP, 
ak spoločnosť NEVEON výslovne vyhlási takéto zrušenie. V 
rozsahu povolenom zákonom je spoločnosť NEVEON 
oprávnená požadovať od Zákazníka všetky náklady, ktoré vznikli 
v dôsledku spätného prevzatia Produktov, ako aj poplatok za 
spracovanie vo výške 10 % z príslušných nákupných cien v 
každom prípade spätného prevzatia Produktov. 

4.8 Zákazník znáša v súvislosti s Vyhradeným tovarom plné riziko, 
najmä riziko jeho zničenia, straty alebo znehodnotenia. 

 CENY, PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA 

5.1 Pokiaľ nie je dohodnuté inak, všetky ceny a poplatky sú ceny 
netto bez akejkoľvek zákonnej dane z pridanej hodnoty a iných 
daní alebo poplatkov, ako aj bez nákladov na balenie, nákladov 
na dopravu a akýchkoľvek poplatkov za spracovanie. 

5.2 Ak sa dodanie Produktov uskutoční viac ako štyri týždne po 
uzavretí príslušnej individuálnej dohody z dôvodu okolností, 
ktoré nemožno pripísať spoločnosti NEVEON (vrátane prípadu 
dohodnutých dodacích lehôt), NEVEON môže upraviť svoje 
ceny, ak a v rozsahu ceny a nákladov relevantných pre jej 
výpočet, najmä na personál, suroviny, tovar alebo služby,  
energie a nepredvídané udalosti, ktoré sú mimo kontroly 
NEVEON, nastane zmena najmenej o 2 % od Akceptácie. Ak 
NEVEON upraví ceny podľa tohto ustanovenia 5.2, NEVEON o 

tom písomne poinformuje Zákazníka buď poštou alebo 
elektronicky (napr. e-mailom) spolu so zrozumiteľnými dôvodmi 
pre príslušnú úpravu ceny. Zákazník má právo odstúpiť od časti 
dohody, ktorej sa takáto úprava ceny týka, do piatich dní od 
prijatia takéhoto oznámenia. Takéto odstúpenie od zmluvy sa 
musí uskutočniť písomne. Zákazník sa týmto vzdáva všetkých 
svojich nárokov na náhradu škody voči spoločnosti NEVEON z 
dôvodu odstúpenia od zmluvy v súlade s týmto ustanovením 5.2. 

5.3 NEVEON môže zasielať faktúry poštou alebo elektronicky (napr. 
e-mailom). Zákazník výslovne súhlasí s elektronickým 
odosielaním faktúr tým, že oznámi spoločnosti NEVEON svoju e-
mailovú adresu. Zákazník je povinný písomne oznámiť 
akékoľvek zmeny spoločnosti NEVEON. 

5.4 Pokiaľ nie je výslovne písomne dohodnuté inak, zákazník je 
povinný uhradiť fakturované sumy do 14 kalendárnych dní od 
prijatia faktúry prevodom fakturovaných súm bez zrážky a bez 
poplatkov na účet oznámený spoločnosťou NEVEON. 

5.5 Všetky platby sa uskutočňujú na riziko a náklady Zákazníka. 
Zákazník splní svoju platobnú povinnosť len vtedy, ak spoločnosť 
NEVEON prijala fakturované sumy v plnej výške a neodvolateľne 
na účet, ktorý spoločnosť NEVEON oznámila Zákazníkovi. 

5.6 Zákazník si nesmie ponechať platby na základe svojich nárokov 
alebo započítať svoje nároky (s výnimkou prípadov, keď jeho 
nároky boli písomne uznané spoločnosťou NEVEON alebo boli 
zákonne určené). 

5.7 Ak Zákazník nesplní svoje platobné povinnosti v plnej výške v 
lehote určenej na zaplatenie a/alebo sa úverová bonita 
Zákazníka zhoršila, spoločnosť NEVEON je oprávnená, bez 
toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné práva NEVEON, (i) 
vypovedať jednotlivé zmluvy podliehajúce týmto VOP alebo 
zadržať dodávky Zákazníkovi, (ii) požadovať zálohové platby,  iii) 
požadovať primeranú zábezpeku a iv) účtovať úroky z 
omeškania vo výške 12 % p. a. alebo, ak sú vyššie, 
zodpovedajúce náklady spoločnosti NEVEON na obstarávanie 
úverov. Okrem toho Zákazník znáša všetky náklady spojené s 
výberom neuhradených fakturovaných súm, najmä náklady na 
upomienky, inkaso, prieskum a nárokovanie, ako aj náklady na 
právnikov a súdne spory. 

 DAŇOVÉ USTANOVENIA 

6.1 V prípade dodávok Produktov do iných členských štátov 
Európskej únie zákazník oznámi spoločnosti NEVEON svoje IČ 
DPH. 

6.2 V prípade dodávok a vývozu v rámci členských štátov Európskej 
únie je možné udeliť oslobodenie od dane iba vtedy, ak sú v čase 
dodania Produktov splnené zákonné požiadavky. 

6.3 Zákazník je povinný nevyžiadane a vhodnou formou poskytnúť 
spoločnosti NEVEON všetky (prepravné) doklady, dokumenty a 
listiny, ktoré sú potrebné na to, aby spoločnosť NEVEON získala 
oslobodenie od DPH v súvislosti s dodávkami alebo vývozom v 
rámci členských štátov Európskej únie. Ak si Zákazník alebo jeho 
oprávnený zástupca vyzdvihne Produkty, príslušné dokumenty 
budú predložené spoločnosti NEVEON v čase vyzdvihnutia 
Produktov. 

6.4 Ak Zákazník nesplní túto povinnosť podľa ustanovenia 6.3: 

(a) NEVEON má právo okamžite vyfakturovať akúkoľvek DPH 
splatnú zákazníkom; a 

(b) Zákazník odškodní a ochráni NEVEON úplne pred 
akýmikoľvek stratami a škodami, ktoré z toho vyplývajú; 
najmä v prípade auditu vykonaného akýmkoľvek príslušným 
daňovým orgánom a následného odmietnutia oslobodenia 
od dane je zákazník povinný okamžite zaplatiť DPH 
fakturovanú spoločnosťou NEVEON následne a oddelene.  

6.5 Zákazník je povinný bezodkladne informovať spoločnosť 
NEVEON, ak je v krajine bydliska Zákazníka v súvislosti s 
dodaním produktov splatná zrážková daň. Po prijatí týchto 
informácií spoločnosť NEVEON bezodkladne poskytne 
zákazníkovi všetky dokumenty potrebné na získanie zníženia 
dane, oslobodenia od dane alebo uplatniteľnosti sadzby nulovej 
dane na dodaný tovar alebo služby. Je zodpovednosťou 
Zákazníka zabezpečiť, aby daňové úrady v krajine bydliska 
zákazníka dostali všetky potrebné informácie včas tak, aby sa v 
súvislosti so službami alebo dodávkami spoločnosti NEVEON 
nevyberala žiadna alebo znížená zrážková daň. 
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6.6 Zákazník je povinný v plnej miere odškodniť, brániť a chrániť 
spoločnosť NEVEON pred akoukoľvek zrážkovou daňou, ktorú 
má znášať spoločnosť NEVEON. 

6.7 Zákazník je zodpovedný za všetky daňové nároky vyplývajúce z 
nesprávnych informácií poskytnutých Zákazníkom. 

6.8 Budúce daňové alebo právne zmeny nebude znášať NEVEON; 
dane a poplatky vyplývajúce z takýchto daňových alebo 
právnych zmien znáša Zákazník v plnej výške. Zákazník je 
povinný zabezpečiť, aby tieto dane boli riadne vykázané a 
zaplatené. 

 DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO 

7.1 Zákazník berie na vedomie, že Produkty môžu byť právne 
chránené. NEVEON si vyhradzuje všetky práva (i) na práva 
duševného vlastníctva k Produktom a akýmkoľvek zložkám 
Produktov (vrátane všetkých vylepšení, ako aj zmien v štruktúre 
alebo dizajne Produktov a komponentov Produktov), (ii) na 
vynálezy, nápady, koncepty, patenty, dizajny, ochranné známky, 
know-how a všetky ostatné duševné vlastníctvo NEVEON a (iii) 
týkajúce sa nevybavených patentových prihlášok,  aj keď vznikla 
v súvislosti s individuálnou dohodou, na ktorú sa vzťahujú tieto 
VOP. Individuálna zmluva, na ktorú sa vzťahujú tieto VOP, 
neudeľuje Zákazníkovi licenciu týkajúcu sa duševného 
vlastníctva spoločnosti NEVEON. Zákazník nesmie vystaviť 
Produkty reverznému inžinierstvu. 

7.2 Zákazník nie je oprávnený používať ochranné známky a/alebo 
chránené názvy spoločnosti NEVEON. Zákazník to najmä 
nesmie uviesť vo svojom (registrovanom) názve. 

7.3 Vlastníctvo všetkého duševného vlastníctva a práva na 
používanie NEVEON na inžinierstvo, dokumentáciu alebo know-
how vždy zostávajú spoločnosti NEVEON bez obmedzenia. 
Akákoľvek dokumentácia, ktorú NEVEON poskytuje 
Zákazníkovi, nesmie byť upravovaná, kopírovaná, 
reprodukovaná, preložená do iného jazyka, šírená alebo 
spracovaná (tlač, fotokópia, mikrofilm alebo iné procesy), a to ani 
vcelku, ani čiastočne, či už elektronicky alebo akýmikoľvek inými 
prostriedkami, pokiaľ spoločnosť NEVEON v tejto súvislosti 
neposkytla svoj predchádzajúci písomný súhlas. 

7.4 Duševné vlastníctvo chránené týmto článkom 7 nesmie byť 
použité na výrobu náhradných dielov alebo vymeniteľných dielov 
zákazníkom alebo tretími stranami najatými zákazníkom. 

7.5 Zákazník zaručuje, že akýkoľvek materiál a/alebo informácie, 
ktoré poskytol alebo sprístupnil spoločnosti NEVEON, ako aj 
všetky Produkty vyrobené v súlade so špecifikáciami 
poskytnutými Zákazníkom, neporušujú práva tretích strán. 
Spoločnosť NEVEON preto nie je povinná kontrolovať takéto 
materiály, informácie alebo Produkty vo vzťahu k tomu, či 
porušujú práva tretích strán. V súvislosti s používaním takéhoto 
materiálu a/alebo informácií poskytnutých alebo sprístupnených 
zákazníkom spoločnosti NEVEON alebo produktov vyrobených 
v súlade so špecifikáciami Zákazníka sa Zákazník týmto 
zaväzuje plne odškodniť a chrániť spoločnosť NEVEON pred 
akýmikoľvek a všetkými záväzkami, nákladmi, výdavkami, 
škodami a stratami (vrátane, ale nie výlučne, akýchkoľvek 
priamych,  nepriamych alebo následných strát, ušlého zisku, 
stratou dobrého mena a všetkých úrokov, pokút a právnych 
nákladov (vypočítaných na základe úplného odškodnenia) a 
všetkých ostatných primeraných profesionálnych nákladov a 
výdavkov), ktoré vznikli alebo súvisia alebo boli zaplatené 
spoločnosťou NEVEON v dôsledku alebo v súvislosti s 
akýmkoľvek nárokom vzneseným proti spoločnosti NEVEON za 
skutočné alebo údajné porušenie práv duševného vlastníctva 
tretej strany v akejkoľvek jurisdikcii. 

7.6 Ustanovenia tohto článku 7 sa uplatňujú aj po uplynutí platnosti 
alebo ukončení príslušnej individuálnej zmluvy podliehajúcej 
týmto VOP medzi spoločnosťou NEVEON a Zákazníkom. 

 ZÁRUKA 

8.1 NEVEON zaručuje, že Produkty sú dodávané v súlade s 
príslušnou individuálnou dohodou a v súlade s dohodnutými 
špecifikáciami alebo poskytnutou vzorkou v čase dodania. 
Spoločnosť NEVEON neposkytuje a týmto sa zrieka akýchkoľvek 
a všetkých ostatných záruk týkajúcich sa Produktov (vrátane, 
bez obmedzenia, materiálu, ktorý sa na ne používa), či už 
výslovných alebo implicitných, zákonných alebo iných, vrátane, 
bez obmedzenia, implicitných záruk obchodovateľnosti, 
vhodnosti na konkrétne použitie alebo účel a technického 

výkonu, a to aj v prípade, že spoločnosť NEVEON navrhla úpravy 
výkresov a vzoriek poskytnutých zákazníkom. Pri Produktoch, 
ktoré sú vyrobené podľa špecifikácií poskytnutých Zákazníkom, 
Zákazník zaručuje, že výrobou takýchto Produktov nebudú 
porušené žiadne práva priemyselného vlastníctva tretích strán. 
Spoločnosť NEVEON nemá žiadnu povinnosť kontrolovať 
a/alebo varovať Zákazníka v súvislosti s akýmkoľvek materiálom 
a údajmi používanými spoločnosťou NEVEON, ale poskytnutými 
Zákazníkom. 

8.2 Zákazník berie na vedomie, že odchýlky v hustote pien do +- 10 
%, ako aj rozmerové odchýlky do +- 2 % sú obvyklé vzhľadom 
na penové polotovary. Pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak, 
Produkty, ktoré sú v rámci takýchto odchýlok, sa preto považujú 
za Produkty, ktoré sú v súlade s dohodnutými špecifikáciami, bez 
ohľadu na to, či sa takéto zmeny vyskytnú v rámci tej istej 
výrobnej šarže alebo v rámci rôznych výrobných šarží rovnakej 
kvality. 

8.3 Spoločnosť NEVEON nenesie zodpovednosť a nepreberá 
žiadnu zodpovednosť za nesprávne a/alebo nedostatočné 
informácie obsiahnuté v technických dokumentoch, popisoch 
produktov, predajných brožúrach, popisoch použitia alebo iných 
dokumentoch pripravených Zákazníkom alebo odovzdaných 
alebo inak sprístupnených zákazníkovi Zákazníka alebo 
používateľovi Zákazníka. To platí aj vtedy, ak NEVEON povolil 
tieto dokumenty alebo s nimi súhlasil. 

8.4 Záručná povinnosť spoločnosti NEVEON spočíva výlučne podľa 
voľby spoločnosti NEVEON buď v oprave, alebo výmene 
chybných Produktov. Záručná doba je šesť mesiacov od dodacej 
lehoty príslušných chybných Produktov. V prípade výmeny 
Produktov spoločnosť NEVEON dodá náhradné Produkty na 
rovnaké miesto dodania ako pôvodná dodávka. Ak NEVEON 
opraví alebo nahradí Produkty v rámci záruky, Zákazník má 
nárok na novú záručnú dobu šesť mesiacov odo dňa opravy 
alebo výmeny. Všetky záručné povinnosti spoločnosti NEVEON 
sa skončia najneskôr dvanásť mesiacov po dodaní pôvodných 
Produktov. 

8.5 Záručná povinnosť spoločnosti NEVEON sa vzťahuje len na 
chybné Produkty, ktoré boli podrobené bežným prevádzkovým 
podmienkam a bežnému používaniu. Záručná povinnosť 
spoločnosti NEVEON preto zaniká v prípade nesprávneho 
používania alebo skladovania Produktov, poškodenia alebo 
úprav Produktov tretími stranami alebo ich zástupcami, alebo ak 
samotný Zákazník alebo tretie strany vykonajú úpravy alebo 
opravy Produktov bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
spoločnosti NEVEON. V prípade chýb je Zákazník povinný 
najprv prevziať, riadne vyložiť a uskladniť dodané položky. 

8.6 Zákazník je povinný skontrolovať Produkty alebo ich nechať 
skontrolovať ihneď po dodaní v súlade s dohodnutými 
ustanoveniami Incoterm. Zákazník stráca právo na záruku, ak 
neoznámi spoločnosti NEVEON chyby bez zbytočného odkladu 
po čase, keď zistil alebo mal zistiť chyby týkajúce sa Produktov 
a tým presne popíše povahu týchto chýb. Zákazník v každom 
prípade stráca svoje právo na záruku, ak neoznámi spoločnosti 
NEVEON chyby najneskôr do desiatich kalendárnych dní od 
dodania príslušných Produktov alebo v rozsahu, v akom vady 
nemohli byť Zákazníkom zistené napriek riadnej kontrole a neboli 
skutočne zistené (skryté vady), pred spracovaním alebo 
predajom takýchto Produktov Zákazníkom. 

8.7 Po oznámení chyby spoločnosti NEVEON je Zákazník povinný 
poskytnúť spoločnosti NEVEON primeranú lehotu, ktorá nie je 
kratšia ako štyri týždne, na opravu alebo výmenu príslušných 
chybných Produktov. 

8.8 Pokiaľ spoločnosť NEVEON opraví alebo nahradí chybné 
Produkty v súlade s podmienkami tohto článku 8 alebo ak 
Zákazník odmietne opravu alebo výmenu chybných Produktov, 
Zákazník si nemôže uplatniť právo na zníženie ceny ani zrušiť 
príslušnú individuálnu zmluvu podľa týchto VOP. 

8.9 Zákazník znáša dôkazné bremeno týkajúce sa akýchkoľvek vád 
vo vzťahu k Produktom v čase dodania. 

8.10 Zákazník nesmie postúpiť svoje nároky na záruku. 

 ZODPOVEDNOSŤ 

9.1 Bez ohľadu na čokoľvek uvedené v týchto VOP, NEVEON 
zodpovedá len za svoje vlastné úmyselné a/alebo hrubo 
nedbanlivé správanie. Ďalej zodpovednosť spoločnosti NEVEON 
vo vzťahu ku všetkým nárokom vyplývajúcim z individuálnej 
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zmluvy podliehajúcej týmto VOP, bez ohľadu na právne dôvody, 
je vždy obmedzená na celkovú sumu 20 % príslušnej čistej 
hodnoty objednávky takejto individuálnej dohody podľa týchto 
VOP. Zákazník si nemôže uplatniť nárok na náhradu škody, ktorá 
presahuje túto sumu. 

9.2 NEVEON nenesie za žiadnych okolností zodpovednosť (či už na 
základe zmluvy, deliktu alebo inak) za (i) ušlý zisk, stratu výroby 
alebo zárobku, stratu používania, prerušenie podnikania, stratu 
objednávok, stratu informácií a údajov alebo zmluvných nárokov 
tretích strán voči Zákazníkovi, (ii) nepriamu alebo následnú 
stratu alebo škodu, bez ohľadu na to, či druhá strana a NEVEON 
uvažovali o takejto strate alebo škode pri uzatváraní individuálnej 
zmluvy podliehajúcej týmto VOP a či takáto strata alebo škoda 
vznikla druhej strane v súvislosti s individuálnou zmluvou, ktorá 
je predmetom týchto VOP a/alebo jej plnením; a iii) akúkoľvek 
majetkovú stratu. 

9.3 Obmedzenie zodpovednosti podľa ustanovení 9.1 a 9.2 sa 
neuplatňuje v prípade (i) nárokov z dôvodu poškodenia života, 
končatiny a/alebo zdravia vyplývajúcich z platných záväzných 
právnych predpisov, (ii) úmyselného správania alebo (iii) v 
prípade iných platných záväzných právnych predpisov, ktoré 
vyžadujú rozsiahlejšiu zodpovednosť NEVEON, v takom prípade 
bude zodpovednosť obmedzená na minimum požadované podľa 
takéhoto platného záväzného práva. 

9.4 Nároky Zákazníka na náhradu škody budú premlčané šesť 
mesiacov po tom, ako sa Zákazník prvýkrát dozvedel o škode a 
strane zodpovednej za poškodenie. 

9.5 Zákazník nesmie postúpiť nároky na náhradu škody. 

9.6 Zákazník sa vzdáva svojich regresných nárokov voči spoločnosti 
NEVEON na základe nárokov vyplývajúcich zo zodpovednosti za 
Produkt. V tejto súvislosti v plnej miere odškodní, obháji a 
ochráni spoločnosť NEVEON. 

 SKÚŠKA PRODUKTOV 

Akékoľvek skúšky, ktoré sa majú vykonať v súvislosti s 
Produktmi (napr. skúšky olupovania, elektrické alebo 
mechanické skúšky, technické skúšky atď.), vykoná NEVEON 
iba na základe výslovnej a písomnej dohody medzi NEVEON a 
Zákazníkom. Pokiaľ sa NEVEON a Zákazník výslovne písomne 
nedohodnú inak, Zákazník znáša všetky náklady, ktoré vzniknú 
spoločnosti NEVEON v súvislosti s takýmito testami. 

 NÁSTROJE A ZARIADENIA 

11.1 V rozsahu, v akom spoločnosť NEVEON vyžaduje nástroje a 
zariadenia na dodávku Produktov a Zákazník ich spoločnosti 
NEVEON neposkytne, spoločnosť NEVEON si takéto nástroje a 
zariadenia buď sama vyrobí, alebo ich nechá vyrobiť treťou 
stranou. Zákazník znáša všetky náklady, ktoré vzniknú v 
súvislosti s takýmito nástrojmi a zariadeniami vyrobenými 
spoločnosťou NEVEON alebo pre spoločnosť NEVEON. 
NEVEON preto vyfakturuje Zákazníkovi všetky náklady 
vynaložené na výrobu, údržbu a opravu takýchto nástrojov a 
zariadení samostatne. 

11.2 Ak Zákazník poskytne nástroje a zariadenia potrebné na 
samotné dodanie Produktov, bude znášať všetky náklady, ktoré 
vzniknú spoločnosti NEVEON pri údržbe a oprave takýchto 
nástrojov a zariadení. NEVEON bude takéto náklady fakturovať 
zákazníkovi osobitne. 

11.3 Zákazník berie na vedomie, že spoločnosť NEVEON je schopná 
dodávať iba produkty založené na plne funkčných nástrojoch a 
zariadeniach. Ak Zákazník odmietne uhradiť náklady v súlade s 
ustanoveniami 11.1 a 11.2, bude spoločnosť NEVEON 
oslobodená od svojich zmluvných záväzkov v rozsahu, v akom v 
dôsledku toho spoločnosť NEVEON nemá (alebo už) nemá k 
dispozícii plne funkčné nástroje a zariadenia potrebné na 
dodanie Produktov. 

11.4 Ustanovenia 11.1 až 11.3 sa uplatňujú mutatis mutandis na 
úpravu nástrojov a zariadení (bez ohľadu na to, či ich zákazník 
poskytol alebo nie). 

11.5 Pokiaľ Zákazník neposkytol nástroje a zariadenia sám alebo 
neznášal všetky náklady vzniknuté v súvislosti s nástrojmi a 
zariadeniami vyrobenými spoločnosťou NEVEON alebo pre 
spoločnosť NEVEON, nástroje a zariadenia vyrobené 
spoločnosťou NEVEON alebo pre ňu zostávajú vždy majetkom 

spoločnosti NEVEON. NEVEON ich nemusí odovzdať 
Zákazníkovi. 

11.6 Po konečnom dodaní príslušných Produktov môže NEVEON 
používať, aplikovať alebo ničiť nástroje a zariadenia vlastnené 
spoločnosťou NEVEON alebo s nimi nakladať na základe 
právneho úkonu podľa vlastného uváženia. Na základe písomnej 
žiadosti spoločnosti NEVEON si Zákazník vezme späť nástroje 
a zariadenia, ktoré mu boli poskytnuté, v primeranej lehote 
stanovenej spoločnosťou NEVEON. V prípade, že Zákazník 
nevezme späť nástroje a zariadenia, ktoré poskytol v lehote 
stanovenej spoločnosťou NEVEON, zákazník udeľuje 
spoločnosti NEVEON od Akceptácie oprávnenie na likvidáciu 
takýchto nástrojov a zariadení, na ich používanie, na ich zničenie 
alebo na likvidáciu na základe právneho úkonu podľa vlastného 
uváženia. 

 DÔVERNOSŤ 

12.1 Všetky informácie, ktoré spoločnosť NEVEON poskytla 
Zákazníkovi alebo o ktorých sa Zákazník dozvedel v priebehu 
obchodného vzťahu so spoločnosťou NEVEON ("Dôverné 
informácie"), sa považujú za dôverné, pokiaľ nie sú výslovne 
označené spoločnosťou NEVEON ako nedôverné v čase ich 
zverejnenia alebo zjavne nemajú dôverný charakter. NEVEON si 
vyhradzuje všetky práva na dôverné informácie a takéto dôverné 
informácie zostávajú vlastníctvom spoločnosti NEVEON. 

12.2 Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti 
NEVEON zákazník nesmie používať dôverné informácie na 
žiadny iný účel, ako je plnenie individuálnej zmluvy, ktorá 
podlieha týmto VOP, ani odovzdávať dôverné informácie tretím 
stranám alebo ich sprístupňovať tretím stranám. 

12.3 Predchádzajúca povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa 
nevzťahuje na dôverné informácie, ktoré: 

(a) boli v zákonnej držbe Zákazníka už pred poskytnutím 
informácií Zákazníkovi; 

(b) boli už verejne prístupné alebo všeobecne známe pred 
poskytnutím informácií Zákazníkovi; 

(c) Zákazník zákonne prijal od tretej strany, na ktorú sa 
nevzťahuje príslušná povinnosť mlčanlivosti po jej 
poskytnutí zákazníkovi; alebo 

(d) ktoré sa stali verejne prístupnými alebo všeobecne 
známymi po ich sprístupnení Zákazníkovi bez toho, aby 
za to bol Zákazník zodpovedný. 

12.4 Publikácie Zákazníka týkajúce sa Produktov alebo publikované 
v súvislosti s produktmi alebo obchodným vzťahom medzi 
spoločnosťou NEVEON a Zákazníkom si vyžadujú 
predchádzajúci písomný súhlas spoločnosti NEVEON. 

12.5 Záväzok zachovávať mlčanlivosť podľa tejto doložky 12 zostáva 
v platnosti aj po ukončení alebo uplynutí platnosti individuálnej 
dohody, ktorá podlieha týmto VOP. 

12.6 Zákazník zničí Dôverné informácie ihneď na žiadosť NEVEON, 
najneskôr však po ukončení príslušnej individuálnej zmluvy 
podliehajúcej týmto VOP (v rozsahu skutočne možnom a právne 
prípustnom). Zákazník nesmie uchovávať žiadne záznamy 
okrem záložných kópií elektronických informácií, ktoré nemožno 
vymazať, a dôverných informácií, ktoré sa musia uchovávať 
a/alebo zverejňovať z dôvodu povinných právnych a/alebo 
regulačných ustanovení. 

 SÚLAD A OCHRANA ÚDAJOV 

13.1 Zákazník sa zaväzuje, že bude vždy dodržiavať Kódex správania 
spoločnosti Greiner AG a Kódex správania pre dodávateľov a 
obchodných partnerov spoločnosti Greiner AG v znení 
neskorších zmien a doplnení, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii 
na https://www.greiner.com/en/greiner-ag/compliance/ a 
https://sustainability.greiner.com/en/suppliers/ (spolu len "Kódex 
správania spoločnosti Greiner"), a so všetkými platnými a 
uplatniteľnými zákonmi a predpismi, najmä zákonom USA o 
zahraničných korupčných praktikách z roku 1977 (v znení 
neskorších predpisov), ako aj so všetkými platnými 
antitrustovými zákonmi, zákonmi o hospodárskej súťaži, boji 
proti korupcii a vývoze. Zákazník, ani osoby konajúce v jeho 
mene, najmä úradníci, zamestnanci alebo agenti, neuskutočnia, 
neponúknu ani neprijmú žiadne neoprávnené platby alebo dary 
v priamej alebo nepriamej forme tretím stranám alebo od tretích 
strán vrátane ich zamestnancov, úradníkov alebo verejných 

https://www.greiner.com/en/greiner-ag/compliance/
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činiteľov, zástupcov vládneho orgánu alebo orgánu alebo 
politickej strany alebo ich kandidátov. Zákazník súhlasí s tým, že 
jeho vlastní zmluvní partneri budú dodržiavať zásady, ktoré sú 
prinajmenšom porovnateľné so zásadami kódexu správania 
spoločnosti Greiner. Spoločnosť NEVEON si vyhradzuje právo 
overiť, či zákazník dodržiava podmienky Kódexu správania 
spoločnosti Greiner a všetky príslušné zákony a predpisy 
kedykoľvek počas pracovnej doby na základe predchádzajúceho 
písomného oznámenia. 

13.2 V prípade nesúladu má spoločnosť NEVEON právo kedykoľvek 
a s okamžitou účinnosťou vypovedať jednotlivé zmluvy 
podliehajúce týmto VOP písomným oznámením Zákazníkovi. 

13.3 Zákazník sa zaväzuje dodržiavať všetky platné ustanovenia 
zákonov o ochrane údajov a zabezpečiť, aby ich dodržiavali aj 
jeho zamestnanci, zmluvní partneri a iní zástupcovia a tretie 
strany, ktoré zamestnáva. 

13.4 Zákazník berie na vedomie, že spracúvanie osobných údajov 
spoločnosťou NEVEON je primárne nevyhnutné na plnenie 
individuálnej zmluvy podliehajúcej týmto VOP a na plnenie 
zmluvne dohodnutých povinností spoločnosti NEVEON a súhlasí 
so spracovaním svojich osobných údajov. V tejto súvislosti sú 
ďalšie informácie o ochrane údajov, najmä o ďalších 
potenciálnych účeloch spracovania v spoločnosti NEVEON, k 
dispozícii v informačnom liste Ochrana údajov pre zákazníkov, 
dodávateľov a zmluvných partnerov a zákazník k nim má prístup 
na 
https://www.neveon.com/fileadmin/user_upload/PDF/DSE_EN_
15122021.pdf . 

13.5 Zákazník si je vedomý, že elektronická komunikácia (napr. e-
mail) podlieha bezpečnostným rizikám.  Zákazník preto nebude 
uplatňovať žiadne nároky súvisiace s elektronickou 
komunikáciou alebo založené na chýbajúcom šifrovaní takejto 
elektronickej komunikácie. 

13.6 Zákazník neposkytne svoje prístupové údaje na webové portály 
NEVEON tretím stranám. Ak zamestnanec Zákazníka vypadne, 
Zákazník je povinný to oznámiť spoločnosti NEVEON a okamžite 
zmeniť prístupové údaje. Zákazník je povinný v pravidelných 
intervaloch meniť heslá. 

 VYŠŠIA MOC 

14.1 V prípade, že nastanú akékoľvek okolnosti mimo kontroly 
NEVEON, ktoré NEVEON nemohol rozumne predvídať, ako sú 
prírodné katastrofy, vojna, pracovné spory (vrátane štrajkov), 
hackerské útoky, narušenie dopravy a prevádzky, škody 
spôsobené požiarom a výbuchom, vládne dovozné a vývozné 
obmedzenia, nedostupnosť palív, energie, surovín, dodávok 
alebo dopravných prostriedkov, epidémie alebo pandémie 
[okrem iného vrátane koronavírusu súvisiaceho so závažným 
akútnym respiračným syndrómom (koronavírus, t. j. SARS-CoV-
1 a SARS-CoV-2 (Covid-19)) alebo vládne nariadenia, ktoré 
bránia alebo bránia spoločnosti NEVEON v plnení jej zmluvných 
záväzkov (ďalej len "Udalosť vyššej moci"), spoločnosť 
NEVEON je oslobodená od svojich zmluvných záväzkov počas 
trvania takejto udalosti vyššej moci a v rozsahu jej účinkov. To 
platí aj v prípade, ak udalosť vyššej moci nastane u 
subdodávateľa spoločnosti NEVEON a spoločnosť NEVEON 
preto nemôže plniť svoje zmluvné záväzky. Toto pozastavenie 
nemá vplyv na povinnosť uskutočňovať platby. 

14.2 NEVEON teda musí pokračovať v plnení svojich povinností až po 
uplynutí takejto udalosti vyššej moci. Takéto predĺženie lehoty 
však nemá vplyv na dobu trvania individuálnej zmluvy medzi 
spoločnosťou NEVEON a Zákazníkom, na ktorú sa vzťahujú tieto 
VOP. 

14.3 V prípade udalosti vyššej moci NEVEON: 

(a) čo najskôr, najneskôr do siedmich kalendárnych dní po tom, 
ako sa dozvedel o udalosti vyššej moci, písomne oznámi 
Zákazníkovi výskyt takejto udalosti vyššej moci, pričom 
primerane podrobne opíše aj okolnosti a odhadované 
obdobie očakávaného oneskorenia plnenia; a 

(b) vynaloží komerčne rozumné a primerané úsilie na splnenie 
(alebo obnovenie) svojich povinností čo najskôr (a v čo 
možnom rozsahu). 

14.4 NEVEON má nárok na predĺženie lehoty na splnenie svojich 
záväzkov a (pomernú) platbu za už poskytnuté (čiastočné) 
dodávky a služby. 

14.5 NEVEON znáša svoje vlastné náklady vyplývajúce z udalosti 
vyššej moci alebo v súvislosti s ňou, bez nároku na náhradu 
nákladov Zákazníkom. Ak udalosť vyššej moci trvá dlhšie ako 
dva mesiace, NEVEON má právo ukončiť dotknuté jednotlivé 
dohody podliehajúce týmto VOP. V takom prípade spoločnosť 
NEVEON nemá právo požadovať od Zákazníka náhradu škody 
za úplné alebo čiastočné neplnenie takejto individuálnej zmluvy. 

14.6 Po skončení udalosti vyššej moci sa NEVEON a Zákazník 
vzájomne dohodnú na možnom následnom dodaní akýchkoľvek 
dodávok, ktoré sa neuskutočnili počas obdobia udalosti vyššej 
moci, berúc do úvahy záujmy oboch strán. 

 UKONČENIE 

15.1 Pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak, NEVEON môže 
vypovedať jednotlivé zmluvy podliehajúce týmto VOP (iné ako 
dohody na dobu určitú) na konci kalendárneho mesiaca 
oznámením jeden mesiac vopred. NEVEON môže ďalej 
vypovedať individuálnu dohodu podliehajúcu týmto VOP z 
dobrého dôvodu s okamžitou účinnosťou, najmä v prípade (i) 
podstatných porušení zmluvy zo strany Zákazníka, ktoré, ak je 
ich možné napraviť, nie sú napravené v primeranej lehote 
písomne požadovanej spoločnosťou NEVEON, alebo (ii) 
podstatného zhoršenia ekonomickej situácie Zákazníka. 
Spoločnosť NEVEON je tiež oprávnená prerušiť plnenie 
individuálnej zmluvy podliehajúcej týmto VOP, ak si Zákazník 
nesplní svoje platobné povinnosti voči spoločnosti NEVEON 
alebo podstatne poruší individuálnu zmluvu podliehajúcu týmto 
VOP alebo tieto VOP. 

15.2 Ak spoločnosť NEVEON vypovie individuálnu zmluvu podľa 
ustanovenia 15.1, spoločnosť NEVEON je v každom prípade 
oprávnená požadovať od zákazníka všetky platby a náklady, 
ktoré mu vznikli až do času ukončenia. Ak spoločnosť NEVEON 
z dobrého dôvodu vypovie individuálnu zmluvu podliehajúcu 
týmto VOP, spoločnosť NEVEON je tiež oprávnená získať od 
Zákazníka čistú hodnotu objednávky všetkých ukončených 
individuálnych dohôd zníženú o akékoľvek náklady a výdavky 
ušetrené spoločnosťou NEVEON a Zákazník odškodní, obháji a 
ochráni spoločnosť NEVEON pred všetkými škodami 
vyplývajúcimi z takéhoto predčasného ukončenia. 

15.3 Ak NEVEON vypovie individuálnu dohodu podľa 
ustanovenia 15.1, zákazník nebude mať žiadny nárok na 
odmenu za svoju činnosť, najmä žiadny nárok na kompenzáciu 
alebo odmenu za náklady na prieskum trhu a/alebo 
amortizované alebo neamortizované investície. 

 ODŠKODNENIE A POISTENIE 

16.1 Zákazník odškodní, obháji a ochráni spoločnosť NEVEON a jej 
úradníkov, zamestnancov, predajcov, poskytovateľov služieb a 
agentov pred akýmikoľvek a všetkými stratami, zodpovednosťou, 
nárokmi, požiadavkami, škodami a výdavkami (vrátane, bez 
obmedzenia, primeraných poplatkov za právne zastúpenie a 
iných nákladov a výdavkov na súdne spory) priamo alebo 
nepriamo vyplývajúcich z alebo súvisiacich s akýmikoľvek 
nárokmi tretích strán v súvislosti s (i) akýmkoľvek nesprávnym 
alebo neoprávneným použitím produktu predávaného 
Zákazníkovi,  (ii) akékoľvek nezákonné alebo nedbanlivostné 
konanie alebo úmyselné pochybenie zo strany Zákazníka v 
súvislosti s akýmkoľvek Produktom po predaji Zákazníkovi, (iii) 
akékoľvek nezrieknutie sa alebo neobmedzenie zodpovednosti 
alebo nápravných opatrení v mene spoločnosti NEVEON 
spôsobom uvedeným v týchto VOP alebo v individuálnej dohode, 
na ktorú sa vzťahujú tieto VOP (s výnimkou rozsahu, v akom 
takáto zodpovednosť alebo opravné prostriedky nemôžu byť 
obmedzené podľa platných právnych predpisov) alebo (iv) 
akékoľvek použitie alebo ďalšia distribúcia Produktu v rozpore s 
týmito VOP alebo akoukoľvek individuálnou dohodou, na ktorú 
sa vzťahujú tieto VOP. 

16.2 Zákazník si ponechá také poistné krytie zodpovednosti za škodu, 
ktoré môže NEVEON z času na čas písomne špecifikovať. 

 RÔZNE 

17.1 Dohody medzi spoločnosťou NEVEON a Zákazníkom sú 
záväzné len vtedy, ak boli uzavreté písomne. Odchýlky od týchto 
VOP a/alebo zmeny alebo zrieknutia sa individuálnej zmluvy 
podliehajúcej týmto VOP musia byť uzavreté písomne, aby boli 
účinné. 

17.2 NEVEON a subjekty, v ktorých NEVEON priamo alebo nepriamo 
vlastní aspoň 50 % vlastníckych podielov, sú oprávnené 

https://www.neveon.com/fileadmin/user_upload/PDF/DSE_EN_15122021.pdf
https://www.neveon.com/fileadmin/user_upload/PDF/DSE_EN_15122021.pdf
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započítať svoje pohľadávky voči Klientovi s pohľadávkami 
Klienta voči NEVEON, či už sú vymáhateľné alebo 
nevymáhateľné, existujúce alebo budúce pohľadávky. 

17.3 Nič v individuálnej dohode, na ktorú sa vzťahujú tieto VOP, 
nevytvára partnerstvo, spoločnosť alebo spoločný podnik 
akéhokoľvek druhu medzi NEVEON a Zákazníkom; ani 
NEVEON alebo Zákazník nie sú oprávnení konať ako zástupca 
druhej strany na akýkoľvek účel a/alebo zaväzovať alebo 
vytvárať akýkoľvek záväzok v mene druhej strany. 

17.4 Žiadne zrieknutie sa alebo zmena týchto VOP alebo akákoľvek 
individuálna dohoda podliehajúca týmto VOP nie je platná, pokiaľ 
nie je písomne podpísaná oprávneným zástupcom každej strany. 
Ak niektorá zo strán nepresadí akékoľvek ustanovenia týchto 
VOP alebo akúkoľvek individuálnu dohodu podliehajúcu týmto 
VOP, nepovažuje sa to za vzdanie sa budúceho výkonu tohto 
alebo akéhokoľvek iného ustanovenia. 

17.5 Zákazník berie na vedomie, že spoločnosť NEVEON nebude 
mať žiadne záväzky ani zodpovednosť voči tretím stranám na 
základe alebo v dôsledku týchto VOP alebo akejkoľvek 
individuálnej dohody podliehajúcej týmto VOP. 

17.6 Tieto VOP a akákoľvek individuálna zmluva, na ktorú sa vzťahujú 
tieto VOP, sú záväzné a sú v prospech strán týchto VOP a ich 
príslušných nástupcov a povolených postupníkov. 

17.7 Tieto VOP a akákoľvek individuálna dohoda podliehajúca týmto 
VOP obsahujú úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami s 
ohľadom na predmet týchto VOP a nahrádzajú všetky 
predchádzajúce alebo súčasné písomné alebo ústne dohody a 
dohovory týkajúce sa týchto VOP a ich predmetu. 

17.8 Zákazník nesmie postúpiť ani previesť žiadne práva alebo 
povinnosti vyplývajúce z individuálnej zmluvy podliehajúcej týmto 
VOP alebo v súvislosti s ňou na tretie strany bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti NEVEON. 

17.9 Ak je alebo sa kedykoľvek stane akékoľvek ustanovenie týchto 
VOP alebo individuálnej dohody, na ktorú sa tieto VOP vzťahujú, 
neplatné alebo nevykonateľné vcelku alebo sčasti, alebo ak by v 
individuálnej dohode, na ktorú sa vzťahujú tieto VOP, bola 

medzera, nemá to vplyv na platnosť alebo vynútiteľnosť 
zostávajúcich ustanovení. Namiesto neplatného alebo 
nevykonateľného ustanovenia alebo s cieľom vyplniť medzeru sa 
za prijaté vhodné platné a vynútiteľné ustanovenie bude 
považovať ustanovenie ktoré, pokiaľ je to z právneho hľadiska 
možné, sa čo najviac približuje tomu, čo strany zamýšľali alebo 
by zamýšľali podľa zmyslu a účelu príslušnej individuálnej 
dohody, na ktorú sa vzťahujú tieto VOP, ak by zvážili daný bod. 

17.10 Tieto VOP a všetky individuálne dohody uzavreté medzi 
spoločnosťou NEVEON a Zákazníkom sa riadia výlučne 
rakúskym právom, pokiaľ sídlo spoločnosti NEVEON a 
Zákazníka nie je v tej istej krajine, v takom prípade sa tieto VOP 
a všetky individuálne dohody uzavreté medzi spoločnosťou 
NEVEON a Zákazníkom riadia výlučne právnymi predpismi 
krajiny, v ktorej sa nachádza sídlo oboch zmluvných strán. 
Kolízne normy, Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe 
tovaru a porovnateľné medzinárodné zmluvy sa neuplatňujú. 

17.11 Ak sa sídlo Zákazníka nachádza v Európskej únii a registrované 
sídlo NEVEON a Zákazníka sa nachádzajú v tej istej krajine, 
výlučnú právomoc má súd s vecnou príslušnosťou v obchodných 
veciach v mieste sídla NEVEON. 

17.12 Ak sa sídlo Zákazníka nachádza v Európskej únii a registrované 
sídlo NEVEON a Zákazníka sa nenachádzajú v tej istej krajine, 
výlučnú právomoc má súd s príslušnosťou v obchodných veciach 
vo Viedni, v Rakúsku. 

17.13 Ak sa sídlo Zákazníka nachádza mimo Európskej únie, všetky 
spory vyplývajúce z týchto VOP alebo v súvislosti s nimi a všetky 
jednotlivé dohody uzavreté medzi spoločnosťou NEVEON a 
zákazníkom budú s konečnou platnosťou riešené podľa pravidiel 
rozhodcovského konania Medzinárodnej obchodnej komory 
jedným alebo viacerými rozhodcami vymenovanými v súlade s 
týmito pravidlami. Miestom rozhodcovského konania je Viedeň, 
Rakúsko. Jazykom rozhodcovského konania je anglický jazyk. 

17.14 NEVEON má tiež právo podniknúť právne kroky na akomkoľvek 
inom súde príslušnom vo vzťahu k Zákazníkovi.

 


