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VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 
spoločnosti IPECON, s.r.o. 

 
Čl.I  

Základné ustanovenia a vymedzenie pojmov 

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len 
„VOP“) upravujú obchodné záväzkové vzťahy 
z kúpnej zmluvy a zo zmluvy o dielo (ďalej len 
„zmluva“), vznikajúce na základe záväznej 
objednávky a/alebo uzatvorenej zmluvy medzi 
spoločnosťou IPECON, s. r. o., IČO: 36 374 784, so 
sídlom Dolné Rudiny 8209/43, 010 01 Žilina, 
zapísanej v obchodnom registri OS Žilina, Oddiel: 
Sro, vložka č. 10621/L  (ďalej tiež len „Predávajúci“), 
a osobou, ktorá uzatvára s Predávajúcim na základe 
písomnej objednávky zmluvu súvisiacu s vlastnou 
obchodnou, výrobnou alebo podobnou činnosťou pri 
samostatnom výkone svojho povolania (ďalej len 
„Kupujúci“). Pod pojmom „Predávajúci“ sa rozumie aj 
„Zhotoviteľ“  a pod pojmom „Kupujúci“ sa rozumie aj 
„Objednávateľ“, v prípade, že sa jedná o zmluvný 
vzťah zo zmluvy o dielo. 

1.2. „Ponukou Predávajúceho“ sa na účely týchto VOP 
rozumie písomná ponuka alebo ponuka 
v elektronickej forme Predávajúceho na predaj 
Tovaru. 

1.3. „Tovar“ je všetok sortiment (výrobky, zaradenia aj 
služby) ponúkaný Predávajúcim na nákup 
prostredníctvom Ponuky Predávajúceho. 

1.4. „Objednávka“ je záväzná objednávka Kupujúceho, 
pre ktorú sú ceny a podmienky Predávajúceho 
uvedené v ponuke záväzné, s výnimkou, ak si 
zmluvné strany dohodnú iné podmienky. 

1.5. Znenie VOP a Ponuku Predávajúceho môže 
Predávajúci jednostranne meniť či dopĺňať. Tým nie 
sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas 
účinnosti predchádzajúceho znenia VOP. 

 
Čl.II 

Uzavretie zmluvy  

2.1. Všetky dodávky Tovaru uskutočňované medzi 
Predávajúcim a Kupujúcim sa uskutočňujú výhradne 
na základe písomných Objednávok Kupujúceho. 

2.2. Objednávka Kupujúceho sa považuje za akceptáciu 
Ponuky Predávajúceho, pričom akákoľvek zmena (aj 
nepodstatných náležitostí) Objednávky Kupujúceho 
podlieha dodatočnému výslovnému schváleniu 
Predávajúcim. Prijatie ponuky s dodatkom alebo 
odchýlkou je vylúčené, pokiaľ sa strany výslovne 
nedohodnú inak. 

2.3. Objednávka Kupujúceho musí byť písomná. Za 
písomnú sa považuje aj Objednávka zaslaná 
elektronickou poštou Predávajúcemu, postačí aj 
obyčajný e-mail. Odoslaním Objednávky Kupujúci 
potvrdzuje, že sa zoznámil s obsahom VOP, ktoré 
sú nedeliteľnou súčasťou ponuky alebo sú 
zverejnené na internetových stránkach 
Predávajúceho, a vyjadruje s nimi súhlas. 

2.4. Písomná Objednávka Kupujúceho musí obsahovať 
presné označenie objednávaného Tovaru, jeho 
množstva a ceny tak, aby nedošlo k zámene za iný 
druh Tovaru, uvedenie konkrétnej Ponuky 

Predávajúceho (najmä číslo ponuky), uvedenie 
identifikačných údajov Kupujúceho a jeho platnej e-
mailovej adresy, na ktorú Predávajúci doručenie 
Objednávky Kupujúcemu potvrdí. Objednávku je 
potrebné doručiť predávajúcemu do konca doby 
platnosti Ponuky Predávajúceho uvedenej priamo 
v Ponuke, po uplynutí platnosti doby trvania Ponuky 
Predávajúceho, môže dôjsť k zmene podmienok 
uvedených v Ponuke, o čom Predávajúci informuje 
Kupujúceho. 

2.5. K uzatvoreniu zmluvy dôjde až okamihom odoslania 
písomného potvrdenia Objednávky Predávajúcim, 
ktorým Predávajúci prijal Objednávku Kupujúceho v 
súlade s cenovými a dodacími podmienkami 
Predávajúceho. Na účely potvrdenia objednávky 
stačí aj obyčajný e-mail. 

2.6. Ak bude Predávajúci schopný vyhovieť zaslanej 
písomnej Objednávke Tovaru Kupujúceho len sčasti, 
upozorní na to v najbližšom možnom termíne od 
prijatia tejto Objednávky písomne Kupujúceho a 
oznámi mu v tomto upozornení rozsah, v ktorom je 
schopný vyhovieť jeho Objednávke. Kupujúci je v 
takom prípade povinný do piatich (5) pracovných dní 
od tohto oznámenia tiež písomne oznámiť 
Predávajúcemu, či s takto obmedzeným plnením 
súhlasí alebo nie. Ak tak v tejto lehote neučiní, má 
sa za to, že akceptuje Objednávku v rozsahu 
obmedzenom podľa písomného oznámenia 
Predávajúceho. Dodanie Tovaru v obmedzenom 
rozsahu podľa písomného oznámenia sa považuje 
za riadne splnenie záväzku Predávajúceho. 
V neakceptovanej časti sa objednávka považuje za 
zrušenú, pokiaľ sa strany výslovne nedohodnú na 
plnení v dodatočne dohodnutej lehote. V prípade, že 
Kupujúci oznámi Predávajúcemu, že nesúhlasí 
s čiastočným plnením jeho objednávky, považuje sa 
celá objednávka za zrušenú a nedôjde k vzniku 
zmluvy.  

2.7. Kupujúci odoslaním záväznej Objednávky výslovne 
prehlasuje, že nebol na jeho majetok vyhlásený 
konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, 
ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie 
pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre 
nedostatok majetku, ani že si nie je vedomý toho, že 
by mal záväzky takého rozsahu, že by mu hrozilo 
začatie konkurzného konania. Pre prípad, že 
Kupujúci po uzatvorení zistí, že by proti nemu mohlo 
byť začaté konkurzné konanie, je povinný túto 
skutočnosť bezodkladne oznámiť Predávajúcemu. 
Porušenie povinnosti Kupujúceho podľa tohto bodu 
sa považuje za porušenie zmluvy podstatným 
spôsobom. 

 
Čl.III 

Cena a platobné podmienky 

3.1. Základom na určenie ceny Tovaru je cena uvedená 
v Ponuke Predávajúceho, event. cena uvedená 
v Cenníku služieb Predávajúceho, platného v deň 
uzavretia zmluvy, pokiaľ nie je v ponuke uvedená iná 
cena. Rozhodujúca je vždy cena uvedená v Ponuke 
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Predávajúceho. Balné, náklady na manipuláciu 
s tovarom a na jeho prepravu a doručenie 
Kupujúcemu nie sú súčasťou ceny.   

3.2. V prípade, že objednávka Kupujúceho bola 
doručená Predávajúcemu po uplynutí doby platnosti 
Ponuky Predávajúceho, Predávajúci nie je viazaný 
cenou uvedenou v Ponuke. Na zmenu ceny 
ponúkaného Tovaru, Predávajúci bezodkladne 
písomne upovedomí Kupujúceho. Ak Kupujúci do 
troch (3) pracovných dní od doručenia tohto 
písomného oznámenia Predávajúcemu písomne 
neoznámi, že Objednávku odvoláva, predpokladá 
sa, že na svojej Objednávke trvá a že zmenu ceny 
Tovaru akceptuje v plnom rozsahu. 

3.3. Právo na úhradu ceny, prípadne ďalších nákladov 
vzniká Predávajúcemu okamihom splnenia 
povinnosti dodať Tovar Kupujúcemu. Týmto 
okamihom  je Predávajúci oprávnený vystaviť 
Kupujúcemu faktúru na príslušnú sumu. Faktúru 
zašle Predávajúci na e-mailovú adresu Kupujúceho 
uvedenú v Objednávke. Splatnosť faktúr je štrnásť 
(14) kalendárnych dní odo dňa ich vystavenia. 

3.4. Ak bude Kupujúci v omeškaní s úhradou ceny 
Tovaru alebo iných platieb súvisiacich s dodaním 
Tovaru podľa týchto VOP, je Predávajúci oprávnený 
účtovať Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 
% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania. 
Touto dohodou nie je dotknutý nárok Predávajúceho 
na úhradu úroku z omeškania a nároku na náhradu 
škody, ktorá Predávajúcemu v súvislosti s 
omeškaním Kupujúceho vznikla, a to v plnej výške, 
keď úrok z omeškania, ani zmluvná pokuta, sa na 
škodu nezapočítava. Omeškanie s úhradou ceny 
Tovaru Kupujúcim sa považuje za porušenie zmluvy 
podstatným spôsobom. Ak bude Kupujúci v 
omeškaní s úhradou ceny Tovaru, príp. s úhradou 
platby za dopravu Tovaru, alebo inej platby 
súvisiacej s dodaním Tovaru, aj napriek písomnej 
výzve Predávajúceho, je Kupujúci povinný na 
písomnú výzvu Predávajúceho bez zbytočného 
odkladu vrátiť Tovar Predávajúcemu. Ak nesplní 
Kupujúci hore uvedenú povinnosť a Tovar na výzvu 
Predávajúceho bez zbytočného odkladu 
Predávajúcemu nevráti, je povinný uhradiť 
Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % 
denne z hodnoty Tovaru, s ktorého vrátením je 
Kupujúci  
v omeškaní. 

3.5. V prípade omeškania Kupujúceho so zaplatením 
niektorej z platieb je Predávajúci oprávnený 
pozastaviť plnenie všetkých doteraz nerealizovaných 
Objednávok Kupujúceho, a to až do dovtedy, keď 
bude platba, s úhradou ktorej je Kupujúci v 
omeškaní, pripísaná na účet Predávajúceho. 
V tomto prípade sa nedodanie Tovaru v dohodnutej 
dodacej lehote nepovažuje za omeškanie 
Predávajúceho s plnením dodávky. 

3.6. V prípade zmeny daňových, alebo iných všeobecne 
záväzných platných právnych predpisov, ktoré by 
mali dopad na dohodnutú cenu Tovaru alebo cenu 
iných súvisiacich plnení spojených s dodaním 
Tovaru, je Kupujúci uzrozumený s tým, že 
Predávajúci môže jednostranne zmeniť ceny 
v zmysle platnej legislatívy, s čím Kupujúci súhlasí. 
V ostatných prípadoch, napr. ak dôjde k podstatnej 

zmene nákladových faktorov (náklady na materiál, 
dopravu a iné), ktoré by mohli ovplyvniť výšku ceny, 
je Predávajúci povinný informovať Kupujúceho bez 
zbytočného odkladu o zmene ceny. Kupujúci je 
povinný do päť (5) pracovných dní písomne oznámiť 
Predávajúcemu, či so zmenou ceny súhlasí, po 
uplynutí tejto lehoty sa má za to, že Kupujúci so 
zmenou ceny vyjadril súhlas. 
 

Čl.IV 
Dodacie podmienky, prechod nebezpečenstva škody 

a výhrada vlastníckeho práva 

4.1. Tovar objednaný Kupujúcim je Predávajúci povinný 
dodať Kupujúcemu v lehote stanovenej v Ponuke. 
Ak nie je možné lehotu dodržať z dôvodov 
vzniknutých bez zavinenia Predávajúceho, informuje 
o tom Predávajúci Kupujúceho a vyvinie všetko 
rozumne požadované úsilie na riadne splnenie 
záväzku v čo najkratšom čase. Pri splnení 
uvedených podmienok sa toto neskoršie dodanie 
považuje za plnenie včasné. Riadne a včasné 
dodanie Tovaru Predávajúcim je podmienené 
poskytnutím nutnej súčinnosti Kupujúceho v súlade 
so zmluvou a týmito VOP. 

4.2. Dodacia lehota sa primerane predlžuje, ak nastanú 
nepredvídateľné mimoriadne udalosti, ktoré 
Predávajúci nemohol odvrátiť ani napriek 
svedomitosti primeranej pomerom každého 
jednotlivého prípadu, a to aj vtedy, ak nastanú u 
subdodávateľa, ak majú závažný vplyv na 
zhotovenie alebo dodanie Tovaru. 

4.3. Všetok Tovar je Kupujúcemu štandardne dodávaný 
podľa podmienok uvedených v Ponuke (štandardne 
Incoterms 2010). Ak to vyžaduje povaha alebo 
množstvo dodávaného Tovaru, je Predávajúci 
oprávnený dodávku rozdeliť na niekoľko čiastkových 
dodávok. V tomto prípade je Predávajúci oprávnený 
fakturovať Kupujúcemu cenu čiastkového plnenia 
Objednávky.  

4.4. Prepravu Tovaru mimo adresu sídla Predávajúceho 
a iné prípadné plnenia súvisiace s dodaním 
a prepravou Tovaru zaistí Predávajúci na náklady 
Kupujúceho, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.  

4.5. V prípade, že je z dôvodov vzniknutých na strane 
Kupujúceho nutné Tovar doručovať opakovane 
alebo iným spôsobom, než bolo výslovne 
dohodnuté, je Kupujúci povinný uhradiť náklady 
spojené s opakovaným doručovaním Tovaru, resp. 
náklady spojené s iným spôsobom doručenia. 

4.6. Dodanie a prevzatie tovaru potvrdí Kupujúci na 
dodacom liste, preberacom protokole, prepravnom 
liste alebo inom doklade vzťahujúcom sa k dodávke 
Tovaru. Pri prevzatí Tovaru od prepravcu je Kupujúci 
povinný skontrolovať neporušenosť obalov Tovaru a 
v prípade zistenia akýchkoľvek zjavných chýb toto 
ihneď oznámiť prepravcovi a Predávajúcemu. 

4.7. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na 
kupujúceho okamihom prevzatia Tovaru 
u Predávajúceho, alebo okamihom odovzdania 
Tovaru dopravcovi alebo doručovateľovi na prepravu 
do dohodnutého miesta plnenia. Vlastnícke právo k 
Tovaru prechádza na Kupujúceho vždy až po 
úplnom zaplatení ceny za Tovar. 
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4.8. Pre prípad, že Kupujúci predá tretej osobe dodaný 
Tovar,  
s ktorého úhradou ceny je v omeškaní, zaväzuje sa 
Kupujúci informovať o tejto skutočnosti písomne 
Predávajúceho a na písomnú výzvu Predávajúceho 
sa zaväzuje všetky pohľadávky z ďalšieho predaja 
voči svojmu zmluvnému partnerovi (tretej osobe) 
postúpiť prostredníctvom písomnej zmluvy 
Predávajúcemu. V prípade porušenia tejto 
povinnosti, alebo v prípade, že postúpenie nie je 
možné, pretože pohľadávka Kupujúceho voči tretej 
osobe zanikla, je Predávajúci oprávnený účtovať 
kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške neuhradenej 
ceny Tovaru. 

4.9. Kupujúci je povinný Predávajúceho ihneď písomne 
informovať, ak sa stane Tovar, na ktorý sa vzťahuje 
výhrada vlastníctva, predmetom výkonu rozhodnutia 
či exekúcie, či bude zahrnutý do konkurznej 
podstaty, príp. dôjde k inému obmedzeniu 
vlastníckeho práva Predávajúceho na Tovar zo 
strany tretej osoby alebo bude také obmedzenie 
hroziť. Súčasne s touto informáciou je Kupujúci 
povinný Predávajúcemu odovzdať podklady nutné 
na ochranu jeho práv ako Predávajúceho a vlastníka 
Tovaru. 

4.10. Porušenie povinností Kupujúceho v článku 4.8. 
a 4.9. týchto VOP  je porušením zmluvy podstatným 
spôsobom. 
 

Čl.V 
Záruka kvality, pozáručný servis 

5.1. Kupujúci je povinný Tovar skontrolovať čo najskôr 
od okamihu prevzatia Tovaru. Ak Kupujúci zistí 
vady, či škody na Tovare, je povinný Predávajúcemu 
túto skutočnosť ihneď písomne oznámiť a vady 
identifikovateľne  
a nezameniteľne označiť v reklamácii doručenej 
Predávajúcemu, najneskôr do 5 dní od ich zistenia. 

5.2. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku za kvalitu 
dodaného Tovaru, v dĺžke ktorá je uvedená 
v Ponuke či dohodou zmluvných strán stanovená 
inak. Záručná doba začína plynúť dňom dodania 
Tovaru. 

5.3. Záručný servis na území Slovenskej republiky a 
Českej republiky bude vykonávať Predávajúci na 
vlastné náklady  
a vadné časti budú doručené Kupujúcemu počas 
záručnej doby  bezplatne, ak nie je v Ponuke 
uvedené inak. 

5.4. Záruka za kvalitu sa nevzťahuje na prípady, keď 
Kupujúci Tovar sám opraví alebo nechá opraviť s 
použitím cudzej technológie či cudzích výrobných 
dielov. Záruka sa ďalej nevzťahuje na prípady, keď 
vada bola spôsobená vápennými usadeninami, 
chemickými alebo elektrochemickými vplyvmi, alebo 
účinkami pitnej či vykurovacej vody 
nezodpovedajúcej platným normám, ako aj na chyby 
spôsobené nesprávnou montážou neoprávnenou 
osobou, alebo neodborným nastavením, obsluhou, 
či neodborným alebo nesprávnym používaním 
Tovaru. Ďalej sa záruka nevzťahuje na chyby 
spôsobené nesprávnou manipuláciou a skladovaním 
Tovaru, nesprávnou údržbou, resp. údržbou, ktorá 
nebola vykonaná, aj keď vykonaná mala byť, ako aj 

na vady spôsobené vyššou mocou. Záruka sa tiež 
nevzťahuje na výmenu materiálov a vecí 
spotrebného charakteru, výmenu opotrebovaných 
výrobných dielov a súčiastok, ako sú napr. O-krúžky, 
záslepky, tesniace prvky a výrobky podobného 
charakteru. 

5.5. Kupujúci je povinný na základe žiadosti 
Predávajúceho umožniť prehliadku vadného Tovaru, 
aby zistil príčiny poruchy a skontroloval stav 
vadného Tovaru, vrátane dodržiavania zásad jeho 
používania v súlade s pokynmi na inštaláciu, servis 
a údržbu. V písomnom vyjadrení k reklamácii 
oznámi Predávajúci Kupujúcemu, či jeho reklamácia 
je opodstatnená, a akým spôsobom a v akej lehote 
bude vada plnenia odstránená. 

5.6. Kupujúci je povinný zabezpečiť oddelené 
skladovanie reklamovaného tovaru do dňa 
vybavenia reklamácie. Voľné nakladanie 
s reklamovaným  Tovarom, ktoré by znemožnilo 
reklamačné konanie, je bez súhlasu Predávajúceho 
neprípustné. Ak Kupujúci poruší uvedené povinnosti, 
a takisto neumožní Predávajúcemu presvedčiť sa o 
existencii vady, eventuálne neumožní prístup k 
Tovaru, neposkytne Predávajúcemu na jeho žiadosť 
žiadne vzorky reklamovaného tovaru, alebo nedodá 
v termíne stanovenom Predávajúcim v jeho 
stanovisku k reklamácii, dostatočné podklady k 
tomu, aby bol Predávajúci schopný kvantifikovať 
primeranú zľavu z ceny tovaru, sú tieto skutočnosti 
dôvodom pre zamietnutie reklamácie a spôsobujú 
stratu nároku Kupujúceho z vadného plnenia. 

5.7. Právo na náhradu účelne a preukázateľne 
vynaložených nákladov súvisiacich s reklamáciou 
vadného plnenia môže Kupujúci u Predávajúceho 
uplatniť len v tých prípadoch, ak boli tieto náklady 
pred ich vynaložením Predávajúcim písomne 
odsúhlasené, inak toto právo zaniká. Náhradu 
takých nákladov nemožno uplatňovať z iného 
právneho titulu. 

5.8. Nad rámec záruky kvality poskytuje Predávajúci 
pozáručný servis, a to výlučne za podmienok 
uvedených v zmluve o pozáručnom servise. 

Čl.VI 
Odstúpenie 

6.1. Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť v 
prípadoch porušenia zmluvy zo strany Kupujúceho 
podstatným spôsobom, najmä podľa čl. III. bodu 
3.4., čl. II. bodu 2.7., podľa čl. IV., bodu 4.10. týchto 
VOP, alebo v prípade  porušenia ktorejkoľvek 
povinnosti Kupujúceho  podľa čl. VII. týchto VOP. 

6.2. Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade 
omeškania Predávajúceho s dodaním Tovaru, ak je 
Predávajúci v omeškaní aj napriek písomnému 
oznámeniu, ktoré bude obsahovať výslovné 
upozornenie na jeho omeškanie, a to len v prípade, 
že Predávajúci je v omeškaní s dodaním tovaru 
najmenej 30 (tridsať) dní a súčasne odo dňa 
doručenia písomného oznámenia uplynulo aspoň 
desať (10) pracovných dní. 

6.3. V prípade, že dôjde k odstúpeniu od zmluvy  
z dôvodu na strane Kupujúceho alebo k inému 
zrušeniu  zmluvy Kupujúcim, bude vzájomné 
vysporiadanie, na základe ktorého je Kupujúci 
povinný uhradiť Predávajúcemu všetky storno-
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náklady. Storno-nákladmi sa rozumejú všetky 
náklady, ktoré Predávajúcemu vznikli a ktoré 
vynaložil na plnenie predmetu zmluvy podľa Ponuky 
alebo v súvislosti s ním ku dňu odstúpenia od 
zmluvy. Týmto nie je dotknuté právo Predávajúceho 
na náhradu majetkovej aj nemajetkovej ujmy a ušlý 
zisk. 

6.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť v písomnej podobe 
a musí byť doručené druhej zmluvnej strane, inak je 
neplatné. Pre doručovanie platí čl. IX., bod 9.5. 
týchto VOP. 

 
Čl.VII 

Ďalšie práva a povinnosti 

7.1. Kupujúci je povinný ihneď písomne Predávajúcemu 
oznámiť akúkoľvek skutočnosť, ktorá by mohla mať 
nepriaznivý vplyv na plnenie jeho záväzkov voči 
Predávajúcemu, alebo by mohla významne plnenie 
záväzkov ohroziť. 

7.2. Kupujúci je povinný ihneď písomne oznámiť 
Predávajúcemu, že bolo rozhodnuté o jeho likvidácii, 
že bol podaný návrh na jeho vymazanie z 
obchodného registra, že podal alebo bol proti nemu 
podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo že bolo 
proti nemu začaté exekučné konanie. 

7.3. Kupujúci je povinný skladovať a prevádzkovať 
dodaný Tovar v súlade s podmienkami uvedenými 
v sprievodnej dokumentácii. Základnou požiadavkou 
je, že Tovar nesmie byť skladovaný v prostredí 
s vysokou vlhkosťou, prostredí s obsahom korozívne 
agresívnych látok a v prostredí s prudkými zmenami 
teplôt, kde dochádza ku kondenzácii pár. Nesmie 
byť vystavený vplyvom vonkajšieho prostredia ako je 
dážď, sneh, ľad, námraza. V prostredí so zvýšenou 
prašnosťou je nutné zariadenie chrániť vhodným 
krycím materiálom. Požadovaný rozsah teploty 
skladovania je od +5°C do 45°C, relatívnej vlhkosti 
od 5% do 85% a tlaku od 70 kPa do 106 kPa. Za 
vady Tovaru vzniknuté porušením týchto podmienok 
Predávajúci nezodpovedá.  
 

Čl.VIII 
Ostatné ustanovenia 

8.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich  
s Tovarom, službami alebo podnikaním 
Predávajúceho na elektronickú adresu Kupujúceho a 
ďalej súhlasí  
so zasielaním obchodných oznámení Predávajúcim 
na elektronickú adresu Kupujúceho. 
 

Čl.IX 
Záverečné ustanovenia 

9.1. Ak vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim založený  
zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, 

rozhodným právom je právny poriadok Slovenskej 
republiky a záväzkový vzťah sa riadi slovenským 
právom. V prípade sporu je daná právomoc 
a príslušnosť všeobecných súdov Slovenskej 
republiky. 

9.2. Ak sa ukáže niektoré ustanovenie týchto VOP 
neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, 
namiesto neplatných ustanovení nastúpi 
ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému 
ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou 
alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je 
dotknutá platnosť ostatných ustanovení. 

9.3. Odoslaním písomnej Objednávky Kupujúci udeľuje 
súhlas Predávajúcemu na spracovanie všetkých 
svojich osobných údajov uvedených v Objednávke. 

9.4. Pri spracúvaní osobných údajov postupuje 
spoločnosť v súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 
a o voľnom pohybe takýchto údajov. 

9.5. Osobné údaje spracúva s cieľom plniť zmluvu, 
v rámci oprávnených záujmov, na základe súhlasu 
dotknutej osoby a s cieľom plniť zákonné povinnosti. 

9.6. Spoločnosť IPECON, s.r.o. spracúva poskytnuté 
osobné údaje na viaceré účely: spracovanie 
zmluvných záväzkov, plnenie povinností 
vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov a uplatňovanie 
práv, spracovanie personálnej a mzdovej agendy, 
dochádzka zamestnancov, spracovanie účtovnej 
agendy, vybavenie sťažností / žiadostí podávateľov 
a v rámci zabezpečenia oprávnených záujmov 
spoločnosti (ochrana budov a majetku spoločnosti, 
marketingové aktivity, kamerové záznamy interných 
priestorov, opatrenia bezpečnosti informačných 
systémov). 

9.7. V prípade iných jazykových verzií má vždy prednosť 
slovenská verzia. Ustanovenia zmluvy majú vždy 
prednosť pred ustanoveniami týchto VOP. 

9.8. Pre doručovanie písomností medzi Predávajúcim 
a Kupujúcim platí dohoda, že písomná zásielka sa 
považuje za doručenú dňom jej prevzatia 
adresátom, ktorému je určená. V prípade, že 
adresát, ktorému je zásielka určená, túto zásielku 
neprevezme, odmietne prevziať, alebo inak zmarí jej 
doručenie, platí dohodnutá fikcia, že zásielka 
a písomnosť v nej obsiahnutá sa považuje za 
doručenú na tretí deň nasledujúci po dni odovzdania 
zásielky doručovacej spoločnosti na doručenie, 
pričom deň odovzdania zásielky sa do tejto lehoty 
nezapočítava. 

9.9. Tieto VOP vstupujú do účinnosti dňom 01.12.2018. 
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