VŠEOBECNÉ PREDAJNÉ PODMIENKY BLACHPROFIL 2 Sp. z o.o.
1.

Všeobecné predajné podmienky (ďalej len VPP) sa vzťahujú na všetky objednávky
podávané odberateľom najmä za účelom distribúcie a predaja vlastných výrobkov
spoločnosti s ručením obmedzeným Blachprofil 2 Sp. z o.o. so sídlom v Krakove
(ďalej len dodávateľ) a tovaru, ktorý dodávateľ nevyrába, ale je v jeho ponuke (ďalej
len vlastné výrobky alebo tovar).

2.

Ponuky, reklamy, katalógy, brožúry, expozitory, letáky, vzorkovníky farieb, vzorky a
informácie uvádzané na webovej stránke dodávateľa, t. j. www.bp2.pl majú výlučne
charakter ukážkových a výstavných materiálov a nie sú ponukou podľa občianskeho
zákonníka. Ak nebol uvedený iný termín, platnosť odpovede na každý z dopytov
týkajúcich sa cien jednotlivých vlastných výrobkov a tovaru je 7 dní.

3.

Podávanie objednávok na vlastné výrobky a iný tovar alebo služby bude prebiehať
najmä v písomnej forme – vo forme dokumentov alebo prostredníctvom systému
eprofil.

4.

Dodávateľ sa zaväzuje realizovať objednávky po doručení potvrdenia o prijatí
objednávky odberateľovi.

5.

V prípade realizácie objednávky Odberateľom vykonávajúcim podnikateľskú činnosť
Odberateľ zároveň vyhlasuje, že je platcom DPH, má pridelené daňové identifikačné
čísloa udeľuje Dodávateľovi povolenie na vystavenie faktúry bez podpisu Odberateľa.

6.

Podanie
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spracovávaním osobných údajov, názvu, adresy a kontaktných údajov odberateľa.
Každú zmenu horeuvedených údajov je odberateľ povinný oznámiť bez zbytočného
odkladu.
7.

Podľa čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov z 27.apríla 2016 (Ú.
v. EÚ L 119 zo 4.5.2016) Dodávateľ informuje, že:

1)

administrátorom

osobných

údajovposkytnutých

Odberateľom

je

spoločnosť

BLACHPROFIL 2 SP. Z O.O., UL. NADWIŚLAŃSKA 11/139, 30-527 KRAKOV,

2) Odberateľ má možnosť kontaktovať Inšpektora pre ochranu osobných údajov
Dodávateľa –inspektor@bp2.pl alebo ul. Grojecka 39, 32-566 Alwernia.
3) osobné údaje, ktoré uviedol Odberateľ sa budú spracúvať za účelom realizácie
zmluvy–podľa čl. 6 ods. 1 písm. b všeobecného nariadenia o ochrane osobných
údajov z 27. apríla 2016alebo na marketingové účelypodľa čl. 6 ods. 1 písm. a
všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov z 27. apríla 2016 (v prípade, že
získal takýto súhlas),
4) príjemcami osobných údajov, ktoré uviedol Odberateľ, budú výlučne subjekty
zúčastňujúce sa na realizácii objednávky alebo subjekty oprávnené na získavanie
osobných údajov na základe právnych predpisov,
5) osobné údaje, ktoré uviedol Odberateľ, budú uchovávané na základe odôvodneného
záujmu Administrátora,
6) Odberateľ má právo žiadať od Dodávateľa prístup k osobným údajom, ich pozmenenie,
vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania,
7) osobné údaje, ktoré uviedol Odberateľ, sa budú uchovávať – v prípade poskytnutia
súhlasu – až do momentu jeho anulovania, obmedzenia alebo vykonania iných
činností obmedzujúcich tento súhlas a v prípade, kedy je základom pre spracovanie
opodstatnený záujem Dodávateľa, do momentu existencie tohto opodstatneného
záujmu,
8) Odberateľ má právo podať žalobu na dozorný orgán,
9) uvedenie osobných údajov je dobrovoľné, ale odmietnutie ich poskytnutia môže mať
za následok nemožnosť uzavretia zmluvy.
8.

Objednávka môže byť prijatá na realizáciu v plnom rozsahu alebo čiastočne.

9.

Pokiaľ nebolo ustanovené inak, objednávky sa realizujú v cenách a v termínoch
záväzných pre odberateľa ku dňu odoslania dodávateľom potvrdenia realizácie
objednávky.

10. V prípade, ak objednávku nie je možné realizovať alebo nie je možné dodať predmet
objednávky z dôvodov, ktoré nemohol dodávateľ ovplyvniť, najmä z dôvodu
pôsobenia vyššej moci, vrátane obmedzení vyplývajúcich z verejného príkazu, alebo
z dôvodu živelnej pohromy, katastrofy, nedostatku dopravných prostriedkov,
celkového nedostatku tovaru, zrušenia časti výroby prípadne neobežného alebo
obežného majetku, nedostatku pohonných hmôt, chýb tovaru, omeškania alebo
nedodržania povinností zo strany dopravcov, výrobcov a subdodávateľov výrobkov
alebo výrobných materiálov a polotovarov odberateľovi neprislúcha žiadne odškodné
z titulu ušlých ziskov a výhod ani nárok na odškodné za škody vzniknuté z dôvodu
odstúpenia dodávateľa od realizácie objednávky prípadne nedodržaním termínu
realizácie alebo dodania.
11. Zmena, odloženie v čase alebo zrušenie podanej objednávky je možné len za súhlasu
dodávateľa. Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za určité vlastnosti výrobku, ani
za to, že budú objednané výrobky vhodné na účely požadované odberateľom alebo
jeho zákazníkmi (ktoré zo zásady nie sú známe dodávateľovi) – pokiaľ dodávateľ
neposkytne odberateľovi alebo jeho zákazníkovi písomné potvrdenie, že výrobok má
určité vlastnosti alebo je vhodný na konkrétny účel.
12. Ak nebolo na odoslanej objednávke uvedené inak, dodávateľ dodáva objednané
výrobky vlastnou prepravou alebo špedíciou do skladu odberateľa.
13. Ak na zaslanej objednávke nie je uvedené inak, Dodávateľ zasiela objednané
produkty na drevených paletách, ktoré predstavujú samostatný predmet Predaja.
14. Po dohode s dodávateľom možno dohodnúť iné miesto dodania, čo môže byť spojené
s dodatočnými nákladmi z tohto titulu. Horeuvedené náklady bude znášať odberateľ.
15. Odberateľ je povinný skontrolovať možnosti bezpečnej prepravy a správnej vykládky.
Riziko straty alebo poškodenia tovaru prechádza na odberateľa vo chvíli začatia
vykládky.
16. Objednané výrobky môžu byť tiež vyzdvihnuté zo skladu dodávateľa vlastným
dopravným prostriedkom odberateľa alebo dopravcom, ktorého odberateľ určí. V

prípade vyzdvihnutia zo skladu dodávateľa sa za moment vydania predmetu
objednávky považuje moment jeho zverenia odberateľovi alebo ním určenému a
poverenému dopravcovi. V tomto momente prechádza na odberateľa aj riziko straty
alebo poškodenia tovaru.
17. Odmietnutie prevziať predmet objednávky a iné prípady oneskorenia jeho prevzatia
nezbavujú odberateľa povinnosti úhrady ceny. V takom prípade má dodávateľ právo
požadovať odmenu za prepravu a skladovanie tovaru vo vlastnej réžii alebo môže
odovzdať predmet objednávky do úschovy tretej osobe na náklady a riziko
odberateľa a dokonca ho môže predať na účet odberateľa postupom určeným v čl.
551 Občianskeho zákonníka.
18. Ak z dôvodu, za ktorý nesie zodpovednosť odberateľ, k vydaniu nedošlo alebo došlo k
nemu s oneskorením, prechádza riziko náhodnej straty alebo poškodenia predmetu
objednávky na odberateľa v momente ponúknutia vydania.
19. Odberateľ osobne alebo prostredníctvom vodiča, ktorý bol poverený prepravou,
preberá náklad na prepravu od dodávateľa výlučne v situácii, že prepravu možno
realizovať bez porušenia akýchkoľvek hmotnostných noriem vozidla, v súlade s
najväčším prípustným zaťažením na nápravu pre cesty, po ktorých sa preprava
uskutoční, a maximálnych prípustných rozmerov vozidla. Pri prevzatí nákladu alebo
pri objednaní jeho prevzatia od odberateľa odberateľ vyhlasuje, že sa oboznámil s
horeuvedenými platnými normami a že sa zaväzuje realizovať prepravu v súlade s
platnými právny
20. V prípade výskytu akéhokoľvek rizika porušenia týchto noriem alebo v prípade ich
prekročenia, ktoré bolo zistené pred začatím prepravy nákladu vyzdvihnutého v .
ktoromkoľvek zo skladov dodávateľa, je odberateľ alebo dopravca povinný odmietnuť
prijatie nákladu na prepravu. Všetky pokuty uložené počas prepravy odberateľom
alebo dopravcom poľskými alebo európskymi kontrolnými orgánmi za porušenie
predpisov určujúcich prípustné hmotnosti vozidiel, prípustné zaťaženia na nápravu a
maximálne rozmery zaťažujú dopravcu. V prípade, že vodič poverený odberateľom
alebo dopravca, nie je schopný realizovať nakládku, bude vodič vydávať pokyny,

kontrolovať a dohliadať na úkony vykonávané zamestnancami dodávateľa. Týmto
dokumentom prenášajú dodávateľ a odberateľ zodpovednosť za úkony určené v čl.
43 zákon z 15. novembra 1984 zákon o doprave na odberateľa.
21. Ak nie je určené inak, k úhrade za produkty a tovary a palety dodané Odberateľovi
dôjde vždy v termíne uvedenom na faktúre, ktorú vystavil Dodávateľ, na bankový
účet uvedený na tejto faktúre.
22. Za moment úhrady sa považuje deň pripísania čiastky k bankovému účtu dodávateľa
a v prípade platby v hotovosti – deň doručenia peňažných prostriedkov osobe
oprávnenej dodávateľom prijať platbu.
23. V prípade neúhradenia ceny v termíne určenom na faktúre budú dodávateľovi
prislúchať zákonné úroky z omeškania.
24. V prípade záväzkov po lehote splatnosti, nezaplatenia úrokov z omeškania s platbou
alebo v prípade prekročenia stanoveného limitu obchodného úveru môže byť
realizácia ďalších objednávok pozastavená do času realizácie príslušných platieb.
25. Všetky reklamácie týkajúce sa množstva alebo kvality si vyžadujú písomnú formu,
musia obsahovať druh poškodenia a požadovaný spôsob vyriešenia reklamácie a tiež
údaje jednoznačne identifikujúce reklamovaný tovar – najmä č. faktúry a č.
objednávky.
26. Podanie reklamácie v žiadnom prípade nezbavuje odberateľa povinnosti zaplatiť za
reklamovaný výrobok včas a za podmienok určených na faktúre.
27. Ak zamestnanec odberateľa poškodí počas preberania objednaného tovaru tovar
iného odberateľa, povinnosť úhrady strát z tohto titulu prechádza na odberateľa
zodpovedného za spôsobenie poškodenia.
28. Všetky prípady nesúladu a výhrady týkajúce sa množstva a kvality výrobkov či stavu
obalu, ktoré bolo možné zistiť vo chvíli dodania alebo prevzatia, musia byť potvrdené
písomne vodičom alebo zamestnancom skladu dodávateľa a musia byť okamžite
nahlásené.

29. Ak z dôvodu zabalenia tovaru nie je možné zistiť množstevné odchýlky alebo vzniesť
výhrady týkajúce sa kvality vo chvíli dodania alebo prevzatia, je potrebné nahlásiť ich
najneskôr vo chvíli odstránenia obalu. V prípade, že Odberateľ použije alebo
namontuje tovar s už zisteným nedostatkom, Dodávateľ nemá povinnosť plnenia
vyplývajúcu zo záruky.
30. Na toleranciu týkajúcu sa tvaru, rozmerov, hmotnosti, vzhľadu a hrúbky vrstiev,
farieb, odtieňov a iných vlastností sa vzťahujú poľské a európske normy príslušné pre
dané výrobky.
31. S cieľom zachovať nároky z titulu zodpovednosti za vady a záruky poskytovanej na
niektoré vlastné výrobky je odberateľ povinný dodržiavať podmienky prepravy,
skladovania a záruky vypracované dodávateľom a záväzné v momente podávania
objednávky a oboznámiť s týmito podmienkami osoby nadobúdajúce tento tovar od
odberateľa.
32. Podmienky záruky poskytovanej na niektoré produkty sú uvedené v záručnom liste
priloženom k Produktu. Záruka však neplatí v prípade, ak poškodený povrch
predstavuje najviac 5 % celkového povrchu zakúpenej strešnej či fasádnej krytiny
alebo zvitkov oceľového plechu.
33. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za rozdiely vo farbe, odtieni, vzhľade vrstvy a
rozmerové odchýlky.
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zodpovednosť Dodávateľa v rámci záruky za chyby tovarov dodaných ako tovar
druhej triedy a chyby ostatných tovarov v prípade, ak poškodený povrch predstavuje
najviac 5% celkového povrchu zakúpenej strešnej či fasádnej krytiny alebo zvitkov
oceľového plechu.
35. Odberateľ, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť vyhlasuje,že si je vedomý straty
nároku na uplatnenie zárukyv prípade nepresného priliehania jednotlivých tabúľ po
vykonaní montáže alebo v prípade výskytu zvlnenia počas montáže tovaru a po jej

ukončení. Toto vyhlásenie sa týka výlučne plechov označených ako RPL, ML alebo
RPSL.
36. Odberateľ, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť vyhlasuje, že v prípade objednávok
na tabule plechu s rozmermi väčšími ako je ich maximálna prípustná dĺžka uvedená
Dodávateľom, si je vedomý straty nároku na uplatnenie zárukytýkajúcej sa škôd
vzniknutýchpočas prepravy tovaru.
37. Odberateľ, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť vyhlasuje, že si je vedomý, že
zodpovednosť Dodávateľa vyplývajúca zo záruky je obmedzenávýlučnena dodanie
tovaru bez známok poškodenia v množstve zodpovedajúcom metráži chybného
tovaru alebo opravu reklamovaného tovaru alebo na vrátenie sumy za poškodený
tovar, zatiaľ čo Klient je povinný poškodený tovar vrátiť Dodávateľovi. Iné formy
nárokov sú v rámci platných právnych predpisov vylúčené.
38. Odberateľ vyhlasuje, že oprávňuje Dodávateľa ponechať objednaný tovar v každom
prípade na adrese uvedenej v objednávke. Zároveň sa zaväzuje zabezpečiť
zodpovedajúce možnosti príjazdu na miesto dodania vozidlám dodávateľa, najmä
pripraviť vjazd na miesto dodania s vhodnou šírkou a príslušné spevnenie príjazdovej
cesty, v opačnom prípade znáša zodpovednosť za škody vzniknuté z titulu
nedodržania alebo nesprávneho splnenia tejto povinnosti
39. Vo veciach neupravených v ustanoveniach VPP platia predpisy poľského práva a
najmä predpisy Občianskeho zákonníka.
40. Sporné záležitosti medzi dodávateľom a odberateľom bude riešiť súd príslušný pre
sídlo dodávateľa.

