
 
Podmienky predaja a dodania 

Príloha č.1 
 
 
 
 
1.  Všeobecné 
1.2 Tieto predajné a dodacie podmienky sa vzťahujú na každú zmluvu 
uzavretú medzi Mouldpro ApS (ďalej len "Mouldpro") a distribútorom 
Mouldpro (ďalej len "Kupujúci"). 
 
1.3 Dodatky alebo úpravy týchto podmienok sú platné len vtedy, ak boli 
odsúhlasené písomne v samostatnom dokumente, schválené a 
podpísané Mouldpro aj Kupujúcim. Tento dokument sa pripojí k týmto 
podmienkam. 
 
1.4 Zadávanie objednávok zahŕňa súhlas s týmito podmienkami, pokiaľ 
to nie je výslovne písomne schválené Mouldpro. 
 
1.5 Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí s tým, že jeho vlastné 
podmienky (ak existujú) sa nevzťahujú na jeho zmluvu s Mouldpro. 
 
2. Uchovávanie osobných údajov (GDPR)  
2.2 Vzhľadom na povahu podnikania (predaj a export), žiadosť o ponuky 
alebo zadávanie objednávok automaticky poskytne zamestnancom 
Mouldpro nasledujúce kontaktné údaje: celé meno, adresu, e-mailovú 
adresu a IP adresu, a tým sa považuje za súhlas s prístupom k osobným 
údajom (GDPR). 
 
 
3. Ceny a platobné podmienky 
3.2 Všetky predaje sa uskutočňujú na základe ceny uvedenej v ponuke 
poskytnutej Mouldpro. 
 
3.3 Obaly na balenie rôznych produktov sú zahrnuté v dohodnutej kúpnej 
cene. Náklady na prepravné kartóny, palety a rámy však budú 
fakturované oddelene, rovnako ako vrátenie tovaru (RMA) a opätovné 
balenie, ktoré bude vykonané na náklady kupujúceho (pozrite si politiku 
Mouldpro „Reklamácie a vrátenie tovaru“). 
 



3.4 Kúpna cena bude stanovená bez DPH, ciel a akýchkoľvek iných daní 
alebo poplatkov splatných za tovar v Dánsku alebo v zahraničí. 
 
3.5 Platba bude vykonaná najneskôr v deň splatnosti uvedený na 
faktúre. 
 
3.6 V prípade omeškania s platbou je Mouldpro oprávnená účtovať úroky 
z omeškania vo výške úrokovej sadzby stanovenej v kúpnej zmluve. Ak 
kúpna zmluva neurčuje inak, úrok z omeškania je vo výške 1,2 % z 
fakturovanej sumy za začatý mesiac. 
 
3.7 Ak kupujúci neuskutoční platbu včas, Mouldpro môže zadržať alebo 
zrušiť akúkoľvek následnú dodávku kupujúcemu, kým nebudú zaplatené 
všetky dlžné sumy. 
 
4. Dodanie 
4.2 Spôsob dodania určí Mouldpro, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté 
inak. 
 
4.3 V prípade, že kupujúci neurčí spôsob odoslania včas, najneskôr do 2 
pracovných dní po dohodnutom termíne odoslania, Mouldpro zabezpečí 
primeranú prepravu na náklady kupujúceho. 
 
5. Oneskorenie 
5.2 Mouldpro nezodpovedá za omeškania v dôsledku vyššej moci, 
vrátane, ale nie výlučne, štrajkov, výluk, vojny, mobilizácie, zabavenia, 
menových obmedzení, pandémií, dopravných prekážok vrátane 
prekážok spôsobených ľadom, obmedzenia hybnej sily, požiara, 
obmedzenia exportu alebo dovozu, krátke alebo neskoré dodávky od 
dodávateľov alebo iné príčiny mimo kontroly Mouldpro. V týchto 
prípadoch sa včasné dodanie odloží do uplynutia udalosti, nie však o 
viac ako tri (3) mesiace, po uplynutí ktorých sú obe strany oprávnené 
zrušiť zmluvu bez toho, aby sa to považovalo za porušenie. 
 
5.3 V prípade omeškania objednávok špeciálnych produktov alebo 
produktov vyrobených podľa výkresu, ktoré nie sú súčasťou 
štandardného sortimentu Mouldpro, je kupujúci povinný bez zbytočného 
odkladu reklamovať. Kupujúci môže následne zrušiť nákup len v prípade, 
ak Mouldpro nedoručí do 30 dní po konečnom termíne dodania 
uvedenom v potvrdení objednávky (nie je predpokladaný termín 
dodania). O konečnom potvrdení termínu dodania bude kupujúci 
informovaný najneskôr do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky. 
 



6. Storno a vrátenie tovaru 
6.2 Vrátenie tovaru, ktoré nie je v súlade s politikou Mouldpro 
„Reklamácie a vrátenie tovaru“, nebude akceptované. 
 
6.3 Stornovanie objednávok obsahujúcich skladové položky je možné 
vykonať počas celého procesu objednávky. Objednávky na položky, 
ktoré sú prispôsobené alebo vyrobené na základe výkresu, nie je možné 
zrušiť, vrátiť ani pripísať na účet. 
 
6.4 Ku všetkým tovarom dodaným podľa tejto zmluvy musí byť priložený 
dodací list s uvedením čísla objednávky. 
 
6.5 Položky vyrobené na mieru nie sú v žiadnom prípade akceptované 
na vrátenie. 
 
6.6 Manipulačné poplatky a náklady na prepravu budú pripočítané k 
faktúre. Prehľad špecifických nákladov nájdete v prílohe A. 
 
7. Nedostatky 
7.2 Na vady, ktoré boli alebo mali byť zistené v rámci kontrolnej 
povinnosti Kupujúceho, sa vzťahujú ustanovenia bodu 8. 
 
7.3 Ostatné vady dodaného tovaru, ktoré sa zistia do 12 mesiacov odo 
dňa dodania, je Kupujúci povinný reklamovať bez zbytočného odkladu, 
inak zaniká nárok na nápravu. Mouldpro nezodpovedá za chyby zistené 
neskôr ako 12 mesiacov po dodaní. 
 
7.4 V prípade reklamácie na základe vyplneného „Formulára na vrátenie 
tovaru“ je na uvážení Mouldpro ApS, aby určila príčinu chyby a určila, či 
chyba oprávňuje k výmene, aby odstránila následky tak, aby sa výrobok 
dostal do stavu požadovaného zmluvou alebo či je vada spôsobená 
nesprávnym používaním a/alebo nesprávnym používaním zo strany 
koncového užívateľa.  
 
7.5 V prípade, že dodaním náhradného tovaru alebo nápravou sa vada 
neodstráni, je Kupujúci oprávnený požadovať pomerné zľavu z celkovej 
kúpnej ceny na základe hodnoty vadnej položky(-iek) dodávky. 
 
7.6 Kupujúci je oprávnený zrušiť objednávku a/alebo požadovať náhradu 
škody iba v prípade, že k chybe došlo v dôsledku podvodu alebo hrubej 
nedbanlivosti zo strany Mouldpro ApS, pričom náhrada škody 
nepresiahne sumu zaplatenú za dodávku. 
 



7.7 Mouldpro nezodpovedá za chyby vzniknuté v dôsledku bežného 
opotrebovania, nesprávneho alebo neobvyklého používania, 
nadmerných škvŕn, nedostatočnej údržby a pokusov o opravy, úpravy a 
zmeny, ktoré nevykonala Mouldpro alebo bez písomného súhlasu 
Mouldpro. 
 

7.8 Podobne Mouldpro nezodpovedá za vady, ak ich príčinu možno 

vysledovať v technických výkresoch, pokynoch, prílohách a inom 

materiáli, ktorý vytvoril Kupujúci v súvislosti s alebo v dôsledku 

zadávania objednávok Kupujúcim. Ak Mouldpro pomohla Kupujúcemu 

pri príprave výpočtov pre správnosť výpočtov, je Kupujúci zodpovedný za 

vypracovanie presných popisov prác a výkresov. Mouldpro za žiadnych 

okolností nezodpovedá za zabezpečenie toho, že prevádzkové možnosti 

dodaného produktu vyhovujú účelu Kupujúceho. 

Ďalšie podrobnosti nájdete v postupe Mouldpro „Reklamácie a vrátenie 

tovaru“. 

 

8. Reklamácie a vrátenie tovaru 

8.2 Je výlučne na uvážení Mouldpro, aby určila oprávnenosť na 

reklamácie a vrátenie tovaru a možnosti dostupné distribútorovi 

Mouldpro. 

8.3 Všetky reklamácie a vrátenia tovaru sa riešia od prípadu k prípadu a 

pred akoukoľvek formou vrátenia, výmeny alebo pripísania zakúpených 

položiek si vyžadujú schválenie od Mouldpro. 

8.4 Zákazník je povinný splniť všetky požiadavky uvedené v politike 

„Reklamácie a vrátenie tovaru“ nižšie a poskytnúť oficiálnu dokumentáciu 

(reklamácie, obrázky atď.) Mouldpro v požadovanom časovom rámci. 

8.5 Na základe politiky Mouldpro „Reklamácie a vrátenie tovaru“ 

Mouldpro podľa vlastného uváženia poskytne jedno z nasledujúcich 

štyroch (4) nápravných opatrení v akomkoľvek rozsahu, ktoré bude 

považovať za potrebné na uspokojenie riadneho nároku v rámci záruky: 

1) Rozhodne sa, že opraví alebo uľahčí opravu akýchkoľvek 

chybných dielov v primeranom čase, bez akýchkoľvek poplatkov 

za potrebné diely a prácu na dokončenie opravy a uvedenie tohto 

produktu do správneho prevádzkového stavu. Mouldpro uhradí aj 



prepravné náklady potrebné na vrátenie tohto produktu po 

dokončení opravy. 

2) Nahradí tento produkt priamou náhradou alebo podobným 

produktom, ktorý Mouldpro považuje za plniaci v podstate rovnakú 

funkciu ako pôvodný produkt. 

3) Vráti pôvodnú kúpnu cenu zníženú o amortizáciu, ktorá sa určí 

na základe veku produktu v čase, keď sa požaduje náprava v rámci 

tejto obmedzenej záruky. 

4) Odmietne reklamáciu z dôvodu nesprávneho používania alebo 
údržby produktu. 

 
Ďalšie podrobnosti nájdete v postupe Mouldpro „Reklamácie a vrátenie 
tovaru“. 
 
Mouldpro si vyhradzuje právo odmietnuť reklamácie z dôvodu t.j. chýb v 
objednávke, chýb v cene, nedostatkov pri platbe, pri objednávkach na 
mieru. Vyššie uvedené nie je vyčerpávajúce. 
 
9. Záruka 
9.2 Záruka na položky Mouldpro je jeden (1) rok od dátumu dodania 
konečnému užívateľovi (zákazníkovi Kupujúceho). Všetky reklamácie 
musia byť podané v tomto časovom rámci a budú sa brať do úvahy len 
vtedy, ak sú v súlade s požiadavkami stanovenými v politike Mouldpro 
„Reklamácie a vrátenie tovaru“. 
 
9.3 Záruka sa vzťahuje na chyby materiálu a spracovania tohto produktu. 
 
9.4 Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na žiadne poškodenie, 
zhoršenie kvality alebo nefunkčnosť vyplývajúce z akejkoľvek zmeny, 
úpravy, nesprávneho alebo neprimeraného používania alebo údržby, 
nesprávneho používania, zneužitia, nehody, zanedbania, vystavenia 
nadmernej vlhkosti, ohňa, nesprávneho balenia a prepravy alebo 
poškodených balíkov (takéto nároky musia byť predložené dopravcovi), 
blesku, prepätia alebo iných prírodných javov. 
 
9.5 Záruka sa nevzťahuje na žiadne poškodenie, zhoršenie kvality alebo 
nefunkčnosť vyplývajúce z inštalácie alebo odstránenia tohto produktu z 
akejkoľvek inštalácie, akéhokoľvek neoprávneného zásahu do tohto 
produktu, akéhokoľvek pokusu o opravu vykonanej kýmkoľvek 
neoprávneným Mouldpro, ani na akúkoľvek inú príčinu, ktorá nesúvisí 
priamo s chybou materiálu a/alebo spracovaním tohto produktu. 



 
9.6 Záruka sa nevzťahuje na kartóny, kryty zariadení, káble alebo 
príslušenstvo používané v spojení s týmto produktom. Bez obmedzenia 
akéhokoľvek iného vylúčenia v tomto dokumente Mouldpro nezaručuje, 
že produkt, na ktorý sa vzťahuje tento dokument, vrátane, ale bez 
obmedzenia, technológie a/alebo integrovaných obvodov zahrnutých v 
produkte sa nestanú zastarané alebo že takéto položky sú alebo zostanú 
kompatibilné s akýmkoľvek iným produktom alebo technológiou, s ktorou 
môže byť produkt použitý. 
 
9.7 Ak je produkt vrátený Mouldpro alebo autorizovanému predajcovi, u 
ktorého bol zakúpený, alebo akejkoľvek inej strane oprávnenej na opravu 
produktov Mouldpro, tento produkt musí byť počas prepravy poistený, 
pričom poistenie a prepravné poplatky uhradí Kupujúci. 
 
9.8 Ak je tento produkt vrátený nepoistený, Kupujúci preberá všetky 
riziká straty alebo poškodenia počas prepravy. 
 
9.9 Mouldpro nebude zodpovedná za žiadne náklady súvisiace s 
odstránením alebo opätovnou inštaláciou tohto produktu z alebo do 
akejkoľvek inštalácie. Mouldpro nezodpovedá za žiadne náklady 
súvisiace s akýmkoľvek nastavením tohto produktu, akýmkoľvek 
nastavením používateľských ovládacích prvkov alebo akýmkoľvek 
programovaním potrebným pre konkrétnu inštaláciu tohto produktu. 
 
Pre certifikovaných distribútorov Mouldpro je záruka prenosná na 
koncového používateľa. 
 
10. Povinnosť kontroly 
10.2 Kupujúci pri dodaní bezodkladne a bez zbytočného odkladu vykoná 
bežné kontroly dodaných produktov a skontroluje správnosť množstiev a 
skontroluje chyby. 
 
10.3 V prípade, že sa prehliadkou zistia vady dodaných produktov, je 
Kupujúci povinný bezodkladne konať. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti 
„Reklamácie a vrátenie tovaru“ Mouldpro. 
 
10.4 Poškodenie spôsobené pri preprave musí byť nahlásené 
odosielateľovi ihneď po prevzatí zásielky. Ak bola zásielka rezervovaná 
Mouldpro, Mouldpro akceptuje reklamáciu iba za predpokladu, že je 
možné predložiť dokumentáciu o správe odosielateľovi. Ak zásielku 
zarezervoval Kupujúci alebo v mene Kupujúceho kupujúcim vybraný 



prepravca, je na náklady a zodpovednosť Kupujúceho uplatniť 
reklamáciu u prepravcu. 
 
11. Storno 
11.2 Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné práva, ktoré môže mať, je 
Mouldpro oprávnené okamžite ukončiť zmluvu alebo objednávku zadanú 
Kupujúcim v prípade, že: 
 
11.3 Porušením alebo nedodržaním týchto obchodných podmienok zo 
strany Kupujúceho; 
 
11.4, že Kupujúci sa dostane do úpadku alebo platobnej neschopnosti 
alebo vstúpi do likvidácie, alebo bude mať voči nemu vystavený príkaz 
na prijatie alebo vyrovnanie so svojimi veriteľmi. 
 
12. Preprava a skladovanie 
 
Mouldpro nezodpovedá za prepravné, pokiaľ: 
 
12.2 Inak dohodnuté medzi Kupujúcim a Mouldpro; 
 
12.3 Mouldpro požaduje špeciálne prepravné zariadenia; 
 
13. Testy 
Ak Kupujúci požaduje, aby bol akýkoľvek tovar alebo stroj otestovaný 
pred odoslaním alebo po odoslaní, môže sa dohodnúť, že Mouldpro 
vykoná testovanie na náklady Kupujúceho na základe hodinového 
poplatku, ak je to možné. Ak nie je dohodnuté inak, bude sa uplatňovať 
príslušný dánsky štandard. 
 
14. Ustanovenia 
Kupujúci nesmie bez písomného súhlasu Mouldpro postúpiť alebo 
previesť túto zmluvu ako celok ani čiastočne. 
 
15. Nadpisy 
Nadpisy týchto obchodných podmienok nemajú vplyv na ich štruktúru. 
 
16. Právo 
Zmluva a podmienky na dodanie tovaru, ktorý je tu objednaný, budú 
vykladané a riadené dánskym právom, ktoré sa týmto vyhlasuje za 
správne právo zmluvy a zmluvné strany sa týmto podrobujú jurisdikcii 
Najvyššieho súdneho dvora v Dánsku. 
 



 

 

 

Dodatok 

PREHĽAD NÁKLADOV 

MOULDPRO ApS 

 

Dôvod 
vrátenia 

Manipulačný 
poplatok 

Náklady na 
odoslanie do 
Mouldpro 

Náklady na 
odoslanie z 
Mouldpro 

Zodpovednosť 

Schválené 
vrátenie na 
opravu 

0% Mouldpro 
distribútor  

Mouldpro Mouldpro 

Schválené 
vrátenie peňazí 

0% Mouldpro 
distribútor  

nedostupné Mouldpro 
distribútor  

Schválené 
vrátenie 
chybnej 
objednávky 

15% z ceny 
produktu 

Mouldpro 
distribútor  

nedostupné Mouldpro 
distribútor  

Schválená 
zmena tovaru 

15% z ceny 
produktu 

Mouldpro 
distribútor  

Mouldpro 
distribútor  

Mouldpro 
distribútor  

Zadržiavanie a 
skladovanie 
tovaru 

1 % týždenne z 
fakturovanej 
sumy 

nedostupné Mouldpro 
distribútor  

Mouldpro 
distribútor  

Prebaľovanie 
vráteného 
tovaru 

15% z ceny 
produktu 

Mouldpro 
distribútor  

Mouldpro 
distribútor  

Mouldpro 
distribútor  
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