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

  Úvodné ustanovenia  

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky ( ďalej len VOP ) prijala a odsúhlasila spoločnosť  
airo s. r. o. so sídlom Ivanská cesta 30/B, 821 04 Bratislava zapísaná v obchodnom registri vedenom 
okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro Vložka č. 106156/B. Všeobecné obchodné podmienky 
upravujú vzťah medzi spoločnosťou airo, s. r. o. ďalej len „predávajúci" alebo „zhotoviteľ" a zákazníkmi 
spoločnosti airo, s. r. o., ďalej len „kupujúci" alebo „objednávateľ".  

1.2. Pokiaľ sa v texte uvádza pojem „tovar" myslí sa tým predmet kúpy, teda akýkoľvek produkt, 
náhradný diel, doplnkový tovar predávaný spoločnosťou airo, s. r. o. Pokiaľ sa v texte uvádza pojem 
„služba" myslí sa tým i dodanie diela, montáž, školenie.  

1.3. Objednávateľ bol pred uzatvorením zmluvy poprípade pred objednávaním tovaru zoznámený s 
VOP. Za zoznámenie s VOP sa považuje aj jeho doručenie odberateľovi elektronickými prostriedkami, 
jeho zverejnením v mieste prístupnom odberateľovi pri predaja tovaru, pri jeho objednávaní alebo 
prevzatí. Uzavretím zmluvy, popr. odberom tovaru, odberateľ súhlasí so znením aktuálne platných 
VOP.  

1. Platobné podmienky  

2.1. Cena diela je uvedená v Zmluve o dielo a pokiaľ nie je výslovne uvedené v Zmluve o dielo inak, 
považuje sa táto za cenu konečnú. Cena je uvedená vrátane DPH vo výške 20%. Dodacia doba 
tovaru alebo služby začína plynúť dňom podpísania zmluvy. 

2.2. Ak sa Objednávateľ dostane s úhradou vyfakturovanej ceny do omeškania, má Zhotoviteľ nárok 
na úrok z omeškania vo výške 0,03% z neuhradenej čiastky za každý, aj začatý kalendárny deň 
omeškania. 

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,03% za každý deň 
omeškania s dodávkou diela z ceny nedodanej časti.  

2. Odovzdanie a prevzatie plnenia  

3.1. Termín dodania začína plynúť dňom podpísania zmluvy  

3.2. Prevzatím tovaru objednávateľom je miesto sídla zhotoviteľa ak nebolo dohodnuté iné miesto.  

3.3. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za nedodržanie termínu dodania predmetu plnenia v prípade, že 
toto nedodržanie bolo spôsobené vplyvom cudzej moci /t.j. napr. kvôli nemoci, vojne, katastrofám 
spôsobenými prírodnými javmi, štrajkom a tiež nevydaním úradných povolení, o ktoré sa zhotoviteľ 
riadne usiloval/. Objednávateľ si z tohto titulu nemôže uplatňovať náhradu škody.  

3.4. Nebezpečenstvo vzniku škody na predmete dodania prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa 
okamihom, keď tovar bol prevzatý objednávateľom alebo prepravcom objednávateľa.  

3.5. Objednávateľ je povinný vykonať prehliadku tovaru/služby pri prevzatí tovaru/dodaní služby. 
Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z nedostatkov zistených pri tejto prehliadke, len keď 
preukáže, že tieto škody mal tovar už v čase prevzatia tovaru.  



3.6. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi omeškanie s odovzdaním plnenia bez zbytočného 
odkladu.  

3.7. Zhotoviteľ je povinný vopred v primeranom čase oznámiť objednávateľovi presný čas odovzdania 
plnenia. Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety a po vzájomnom 
odsúhlasení termínu vykoná preberanie tovaru/služby, najneskôr však v čase odovzdania plnenia v 
prítomnosti zástupcu zhotoviteľa.  

3.8. V rámci preberacieho konania má objednávateľ právo vykonať najmä obhliadku plnenia a 
skontrolovať súvisiacu dokumentáciu, ktorú pre plnenie stanovujú príslušné právne predpisy alebo 
ktoré si Zmluvné strany dohodli v Zmluve.   

3. Záručná doba  

4.1. Riadne uzatvorená zmluva medzi zhotoviteľom a objednávateľom definuje záručnú dobu. Pokiaľ 
riadne uzatvorená zmluva medzi zhotoviteľom a objednávateľom upravuje niektoré otázky reklamácií 
a záručných lehôt inak, ako je uvedené v týchto VOP, má prednosť vždy príslušná zmluva - v 
ostatných otázkach príslušnou zmluvou neriešených sa uplatnia VOP.  

4.2. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia tovaru/služby. Ak odmietne 
objednávateľ bezdôvodne tovar/službu prevziať, záručná doba začína plynúť dňom, keď mu zhotoviteľ 
umožnil s dielom/tovarom voľne nakladať.  

4. Zodpovednosť za vady  

5.1. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za vady tovaru/diela zistené pri jeho odovzdávaní, po 
odovzdaní tovaru/diela v rámci poskytovanej záruky za akosť len v prípade, že tieto boli spôsobené 
porušením jeho povinností.  
5.2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela/tovaru, zistené po odovzdaní diela/tovaru, pokiaľ tieto boli 
spôsobené porušením povinností objednávateľa, zvlášť pri:  
- nevhodnom používaní alebo manipulácií, nedodržaním návodu na použitie a údržbu, zanedbaním 

pravidelnej starostlivosti  
- akémukoľvek zásahu do konštrukcie výrobku  
- poškodeniu diela treťou osobou (napr. pri murárskych prácach, omietaní, zváraní a pod.) - 

poškodeniu diela vplyvom chýb stavebnej konštrukcie (nestabilita, sadanie, nevhodné kotvenie, 
statické zaťažovanie rámu a krídel okien a pod.)  

- poškodenie (nefunkčnosť) diela/tovaru z dôvodu stavebnej nepripravenosti otvoru v dohodnutom 
termíne montáže  

- vady spôsobené vystavením dodaného tovaru/služby extrémnym podmienkam (agresívne 
prostredie, prašnosť a pod.)  

- poškodenie diela živelnou pohromou alebo inou neodvrátiteľnou udalosťou (vyššia moc)  
- neodborné prevedenie montáže (pri kúpnych zmluvách, kde montáž zabezpečuje objednávateľ) - 

použitie chybnej veci dodanej objednávateľom k zhotoveniu diela  
Vady vzniknuté vplyvom týchto okolností nemôžu byť ani predmetom reklamácie.  

5.3. Objednávateľ je povinný si tovar/službu pri preberaní prehliadnuť, skontrolovať si akosť a ihneď 
oznámiť zhotoviteľovi zjavné vady. Za zjavné vady sú považované nedostatky zistené pri preberaní 
tovaru/služby alebo bezprostredne po ňom. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré mohli byť zistené 
objednávateľom už pri preberaní tovaru/služby. Skryté vady sa prejavia po dlhšej dobe užívania 
tovaru/služby a nie je možné ich zistiť predchádzajúcim spôsobom. Za odstrániteľné vady sa považujú 
vady, kde ich odstránením netrpí vzhľad, funkcia a kvalita výrobku a oprava môže byť prevedená v 
riadne stanovenej lehote.  



5. Záverečné ustanovenia  

  
Pre tieto VOP a všetky právne vzťahy medzi zhotoviteľom a objednávateľom platí právny poriadok 
Slovenskej republiky. Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami pri plnení zmluvných 
povinností budú riešené v prvom rade mimosúdnou cestou. Ak by napriek tomu nedošlo k dohode 
platí, že v prípade sporu je príslušný, pre jeho rozhodnutie, miestne príslušný súd v Slovenskej 
republike. Potvrdením objednávky/záväznej ponuky/osobitných zmlúv objednávateľ potvrdzuje svoj 
bezvýhradný súhlas s týmito VOP.  

Tieto VOP sú platné a účinné odo dňa 01.02.2019  
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