VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
spoločnosti Widerio s. r. o.
pre obchodnú spoluprácu s obchodnými partnermi
1.

Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky”) upravujú vzájomné práva a
povinnosti zmluvných strán Zmluvy - spoločnosti Widerio s. r. o., so sídlom Hviezdoslavova 764/4, 900 31
Stupava, Slovenská republika, IČO: 53048261, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu BA I., Oddiel: Sro,
Vložka č. 147204/B (ďalej len „Widerio“) a Partnera. Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

2.

Vymedzenie pojmov

2.1

Pojmy použité v týchto Obchodných podmienkach majú, ak nie je stanovené inak alebo ak zo Zmluvy, z
dojednania Zmluvných strán, alebo z aplikovateľných právnych predpisov nevyplýva niečo iné, nasledujúci
význam:
2.1.1 DPH znamená daň z pridanej hodnoty v zákonnej výške;
2.1.2 Dôverné informácie: informácie, ktoré vymedzuje Článok 10 Obchodných podmienok;
2.1.3 E-shop znamená internetový obchod prevádzkovaný Prevádzkovateľom E-shopu, kde môže byť
ponúkaný a predávaný Tovar Partnera a tovar tretích strán, ktoré so spoločnosťou Widerio
spolupracujú za podobných podmienok ako Partner;
2.1.4 Kúpna cena je cena, ktorú Widerio uhradí Partnerovi za Tovar a vypočíta sa ako Predajná cena bez
DPH platná v okamihu zaslania Objednávky Partnerovi znížená o Maržu. Pre vylúčenie všetkých
pochybností sa dojednáva, že Predajná cena znížená o DPH musí byť vždy vyššia ako Kúpna cena.
Kúpna cena je vždy uvádzaná bez DPH.
2.1.5 Marža znamená rozdiel medzi Predajnou cenou bez DPH a Kúpnou cenou;
2.1.6 Objednávka znamená objednávka Tovaru ktorú Widerio zašle Partnerovi písomne, alebo
elektronickou formou.
2.1.7 Osobné údaje znamenajú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej
fyzickej osoby, ktorá je v každom prípade Dotknutou osobou. Identifikovateľná fyzická osoba je
osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je
meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či
viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú,
kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;
2.1.8 ObchZ znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;
2.1.9 OZ znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov;
2.1.10 Partner je obchodná spoločnosť, ktorá obchoduje s tovarom určeným pre maloobchodných
spotrebiteľov a má záujem za podmienok upravených v Zmluve a v týchto Obchodných
podmienkach určitý tovar zo svojho sortimentu predávať prostredníctvom spoločnosti Widerio,
a ktorá má záujem na tom, aby spoločnosť Widerio takýto tovar ďalej ponúkala a predávala cez
E-shop v spolupráci s Prevádzkovateľom E-shopu;
2.1.11 Politika spracúvania Osobných údajov znamenajú dokument zverejnený na webovej stránke
Widerio, upravujúci pravidlá spracúvania a ochrany Osobných údajov spoločnosťou Widerio;
2.1.12 Prevádzkovateľ E-shopu znamená právnická, alebo fyzická osoba, ktorá prevádzkuje E-shop,
a ktorá voči Zákazníkom vystupuje ako predávajúci;
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2.1.13 Predajná cena je cena, za ktorú sa Tovar predáva v E-shope. Ak nie je stanovené inak, Predajnú
cenu Tovaru stanovuje Widerio v spolupráci s Prevádzkovateľom E-shopu. Predajná cena vždy
zahŕňa:
a) DPH účtovanú podľa platných a účinných právnych predpisov ku dňu predaja Tovaru
Zákazníkovi;
b) všetky ďalšie dane a poplatky, ktoré sa v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi
pripočítavajú k cene Tovaru pri maloobchodnom predaji.
Pre vylúčenie všetkých pochybností sa dojednáva, že Predajná cena znížená o DPH musí byť vždy
vyššia ako Kúpna cena.
2.1.14 Zmluva znamená rámcovú zmluvu o obchodnej spolupráci uzatvorenú medzi Widerio a Partnerom,
ktorej predmetom je dohodnutie rámcových pravidiel pre vzájomnú obchodnú spoluprácu
spočívajúcu v rozšírení sortimentu ponúkaného na E-shope o ponuku Tovaru Partnera
prostredníctvom uzatvárania jednotlivých zmlúv medzi Zmluvnými stranami resp. realizovania
jednotlivých Objednávok, na základe ktorých bude Partner povinný dodávať spoločnosti Widerio
Tovar pričom spoločnosti Widerio bude umožnené nadobudnúť vlastnícke právo k tomuto Tovaru
a Widerio bude povinný prevziať Tovar a zaplatiť zaň v súlade s podmienkami dohodnutými v
Zmluve a týmito Obchodnými podmienkami;
2.1.15 Zmluvné strany znamenajú spoločne Widerio a Partnera;
2.1.16 Zákazník znamená konečný zákazník Prevádzkovateľa E-shopu, teda fyzická alebo právnická osoba,
ktorá v E-shope nakúpi Tovar;
2.1.17 Zákon o DPH znamená zákon č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších
predpisov;
2.1.18 Tovar znamená tovar Partnera, ktorý bude na základe Zmluvy Widerio ponúkať v E-shope. Ponuka
Tovaru v E-shope podlieha schváleniu zo strany Prevádzkovateľa E-shopu;
2.1.19 Zúčtovacie obdobie znamená obdobie, za ktoré medzi sebou Zmluvné strany spätne
vysporiadavajú vzájomné nároky, ktoré im vzniknú z plnenia podľa Zmluvy. Ak nie je medzi
Zmluvnými stranami stanovené inak, je Zúčtovacím obdobím 14 (štrnásť) kalendárnych dní.
2.2

Odkazy na jednotlivé články a ustanovenia sú odkazy na články a ustanovenia týchto Obchodných
podmienok, ak nie je vyslovene uvedené niečo iné.

2.3

Nadpisy jednotlivých článkov/častí Obchodných podmienok sú uvedené iba pre prehľadnosť a nemajú
žiaden význam pre použitie alebo výklad týchto Obchodných podmienok.

3.

Predmet Obchodných podmienok

3.1

Obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti Zmluvných strán pri vzájomnej spolupráci na
základe Zmluvy.

3.2

Obchodné podmienky sú pre Zmluvné strany záväzné odo dňa uzavretia Zmluvy.

4.

Ponuka Tovaru

4.1

Partner vyhlasuje, že je oprávnený ponúkať Tovar k ďalšiemu predaju v súlade s aplikovateľnými právnymi
predpismi a že Tovar nemá žiadne faktické ani právne vady, najmä že na ňom neviaznu žiadne práva
tretích osôb vrátane práv duševného a priemyselného vlastníctva, ani jeho predajom nedochádza k
porušeniu distribučných zmlúv.
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4.2

Partner je na účely zaradenia ponuky Tovaru do E-shopu povinný poskytnúť spoločnosti Widerio k Tovaru
dáta a informácie o parametroch a vlastnostiach Tovaru v rozsahu a štruktúre podľa požiadaviek
spoločnosti Widerio resp. podľa požiadaviek Prevádzkovateľa E-shopu, a to vrátane EAN kódov Tovaru.

4.3

Partner udeľuje spoločnosti Widerio nevýhradnú licenciu (prípadne sublicenciu) k produktovým
informáciám o Tovare a fotografiám Tovaru pre všetky spôsoby použitia, a to na dobu neurčitú s územným
rozsahom na území Európy. Partner vyhlasuje, že vysporiadal všetky autorské práva k týmto materiálom a
je oprávnený túto nevýhradnú licenciu (prípadne sublicenciu) podľa tohto článku poskytnúť.

4.4

Partner berie na vedomie, že spoločnosť Widerio nie je bez predchádzajúceho súhlasu Prevádzkovateľa
E-shopu oprávnená zaradiť do ponuky Tovaru v rámci E-shopu taký Tovar, ktorý by mohla široká verejnosť
resp. Zákazníci vnímať ako nevhodný zo sexuálnych, rasových, náboženských, národnostných, politických
alebo iných dôvodov, ďalej napr. zbrane alebo drogy.

4.5

Partner berie na vedomie, že Prevádzkovateľ E-shopu je kedykoľvek a v akomkoľvek rozsahu oprávnený,
bez toho, že by o tom spoločnosť Widerio akokoľvek upovedomil, vyradiť akýkoľvek Tovar z ponuky
E-shopu. V takom prípade, Widerio nenesie žiadnu zodpovednosť voči Partnerovi za vyradenie takéhoto
Tovaru z ponuky E-shopu.

4.6

Partner zodpovedá za dáta a informácie o parametroch a vlastnostiach Tovaru, ktorý je, alebo má byť
zaradený do ponuky E-shopu a zaväzuje sa, že poskytnuté dáta a informácie o parametroch a vlastnostiach
Tovaru neporušujú a nebudú za žiadnych okolností porušovať žiadne záväzné právne predpisy, prípadne
dohody a že spĺňajú a budú za všetkých okolností spĺňať všetky požiadavky kladené aplikovateľnými
právnymi predpismi (vrátane právnych predpisov EÚ) na prezentáciu Tovaru Zákazníkom. Partner sa tak
najmä, ale nie výlučne, zaväzuje poskytnúť ohľadne Tovaru spoločnosti Widerio minimálne informácie
v takom rozsahu, ako to vyžadujú aplikovateľné právne predpisy vrátane predpisov určených na ochranu
spotrebiteľov, t.j. Zákazníkov.

5.

Stanovenie Predajnej ceny

5.1

Predajnú cenu Tovaru stanovuje Widerio v spolupráci s Partnerom podľa inštrukcií Prevádzkovateľa
E-shopu, ktorý vystupuje ako predávajúci voči Zákazníkovi.

5.2

Ďalšie podmienky stanovenia Predajnej ceny a iné podmienky súvisiace s Predajnou cenou resp.
s cenotvorbou Tovaru sú resp. budú upravené v Zmluve.

6.

Postup vybavovania Objednávok

6.1

Podmienky realizácie Objednávok sú resp. budú upravené osobitne v Zmluve.

7.

Spôsob dopravy Tovaru a cena za dopravu Tovaru

7.1

Podmienky dopravy Tovaru od Partnera spoločnosti Widerio sú resp. budú upravené osobitne v Zmluve.
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8.

Záruka, reklamácia a vrátenie Tovaru

8.1

Partner poskytuje spoločnosti Widerio na všetok Tovar, ktorý je spoločnosti dodaný, a vlastníctvo ku
ktorému je na spoločnosť Widerio prevedené na základe Zmluvy, záruku na akosť Tovaru v dĺžke trvania
minimálne 24 (slovom: dvadsaťštyri) mesiacov.

8.2

Podrobné záručne podmienky, ako aj podmienky vrátenia Tovaru a uplatnenia reklamácie Tovaru sú resp.
budú upravené v Zmluve.

9.

Vzájomné finančné plnenia Zmluvných strán

9.1

V súvislosti s (i) realizáciou Objednávok, a (ii) dodávkami Tovaru, bude Partner na základe Zmluvy
vystavovať daňové doklady/faktúry v elektronickej forme, pričom predmetné daňové doklady/faktúry
musia spĺňať všetky právne a technické požiadavky v súlade s aplikovateľnými právnymi predpismi
týkajúcimi sa DPH vrátane Zákona o DPH, najmä, nie však výlučne, musí byť zabezpečená nezameniteľnosť
daňového dokladu/faktúry a nemožnosť ho po jeho vystavení akokoľvek editovať alebo upravovať. Partner
sa zároveň zaväzuje, že napraví prípadné nezrovnalosti na príslušnom daňovom doklade/faktúre formou
vystavenia nového daňového dokladu/faktúry, alebo opravného daňového dokladu/faktúry, ktorá bude
spĺňať všetky aplikovateľnými zákonmi stanovené náležitosti v lehote 10 (slovom: desiatich) kalendárnych
dní od dátumu, kedy dostal oznámenie od spoločnosti Widerio o nezrovnalostiach v predmetnom
daňovom doklade/faktúre, ak sa nedohodli Zmluvné strany inak.

9.2

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že spoločnosť Widerio je oprávnená pohľadávky vyplývajúce z
dobropisov vystavených Partnerom započítavať proti svojim záväzkom voči Partnerovi vyplývajúcim z
fakturácie Partnera za Tovar, resp. iným finančným záväzkom voči Partnerovi. Zmluvné strany sa v tejto
súvislosti dohodli, že prípadné pohľadávky Partnera voči spoločnosti Widerio a pohľadávky spoločnosti
Widerio voči Partnerovi budú automaticky započítané okamihom obojstrannej splatnosti

9.3

Podrobné podmienky realizácie vzájomných finančných plnení Zmluvných strán, ako aj ďalšie podmienky
fakturácie a ostatné súvisiace podmienky sú resp. budú upravené v Zmluve.

10.

Ochrana Dôverných informácií

10.1 Za dôverné budú Zmluvnými stranami na účely Zmluvy a týchto Obchodných podmienok považované také
informácie, ktoré tvoria konkurenčne významné, určiteľné, oceniteľné a v príslušných obchodných
kruhoch bežne nedostupné skutočnosti, ktoré súvisia obchodom a ktorých vlastník zabezpečuje vo svojom
záujme zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie, a to najmä, nie však výlučne informácie o:
10.1.1 pracovných, riadiacich, prevádzkových a iných postupoch, metodikách a procedúrach;
10.1.2 technologických riešeniach, ich architektúre, zabezpečení a ochrane;
10.1.3 obchodnej a cenovej politike;
10.1.4 obchodných a marketingových plánoch;
10.1.5 budúcich zámeroch a stratégiách;
10.1.6 Zmluve a jej prílohách;
10.1.7 Obchodných podmienkach.
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10.2 Pre účely tohto článku Obchodných podmienok týkajúceho sa ochrany Dôverných informácií, bude
Zmluvná strana vlastniaca Dôverné informácie označovaná ako Poskytovateľ a Zmluvná strana, ktorej budú
Dôverné informácie Poskytovateľa sprístupnené, ako Príjemca.
10.3 Za Dôverné informácie nie sú považované informácie, ktoré:
10.3.1
10.3.2
10.3.3
10.3.4

budú verejne známe alebo dostupné v okamihu uzatvorenia Zmluvy;
verejne známymi sa stanú v budúcnosti, a to nie zavinením Príjemcu;
Príjemca bude mať k dispozícii ešte pred ich poskytnutím a bude to schopný preukázať;
Príjemca získa na základe svojej vlastnej nezávislej činnosti od tretej strany a bude to schopný
preukázať.

10.4 Príjemca môže požiadať Poskytovateľa o poskytnutie alebo sprístupnenie niektorých jeho Dôverných
informácií v rozsahu potrebnom na plnenie povinností podľa Zmluvy a Poskytovateľ sa zaväzuje mu ich v
takomto prípade sprístupniť alebo poskytnúť.
10.5 Príjemca sa zaväzuje pri ochrane Dôverných informácií použiť náležitú starostlivosť, a to minimálne v
rozsahu, v akom ju venuje ochrane svojich vlastných Dôverných informácií.
10.6 Ktorákoľvek zo Zmluvných strán môže poskytnúť niektoré Dôverné informácie v nevyhnutnom rozsahu
tretím stranám iba v prípade, že:
10.6.1
10.6.2

na to od Poskytovateľa vopred obdrží písomný súhlas;
zaviaže tretiu stranu na ochranu Dôverných informácií minimálne v rovnakom rozsahu, v akom je
zaviazaná sama, čo Poskytovateľovi preukáže.

10.7 Príjemca použije Dôverné informácie výhradne na účely, na ktoré mu boli poskytnuté, a nevyužije ich na
úkor Poskytovateľa vo svoj prospech alebo v prospech tretej strany.
10.8 Príjemca sprístupní Dôverné informácie len tým svojim zamestnancom a iným osobám, ktoré pre neho
vykonávajú činnosť mimo pracovnoprávny vzťah, pre ktoré sú potrebné na plnenie ich zmluvných
povinností podľa Zmluvy.
10.9 Zmluvné strany berú na vedomie, že Príjemca môže byť povinný poskytnúť Dôverné informácie orgánu
štátnej správy alebo súdu na základe právne záväznej požiadavky alebo v prípadoch, keď mu to priamo
ukladá zákon. V takom prípade je však Príjemca povinný Poskytovateľa o takejto požiadavke písomne
informovať ešte pred tým, než jeho Dôverné informácie orgánu štátnej správy alebo súdu odovzdá a
pokiaľ mu v tom objektívne okolnosti zabránia, musí tak urobiť ihneď potom, čo mu to okolnosti umožnia.
10.10 Akékoľvek Dôverné informácie zostávajú vlastníctvom Poskytovateľa a v prípade jeho písomnej žiadosti
mu Príjemca ihneď vráti všetky fyzické nosiče obsahujúce Dôverné informácie alebo ich zničí, vymaže
Dôverné informácie, ktoré má uložené v elektronickej podobe a Poskytovateľovi to preukáže.
10.11 Pokiaľ Príjemca poruší svoje povinnosti vo vzťahu k ochrane Dôverných informácií Poskytovateľa, je okrem
sankcie podľa bodu 12.2 Obchodných podmienok povinný:
10.11.1 nahradiť Poskytovateľovi v plnej výške škodu, a to vrátane nákladov súvisiacich s odvrátením
tejto škody;
10.11.2 vydať Poskytovateľovi bezdôvodné obohatenie;
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vzniknuté v súvislosti s takýmto porušením zmluvných alebo zákonných povinností.

11.

Spracúvanie Osobných údajov

11.1 V prípade, ak spoločnosť Widerio bude v súvislosti so Zmluvou spracúvať akékoľvek Osobné údaje, tieto sa
zaväzuje spracúvať v súlade s Politikou spracúvania Osobných údajov, ktorých aktuálne znenie je dostupné
na www.widerio.com/politika-spracuvania-osobnych-udajov.

11.2 Vzhľadom ku skutočnosti, že pri plnení Zmluvy a/alebo Objednávok, môže dochádzať k spracúvaniu
Osobných údajov zástupcov spoločnosti Widerio, jej zamestnancov, spolupracovníkov, alebo iných
dotknutých osôb Partner vyhlasuje, že pri spracúvaní Osobných údajov bude vždy postupovať v súlade s
ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27.4.2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES (ďalej ako „Nariadenie GDPR”) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a
o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o ochrane osobných údajov“). Partner v tejto
súvislosti zároveň vyhlasuje, že má na účely spracúvania Osobných údajov prijaté vlastné zásady ochrany
Osobných údajov, ktoré spĺňajú náležitosti podľa Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov.

12.

Sankcie a náhrada škody

12.1 Ak je Partner v omeškaní s akýmkoľvek peňažným plnením podľa Zmluvy, je spoločnosť Widerio
oprávnená od Partnera požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z čiastky, s ktorej úhradou je Partner v
omeškaní, za každý aj začatý deň omeškania.
12.2 Partner sa pri plnení podľa tejto Zmluvy zaväzuje postupovať tak, aby v dôsledku konania Partnera
nevznikla spoločnosti Widerio škoda ani iná ujma, najmä vrátane ujmy na dobrom mene a povesti Widerio
vo vzťahu k Prevádzkovateľovi E-shopu, Zákazníkom a ďalším tretím osobám.
12.3 Partner je povinný odškodniť spoločnosť Widerio voči všetkým nárokom tretích strán, vrátane orgánov
štátnej správy, ktoré vzniknú v súvislosti s porušením Zmluvy alebo všeobecne záväzných predpisov
týkajúcich sa Tovaru a jeho predaja, najmä, nie však výlučne, ak Tovar nebude spĺňať požiadavky podľa
všeobecne záväzných právnych predpisov v súvislosti s Tovarom v danej krajine alebo ak predaj Tovaru
bude porušovať práva tretích osôb, najmä napr. v dôsledku porušenia predpisov týkajúcich sa práv k
patentom, priemyselným vzorom, ochranným známkam, predpisov týkajúcich sa nekalej súťaže,
autorských práv, všeobecných technických noriem a predpisov na ochranu spotrebiteľa a ochranu života a
zdravia tretích osôb.
12.4 Partner je povinný nahradiť spoločnosti Widerio škodu spôsobenú porušením povinností vyplývajúcich zo
Zmluvy a Obchodných podmienok a všetku škodu spôsobenú pri napĺňaní účelu Zmluvy vrátane
nemajetkovej ujmy, a to vrátane nepriamej škody, ušlého zisku a poškodenia dobrého mena spoločnosti
Widerio, ak škoda vznikla v priamej súvislosti s nesplnením povinností Partnera vyplývajúcich
z aplikovateľných právnych predpisov, zo Zmluvy a/alebo Obchodných podmienok. Partner je zároveň
povinný uhradiť náklady, ktoré spoločnosti Widerio vzniknú v súvislosti s vymáhaním neuhradených
záväzkov Partnera.
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13.

Propagácia Tovaru v E-shope

13.1 Partner berie na vedomie a súhlasí, že Prevádzkovateľ E-shopu môže propagovať Tovar obvyklým
spôsobom, najmä prostredníctvom Zákazníkom zasielaných newsletterov, reklamných bannerov aj ďalších
mediálnych prezentácií podľa uváženia Prevádzkovateľa E-shopu.
13.2 Ak poskytne Partner spoločnosti Widerio spolu s Tovarom akékoľvek propagačné materiály, bez ohľadu na
ich povahu prehlasuje, že vysporiadal všetky majetkové autorské práva k týmto materiálom a že je
oprávnený ich poskytnúť spoločnosti Widerio za účelom propagácie predaja Tovaru cez E-shop.

14.

Trvanie a skončenie Zmluvy

14.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a uzatvára sa na
dobu neurčitú.
14.2 Zmluvu je možné ukončiť jej výpoveďou, alebo odstúpením od Zmluvy podľa podmienok upravených
v týchto Obchodných podmienok a v Zmluve, alebo na základe písomnej dohody Zmluvných strán.
14.3 Ktorákoľvek zo Zmluvných strán môže Zmluvu jednostranne vypovedať písomnou výpoveďou doručenou
druhej Zmluvnej strane. Výpovedná doba je 1 (slovom: jeden) mesiac a začína plynúť prvým kalendárnym
dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď Zmluvy
doručená druhej Zmluvnej strane.
14.4 V prípade, že sa Zmluvné strany vzájomne dohodnú na skončení Zmluvy, v písomnej dohode o skončení
Zmluvy si okrem iného dohodnú podmienky skončenie Zmluvy, vrátane podmienok realizácie vzájomných
plnení pred skončením Zmluvy, ako aj termín skončenia Zmluvy.
14.5 Partner môže v súvislosti so zmenou Obchodných podmienok zo strany Widerio vypovedať Zmluvu
postupom podľa bodu 17.2 Obchodných podmienok.
14.6 Ktorákoľvek zo Zmluvných strán má právo s okamžitou platnosťou odstúpiť od Zmluvy, ak druhá Zmluvná
strana:
14.6.1

14.6.2

poruší svoje zmluvné povinnosti a nevykoná nápravu ani do 15 (slovom: pätnástich)
kalendárnych dní po tom, čo bola na porušenie povinností druhou Zmluvnou stranou písomne
upozornená;
opakovane poruší svoje zmluvné povinnosti vyplývajúce jej zo Zmluvy, na ktorej porušenie bola
už aspoň jedenkrát predtým druhou Zmluvnou stranou písomne upozornená.

14.7 Ďalšie podmienky odstúpenia od Zmluvy zo strany spoločnosti Widerio sú resp. budú upravené v Zmluve.
14.8 Partner je aj po skončení Zmluvy povinný pre Tovar prevzatý spoločnosťou Widerio pred skončením
Zmluvy plniť svoje povinnosti s ohľadom na záruky, reklamácie a vrátenie Tovaru, a to najmä nie však
výlučne tie, upravené v Článku 8 Obchodných podmienok.
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14.9 Aj po skončení Zmluvy zostávajú v účinnosti ustanovenia o ochrane Dôverných informácií a ochrane
Osobných údajov, pričom:
a) ustanovenia o ochrane Dôverných informácií zostanú v účinnosť aj po dobu 2 (slovom: dvoch)
rokov po skončení účinnosti Zmluvy;
b) ustanovenia o ochrane Osobných údajov majú časovo neobmedzenú účinnosť.
14.10 Objednávky uskutočnené pred skončením Zmluvy, ktoré Partner pred skončením Zmluvy nedokončil, je
Partner povinný splniť v súlade so Zmluvou a týmito Obchodnými podmienkami.
14.11 Výpoveď a odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu.
14.12 V prípade skončenia Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu platí, že tým nie sú dotknuté práva a povinnosti
Zmluvných strán upravené v Článku 8, Článku 10 a Článku 11 Obchodných podmienok.

15.

Komunikácia medzi Zmluvnými stranami a doručovanie

15.1 Všetky oficiálne oznámenia v súvislosti so Zmluvou budú medzi Zmluvnými stranami odovzdávané v
písomnej alebo v elektronickej (t.j. prostredníctvom e-mailom na e-mailové adresy uvedenej v Zmluve)
podobe.
15.2 Každý dokument zasielaný písomne sa považuje za doručený adresátovi najneskôr 3. (slovom: tretí)
pracovný deň odo dňa odovzdania doporučenej korešpondencie prevádzkovateľovi poštových služieb.
Dokumenty zasielané elektronicky sa považujú za doručené okamihom odoslania, ak nie je preukázané
inak.
15.3 Každá zo Zmluvných strán sa zaväzujú informovať druhú Zmluvnú stranu o zmene korešpondenčnej adresy
na doručovanie ešte pred tým, než k zmene tejto adresy dôjde.
15.4 Bežná komunikácia súvisiaca s plnením Zmluvy bude prebiehať prostredníctvom elektronickej pošty a
jednotlivé správy budú zasielané na adresy elektronickej pošty (e-mailové adresy), ktoré sú uvedené v
Zmluve.

16.

Ostatné dojednania

16.1 Partner nie je oprávnený jednostranne započítať pohľadávky voči spoločnosti Widerio, ak to pre niektoré
konkrétne prípady nie je v Zmluve a/alebo Obchodných podmienkach výslovne uvedené alebo medzi
Zmluvnými stranami dohodnuté.
16.2 Žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť akékoľvek práva či povinnosti zo Zmluvy alebo celú
Zmluvu bez písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany.
16.3 Pre vylúčenie pochybností Zmluvné strany výslovne potvrdzujú, že sú podnikateľmi a uzatvárajú Zmluvu
v rámci svojich podnikateľských činností.
16.4 V prípade, že vznikne ručenie spoločnosti Widerio za nezaplatenú DPH Partnera podľa Zákona o DPH,
a spoločnosti Widerio vznikne povinnosť zaplatiť za Partnera dlžnú DPH a zaplatí ju, je Partner povinný
spoločnosti Widerio nahradiť všetky náklady vzniknuté v súvislosti so zaplatením DPH spoločnosťou
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Widerio za Partnera , a to do 3 (slovom: troch) dní odo dňa, kedy spoločnosť Widerio vyzve Partnera na
uhradenie týchto nákladov.

17.

Záverečné ustanovenia

17.1 Obchodné podmienky sú pre Zmluvné strany účinné odo dňa uzavretia Zmluvy. Dňom účinnosti
Obchodných podmienok medzi Zmluvnými stranami sa rušia všetky dojednania medzi Zmluvnými
stranami, ktoré sú rovnaké, alebo podobné ako dojednania podľa Zmluvy, alebo Obchodných podmienok.
17.2 Spoločnosť Widerio je oprávnená kedykoľvek počas trvania Zmluvy Obchodné podmienky jednostranne
zmeniť. Zmenu Obchodných podmienok oznámi Widerio Partnerovi písomne, alebo e-mailom, a to
najmenej 10 (slovom: desať) dní pred nadobudnutím účinnosti zmenených Obchodných podmienok. V
prípade nesúhlasu Partnera so zmenou Obchodných podmienok môže Partner Zmluvu vypovedať, a to
najneskôr do nadobudnutia účinnosti nového znenia Obchodných podmienok. V takom prípade sa Zmluva
skončí ku dňu účinnosti nového znenia Obchodných podmienok.
17.3 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť všetky spory vzniknuté zo Zmluvy alebo Obchodných podmienok
zmierom prostredníctvom svojich poverených zástupcov, alebo poradcov.
17.4 Vzťahy neupravené Zmluvou a/alebo Obchodnými podmienkami, sa riadia ustanoveniami ObchZ, OZ a
ustanoveniami iných všeobecne záväzných a aplikovateľných právnych predpisov platných na území
Slovenskej republiky, ktoré sa na vzťah medzi Zmluvnými stranami môžu primerane vzťahovať. Zmluvné
strany tak svojimi podpismi na Zmluve vyslovujú súhlas s tým, že sa Zmluva ako aj práva a povinnosti z nej
vyplývajúce, riadia právom Slovenskej republiky ako právom rozhodným, s výslovným vylúčením
Viedenského dohovoru o medzinárodnom predaji tovaru a kolíznych noriem, ktoré by akokoľvek
odkazovali zmluvný vzťah medzi Zmluvnými stranami na iný právny poriadok než na právny poriadok
Slovenskej republiky. Dojednanie o voľbe práva podľa tohto bodu Obchodných podmienok sa nedotýka
tých ustanovení právnych predpisov, od ktorých sa nemožno odchýliť.
17.5 Všetky spory vznikajúce zo Zmluvy a v súvislosti s ňou budú rozhodované s konečnou platnosťou na
Rozhodcovskom súde Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v súlade s poriadkom a pravidlami
predmetného rozhodcovského súdu tromi rozhodcami v rámci jednostupňového konania. Zmluvné strany
sa dohodli, že v prípade takéhoto sporu má každá z nich právo zvoliť jedného z rozhodcov, ktorí následne
zvolia svojho predsedu.
17.6 Ak je alebo ak sa stane v budúcnosti niektoré ustanovenie Zmluvy a/alebo Obchodných podmienok
neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, nemá to vplyv na platnosť, účinnosť či vykonateľnosť
zvyšku Zmluvy a/alebo Obchodných podmienok, ak možno od nich chybné ustanovenie oddeliť. Zmluvné
strany sa v takomto prípade zaväzujú nahradiť chybné ustanovenie Zmluvy a/alebo Obchodných
podmienok ustanovením bezchybným, obsahom a účelom čo najbližším nahradzovanému ustanoveniu
Zmluvy a/alebo Obchodných podmienok.
17.7 Ak ktorákoľvek zo Zmluvných strán prehliadne alebo odpustí akékoľvek neplnenie, porušenie, omeškanie
alebo nedodržanie niektorej povinnosti vyplývajúcej zo Zmluvy, potom také správanie nepredstavuje
vzdanie sa takejto povinnosti s ohľadom na jej trvanie alebo následné neplnenie, porušenie alebo
nedodržanie a žiadne také vzdanie sa práva nebude považované za účinné, ak nebude pre každý
jednotlivý prípad vyjadrené písomne.
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17.8 Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť od [dátum] a účinnosť pre Zmluvné strany nadobúdajú
dňom podľa bodu 17.1 Obchodných podmienok.
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