VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI INTERAGROS, a. s.
PRE PREDAJ TOVAROV

Preambula
Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti INTERAGROS, a. s. pre predaj tovarov (ďalej len „VOP“) upravujú
právne vzťahy spoločnosti INTERAGROS, a. s., so sídlom: Piešťanská 3, 917 01 Trnava, Slovenská republika, IČO: 47
681 659, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka č. 10745/T (ďalej len „Dodávateľ“)
a jej Odberateľa (ďalej len „Odberateľ“) pri predaji tovarov, na základe kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou
INTERAGROS, a. s. ako Dodávateľom a jej zmluvným partnerom ako Odberateľom (ďalej len „zmluva”), ktorej
neoddeliteľnou súčasťou sú tieto VOP.
Čl. I
Úvodné ustanovenia
1. Pokiaľ zmluva neurčuje inak, má sa za to, že obchodné podmienky obsiahnuté v týchto VOP sú jej súčasťou.
Odchylné písomné dojednania zmluvných strán v zmluve však majú prednosť pred znením obchodných podmienok
obsiahnutých v týchto VOP, pokiaľ nie je vo VOP výslovne uvedené inak.
2. V prípade existencie všeobecných obchodných podmienok Odberateľa, tieto nie sú pre Dodávateľa záväzné a
na zmluvu sa nebudú aplikovať v žiadnom rozsahu, a to aj bez potreby osobitného vyjadrenia (nesúhlasu s nimi) zo strany
Dodávateľa.
3. Všetky právne vzťahy týmito VOP neupravené sa spravujú príslušnými osobitnými podmienkami viažucimi sa na
konkrétne tovary (ďalej len „OOP“).
4. Tieto VOP a OOP sú zverejnené a dostupné v písomnej forme v sídle INTERAGROS, a.s. a v elektronickej forme
na webovom sídle Dodávateľa www.interagros.sk
Čl. II
Definície
1. Pre účely zmluvy a týchto VOP, nasledovné pojmy znamenajú:
a) celková kúpna cena – znamená kúpnu cenu za dodávku tovaru, ktorej výpočet je uvedený v osobitných
obchodných podmienkach pre konkrétny tovar
b) celkové množstvo tovaru – znamená množstvo tovaru ktorého dodanie je predmetom záväzku medzi
Dodávateľom a Odberateľom za dohodnuté obdobie trvania zmluvy, pri tolerancii podľa voľby Dodávateľa
c) dodávka tovaru – znamená jednotlivú dodávku tovaru na základe zmluvy.
d) dôverné informácie – znamenajú všetky skutočnosti, o ktorých sa zmluvné strany dozvedeli pri plnení zmluvy
alebo v akejkoľvek súvislosti s ňou, vrátane všetkých príloh, nákresov, dokladov, dokumentov, plánov, ktoré boli
získané, vypracované alebo poskytnuté za účelom plnenia zmluvy, podľa zmluvy alebo v akejkoľvek súvislosti
s ňou
e) harmonogram – znamená časový rozvrh dodávok tovaru zostavený Dodávateľom, určujúci množstvo tovaru,
ktorý je Odberateľ od Dodávateľa povinný odobrať v konkrétnom období, ako aj termín, kedy je Odberateľ
príslušné množstvo tovaru od Dodávateľa povinný odobrať
f) miesto dodania – znamená v prípade doložky INCOTERMS®2010 – DAP sklad Odberateľa v mieste jeho sídla
alebo iné miesto určené v zmluve, alebo objednávke, v prípade doložky INCOTERMS®2010 – FCA sklad
Dodávateľa v mieste jeho sídla alebo iné miesto určené v zmluve, alebo objednávke, v prípade doložky
INCOTERMS®2010 – CPT miesto odovzdania tovaru prepravcovi
g) tovar – predmet predaja a kúpy na základe kúpnej zmluvy uzavretej medzi Dodávateľom a Odberateľom
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h) zmluvná strana – znamená Dodávateľ alebo Odberateľ.

Čl. III
Platobné podmienky
1. Odberateľ sa zaväzuje Dodávateľovi zaplatiť celkovú kúpnu cenu v lehote splatnosti určenej v zmluve; splatnosť
kúpnej ceny začína dňom vystavenia faktúry dodávateľom. Zmluvné strany sa v zmluve môžu dohodnúť, že Odberateľ
bude povinný platiť za tovar vopred, a to na základe zálohových faktúr Dodávateľa. Dodávateľ vystaví a zašle zálohovú
faktúru bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní po uzavretí jednotlivej kúpnej zmluvy.
2. Dodávateľ sa zaväzuje vystaviť a odoslať faktúru Odberateľovi v súlade s platnými právnymi predpismi. V
prípade, ak Odberateľ zistí, že faktúra bola vystavená chybne, vráti ju Dodávateľovi bez zbytočného odkladu spolu s
označením chýb v predmetnej faktúre.
3. Odberateľ berie na vedomie, že časť zľavy z kúpnej ceny za dodaný tovar môže byť poskytnutá vo faktúre a
ďalšia časť zľavy z kúpnej ceny za dodaný tovar môže byť poskytnutá vo forme dobropisu. Poskytnutie dohodnutej zľavy
vo forme dobropisu bude predstavovať len finančné vyrovnanie medzi zmluvnými stranami bez opravy základu dane a
dane, uskutočnené v súlade s ust. § 25 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších
predpisov.
4. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť celkovú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na
bankový účet Dodávateľa uvedený v záhlaví zmluvy. Peňažný záväzok Odberateľa zaplatiť Dodávateľovi kúpnu cenu
platený prostredníctvom banky je splnený pripísaním sumy na účet Dodávateľa uvedený v záhlaví zmluvy. V prípade, ak
niektorá zo zmluvných strán zmení banku, resp. číslo účtu, je túto skutočnosť povinná bezodkladne oznámiť druhej
zmluvnej strane. Uvedenú zmenu sú zmluvné strany povinné prijať formou dodatku k zmluve. V prípade, ak deň splatnosti
kúpnej ceny pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, Odberateľ je povinný zaplatiť kúpnu cenu už v posledný
predchádzajúci pracovný deň.
5. V prípade, ak z označenia platby uskutočnenej Odberateľom jednoznačne nevyplýva, ktorú faktúru touto platbou
uhrádza, bude platba považovaná za úhradu najskôr splatnej zmluvnej pokuty, úroku z omeškania, a následne najskôr
splatnej istiny.
6. V prípade, ak sa Odberateľ dostane do omeškania so splnením si akýchkoľvek finančných záväzkov voči
Dodávateľovi podľa zmluvy alebo podľa akejkoľvek inej zmluvy uzavretej medzi Dodávateľom a Odberateľom o viac ako
24 hodín, je Dodávateľ oprávnený:
a) následne po informovaní Odberateľa (telefonicky alebo e-mailom) okamžite zadržať doposiaľ nesplnené dodávky
tovaru, a to až do dňa zaplatenia celej dlžnej sumy, s ktorej zaplatením je v omeškaní, a to bez toho, aby
zastavenie dodávok tovaru znamenalo porušenie zmluvy Dodávateľom, alebo zánik práva Dodávateľa okamžite
odstúpiť od zmluvy podľa VOP a bez toho, aby takéto zastavenie dodávok tovaru zakladalo akýkoľvek nárok
Odberateľa na náhradu škody (skutočnej škody alebo ušlého zisku),
b) dodať ďalší tovar, len ak mu Odberateľ vopred zaplatí kúpnu cenu každej ďalšej objednanej dodávky tovaru, a to
až dovtedy, dokiaľ Odberateľ nesplní všetky svoje záväzky, s ktorými je v omeškaní. Zmluvné strany sa dohodli,
že v takom prípade sa menia platobné podmienky tak, že Odberateľ je povinný zaplatiť kúpnu cenu za ďalší
objednaný tovar vopred, na základe zálohovej faktúry Dodávateľa.
7. V prípade omeškania Odberateľa so zaplatením celkovej kúpnej ceny alebo aj akejkoľvek inej platby, Dodávateľ
je oprávnený uplatniť si u Odberateľa nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške stanovenej platnými právnymi
predpismi z dlžnej sumy odo dňa omeškania až do jej zaplatenia. Úrok z omeškania je splatný na základe faktúry
Dodávateľa v lehote 14 dní odo dňa vystavenia. Tým nie je dotknuté právo Dodávateľa odstúpiť od zmluvy podľa VOP
ani nárok na náhradu škody v celom rozsahu.
8. Odberateľ zodpovedá za to, že počas trvania zmluvy je jeho identifikačné číslo pre DPH, pod ktorým objednáva
dodávku tovaru, platné. Ak dôjde z akéhokoľvek dôvodu k zrušeniu identifikačného čísla pre DPH Odberateľa, alebo
identifikačné číslo pre DPH stratí svoju platnosť, Odberateľ je povinný o tom bezodkladne vyrozumieť Dodávateľa. V
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prípade nesplnenia tejto svojej povinnosti alebo v prípade vydania nesprávneho potvrdenia o trojstrannom obchode, je
Odberateľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu Dodávateľovi, výška ktorej predstavuje sumu DPH, platnej v štáte, ktorý pridelil
Dodávateľovi identifikačné číslo na DPH, pod ktorým v obchode vystupuje, tým nie je dotknutý nárok Dodávateľa na
náhradu škody v celom rozsahu. Uplatnením zmluvnej pokuty podľa predchádzajúcej vety nie je dotknutá povinnosť
aplikovať k dodávke tovaru daň z pridanej hodnoty v zmysle právnych predpisov platných v Slovenskej republike, resp. v
štáte, ktorý pridelil Dodávateľovi identifikačné číslo na DPH, pod ktorým v obchode vystupuje.
9. Všetky sumy uvedené v týchto VOP, príslušných Osobitných obchodných podmienkach alebo v zmluve sú
uvedené bez DPH, pokiaľ v príslušných dojednaniach nie je uvedené inak. K jednotlivým sumám bude pripočítaná DPH
podľa príslušných právnych predpisov, pokiaľ príslušné právne predpisy neurčujú inak.
10. Pokiaľ v zmysle týchto VOP vznikne Dodávateľovi právo odstúpiť od zmluvy s Odberateľom, vznikne mu bez
ďalšieho právo odstúpiť aj od akejkoľvek inej zmluvy uzatvorenej medzi ním a Odberateľom.
11. Zmluvné strany prehlasujú, že ak si Odberateľ objedná tovar pod identifikačným číslom na DPH vydanom v inom
štáte Európskej únie ako Slovenská republika, tovar opustí územie Slovenskej republiky, a súčasne prepravu tovaru
zabezpečuje Odberateľ, dodávku tovaru pokladajú za intrakomunitárne dodanie v zmysle smernice Rady 2006/112/ES z
28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, ktoré je oslobodené od slovenskej DPH v zmysle
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
12. Odberateľ sa zaväzuje poskytnúť Dodávateľovi svoje ekonomické údaje (napr. súvahu, výkaz ziskov a strát, cashflow, správu audítora), pokiaľ bude o tieto informácie Dodávateľom požiadaný z dôvodu posúdenia platobnej schopnosti
alebo bonity Odberateľa . Dodávateľ sa v takom prípade zaväzuje zaobchádzať s týmito informáciami ako s dôvernými
informáciami v zmysle čl. VI.
Čl. IV
Zodpovednosť za vady, reklamácie
1. Odberateľ je povinný skontrolovať tovar ihneď pri jeho prevzatí v mieste dodania, ako aj skontrolovať doklady
vzťahujúce sa na tovar. Zjavné vady tovaru, ako iné množstvo (napr. pri PHM prítomnosť vody a nečistôt alebo iná ako
dohodnutá hustota), poškodenie balenia, prekročená expiračná doba prípravku, iné zjavné vady je Odberateľ povinný
reklamovať u Dodávateľa okamžite pri prevzatí.
2. Odberateľ je povinný zjavnú vadu tovaru zaznamenať do dodacieho listu/ nákladového listu / CMR / CIM (iného
dokumentu pri preberaní tovaru), ako i vyhotoviť fotodokumentáciu zistenej vady tovaru.
3. Dodávateľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare na
Odberateľa a nespôsobil ich Dodávateľ alebo osoby, pomocou ktorých Dodávateľ plnil svoj záväzok.
4. Odberateľ je povinný vady tovaru reklamovať u Dodávateľa bezodkladne, a to postupom podľa Reklamačného
poriadku INTERAGROS, a. s., ktorý sa použije na reklamáciu vád tovaru dodaného podľa jednotlivej zmluvy Dodávateľom
Odberateľovi, a to vypísaním Reklamačného listu, v ktorom Odberateľ popíše vady tovaru, nároky a navrhovaný postup
vysporiadania reklamácie. Reklamačný list musí byť doložený listinami preukazujúcimi zodpovednosť Dodávateľa.
Reklamačný list obsahuje najmä údaje o Odberateľovi, predmet reklamácie, stanovenie voči čomu smeruje, popis
reklamácie, druh a množstvo reklamovaného tovaru, miesto, čas a spôsob zistenia vady; kópie všetkých dokladov
súvisiacich s dodávkou, ktorá je reklamovaná, číslo faktúry, dátum a podpis kontaktnej osoby Odberateľa. Reklamačný
poriadok a Reklamačný list sú zverejnené na webovej stránke www.interagros.sk.
5. Pri nedodržaní reklamačných pravidiel podľa bodu 4. tohto článku nie je možné uplatniť nároky z vád tovaru,
s výnimkou skrytých vád tovaru. Za skryté vady zodpovedá Dodávateľ iba vtedy, ak budú vady zistené do 20 dní (uvedená
lehota neplatí pre osivo – pri osive sa lehota predlžuje v závislosti podľa druhu osiva a jeho klíčivosti. Osobitné lehoty pre
jednotlivé druhy osiva sú uvedené v Reklamačnom poriadku INTERAGROS, a.s.) od prevzatia tovaru a uplatnené
bezodkladne po ich zistení, najneskôr do 5 dní od ich zistenia Odberateľom. V prípade, ak Dodávateľ zodpovedá za vady
tovaru podľa predchádzajúcej vety, Dodávateľ je povinný
a) dodať chýbajúci tovar,
b) odstrániť vady tovaru,
c) dodať náhradný tovar za vadný tovar,
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d) poskytnúť primeranú zľavu z ceny tovaru;
a to v tomto poradí.
Dodávateľ nie je povinný poskytnúť iné nápravy ako tie, ktoré sú uvedené v tomto bode. Ak to nebude možné alebo
účelné, Dodávateľ vystaví Odberateľovi dobropis v hodnote chýbajúceho alebo vadného tovaru, na základe ktorého bude
kúpna cena za tovar znížená.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak dôjde k zmiešaniu tovaru s iným tovarom alebo s tovarom iného
dodávateľa, ktorý nie je predmetom dodávky podľa zmluvy, Dodávateľ nezodpovedá za kvalitu dodaného tovaru.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ zodpovedá za škodu iba v prípade porušenia povinností úmyselným
konaním alebo hrubou nedbanlivosťou. Dodávateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku neposkytnutia
dostatočnej súčinnosti Odberateľom.
Čl. V
Ďalšie dojednania
1. Ak sa Odberateľ dostane do omeškania s odberom dodávky tovaru t.j. neodoberie dodávku tovaru podľa
harmonogramu alebo jednotlivej kúpnej zmluvy, Dodávateľ je oprávnený skladovať dodávku tovaru na náklady
Odberateľa ako aj predať dodávku tovaru alebo akúkoľvek jej časť tretej osobe, s tým, že Odberateľ je v takom prípade
povinný zaplatiť Dodávateľovi kladný rozdiel medzi cenou podľa zmluvy a cenou, za ktorú Dodávateľ predá neodobratú
dodávku tovaru tretej osobe a náklady na skladovanie dodávky tovaru, ktoré vznikli do doby predaja dodávky tovaru alebo
jej časti tretej osobe. Taktiež je Odberateľ povinný Dodávateľovi nahradiť všetky náklady na dopravu tovaru a iné náklady,
ktoré Dodávateľovi vznikli v súvislosti s dodávkou tovaru, ktorú Odberateľ neprevzal. Ak sa Odberateľ dostane do
omeškania s prevzatím Dodávky tovaru v najmenej dvoch prípadoch počas trvania zmluvy, je dodávateľ oprávnený
odstúpiť od zmluvy. Dodávateľ je oprávnený rozhodnúť o tom, že Odberateľ stráca nárok na dodanie dodávok tovaru
alebo ich častí, ktoré neodobral riadne a včas a Dodávateľ je oprávnený celkové množstvo tovaru znížiť o množstvo
tovaru zodpovedajúce takto neprevzatým dodávkam tovaru. Čiastočné prevzatia dodávok tovaru nie sú prípustné.
Dodávateľ je oprávnený uskutočniť dodanie tovaru prostredníctvom tretej osoby, ktorá je dodávateľom Dodávateľa.
2. Dodávateľ je oprávnený jednostranne zmeniť potvrdený harmonogram, ak takúto zmenu oznámi Odberateľovi
najneskôr 48 hodín pred termínom pôvodne dohodnutého termínu dodania dodávky tovaru.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Odberateľ nebude akceptovať rozbor kvalitatívnych ukazovateľov,
ktoré vykoná laboratórium v kontrolnom bode alebo laboratórium tretej osoby, ktorá je dodávateľom Dodávateľa, za
konečné rozhodnutie kvalitatívnych ukazovateľov sa bude považovať výsledok rozboru, ktorý urobí certifikovaná
spoločnosť pre konkrétny tovar na základe dohody zmluvných strán zo vzoriek odobratých Dodávateľom alebo treťou
osobou, ktorá je dodávateľom Dodávateľa, ak k dodaniu tovaru dôjde prostredníctvom tretej osoby. Náklady spojené s
nestranným kontrolným rozborom znáša zmluvná strana, v neprospech ktorej budú závery nestranného kontrolného
rozboru.
4. Ak nastane niektorý z prípadov vyššej moci a tento bude brániť Odberateľovi alebo Dodávateľovi v plnení zmluvy
po dobu viac ako 30 dní, Dodávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť. Celkové množstvo tovaru sa pomerne znižuje o
množstvo, ktoré malo byť dodané počas obdobia trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť, bez ohľadu na to, na ktorej
zmluvnej strane prípad vyššej moci nastal (t. j. vrátane prípadu vyššej moci na strane Dodávateľa), ak Dodávateľ neurčí
inak.
5. Nejde o porušenie zmluvy, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nemôže plniť svoje zmluvné povinnosti z dôvodu
prekážky, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne
predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a že by v čase vzniku
záväzku túto prekážku predvídala (napr. vojna, celoštátny štrajk, zemetrasenie, záplava, požiare, teroristický útok, živelná
pohroma, nepredpokladané odstávky výrobných zariadení, nepredpokladané a v čase objednania tovaru v zmysle zmluvy
vopred neplánované zníženie alebo zastavenie výroby, atď.). Na základe požiadavky druhej zmluvnej strany, dotknutá
strana predloží doklad o existencii okolností vylučujúcich zodpovednosť ako vyššej moci, ktorý vydajú príslušné úrady
alebo organizácia zastupujúca záujmy krajiny pôvodu.
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6. V prípade dodávky tovaru v zmysle doložky INCOTERMS®2010 – FCA je Odberateľ povinný v mieste dodania
dodržiavať všetky právne predpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany proti požiarom a ochrany
životného prostredia (najmä zákaz fajčenia, zákaz požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných látok)
a udržiavať v mieste dodania poriadok, ako aj zabezpečiť, že tieto povinnosti budú dodržiavať aj vodiči dopravného
prostriedku Odberateľa resp. vodiči a pracovníci prepravných spoločností poverených Odberateľom prepravou tovaru.
Za týmto účelom je Odberateľ povinný zabezpečiť, aby tieto subjekty používali ochranné pracovné prostriedky a používali
pracovné oblečenie, a to minimálne v rozsahu ochranná obuv, reflexná vesta (iné reflexné oblečenie), ochranná helma
na všetkých miestach nakládky tovaru.
7. Odberateľ stráca nárok na všetky dodávky tovaru, ktoré neodobral z dôvodu na strane Odberateľa (vrátane vyššej
moci na strane Odberateľa) ako aj na všetky dodávky tovaru, ktoré mu Dodávateľ v súlade so zmluvou nebol povinný
dodať (aj z dôvodu vyššej moci na strane Dodávateľa), pokiaľ Dodávateľ neurčí inak. Celkové množstvo tovaru sa znižuje
o množstvo tovaru zodpovedajúce dodávkam tovaru, na ktoré Odberateľ stratil nárok.
8. Právami Dodávateľa dojednanými v týchto VOP alebo v zmluve nie sú dotknuté ostatné práva Dodávateľa na
nápravu alebo ukončenie zmluvy vyplývajúce z príslušných právnych predpisov alebo INCOTERMS®2010 .
9. V prípade, ak si v dôsledku porušenia zmluvy Odberateľom uplatní voči Dodávateľovi akýkoľvek nárok tretia
osoba, a to najmä tretia osoba, ktorá je dodávateľom Dodávateľa, Odberateľ sa takýto nárok zaväzuje bezodkladne
uhradiť namiesto Dodávateľa alebo ak to nebude z akéhokoľvek dôvodu možné, nahradiť Dodávateľovi všetky náklady s
tým spojené.
10. V prípade, ak je Odberateľ v omeškaní s plnením svojich povinností prevziať tovar v dohodnutom mieste dodania
podľa jednotlivej kúpnej zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20% z ceny neprevzatého
tovaru.
11. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávka na zaplatenie zmluvnej pokuty vznikne len za podmienky, že dotknutá
zmluvná strana písomne vyzve porušujúcu zmluvnú stranu na zaplatenie zmluvnej pokuty; táto pohľadávka je potom
splatná v lehote splatnosti 30 dní počítanej odo dňa doručenia výzvy na zaplatenie zmluvnej pokuty. Zmluvné strany sa
dohodli, že uplatnením nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa predchádzajúcej vety nie je dotknuté právo dotknutej
zmluvnej strany na náhradu škody v celom jej rozsahu (a teda aj škody presahujúcej zmluvnú pokutu), ktorá vznikla v
dôsledku porušenia povinnosti porušujúcej zmluvnej strany zabezpečenej zmluvnou pokutou.
Čl. VI
Osobitné dojednania
1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že za účelom výkonu práv a plnenia povinností podľa tejto zmluvy si budú vzájomne
poskytovať potrebnú súčinnosť v akejkoľvek forme a urobia všetky úkony potrebné na to, aby sa dosiahol účel sledovaný
touto zmluvou.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že za účelom výkonu práv a plnenia povinností podľa tejto zmluvy si budú vzájomne
poskytovať potrebnú súčinnosť v akejkoľvek forme a urobia všetky úkony potrebné na to, aby sa dosiahol účel sledovaný
touto zmluvou.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Odberateľ nesplní riadne a včas akýkoľvek svoj peňažný záväzok
podľa Zmluvy, má Dodávateľ právo, aby tento záväzok Odberateľa bol splnený hnuteľnými vecami Odberateľa (ďalej len
„hnuteľné veci“).
4. Zmluvné strany sa dohodli, že za účelom výkonu práva oprávnenej zmluvnej strany na splnenie záväzku
spôsobom uvedeným v bode 3. tohto článku VOP je oprávnená zmluvná strana oprávnená:
a) odobrať povinnej zmluvnej strane hnuteľné veci;
b) vstupovať do prevádzkarní, skladových a iných priestorov povinnej zmluvnej strany a použiť za týmto účelom
primerané prostriedky vrátane odstránenia prekážok;
c) uzavrieť na nevyhnutnú dobu priestory uvedené v písm. b) a zamedziť prístup tretím osobám k hnuteľným veciam,
ktoré sa tam nachádzajú.
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5. Zmluvné strany sa dohodli, že na zabezpečenie výkonu oprávnení vedených v bode 4. písm. a) až c) je oprávnená
zmluvná strana oprávnená použiť vhodné tretie osoby.
6. Povinná zmluvná strana sa zaväzuje nahradiť oprávnenej zmluvnej strane všetky náklady, ktoré vznikli
oprávnenej zmluvnej strane v súvislosti s výkonom jej oprávnení podľa bodu 4. tohto článku VOP.
7. Oprávnená zmluvná strana je oprávnená odobrať povinnej zmluvnej strane hnuteľné veci podľa vlastného výberu.
Oprávnená zmluvná strana je oprávnená odobrať povinnej zmluvnej strane hnuteľné veci v takej hodnote, ktorá sa rovná
súčtu peňažnej pohľadávky, z ktorej zaplatením je povinná zmluvná strana v omeškaní vrátane jej príslušenstva a
nákladov podľa bodu 6. tohto článku VOP. Vzhľadom na to, že odobratím hnuteľných vecí sa iným spôsobom plní peňažný
záväzok povinnej zmluvnej strany, so splnením ktorého je povinná zmluvná strana v omeškaní a vzhľadom na to, že
úmyslom zmluvných strán je umožniť oprávnenej zmluvnej strane následne sa čo najskôr uspokojiť predajom odobratých
hnuteľných vecí, zmluvné strany sa dohodli, že hodnota odobratých hnuteľných vecí podľa predchádzajúcej vety sa určí
vo výške zodpovedajúcej najnižšej cene, za akú sa takáto alebo porovnateľná hnuteľná vec obvykle predáva v čase
odobratia, zníženej podľa okolnosti až o 30 %. Pri určovaní hodnoty odobratých hnuteľných vecí sa musí postupovať v
súlade so zásadami poctivého obchodného styku a tak, aby boli primerane chránené oprávnené záujmy oboch zmluvných
strán.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že do výšky hodnoty odobratých hnuteľných vecí zaniká záväzok povinnej zmluvnej
strany, z ktorého splnením je v omeškaní.
9. Povinná zmluvná strana sa zaväzuje poskytnúť pri odoberaní hnuteľných vecí oprávnenej zmluvnej strane
nevyhnutnú súčinnosť, najmä predložiť jej požadované doklady vzťahujúce sa na odoberané hnuteľné veci. Zmluvné
strany sa dohodli, že pokiaľ povinná zmluvná strana nepredloží oprávnenej zmluvnej strane doklady hodnoverne
osvedčujúce, že odoberané hnuteľné veci sú vo vlastníctve tretích osôb, alebo ak z iných okolností (najmä v prípadoch
ak sa povinná zmluvná strana odobratia nezúčastní) vlastníctvo tretích osôb nevyplýva, má sa za to, že hnuteľné veci
nachádzajúce sa v prevádzkarni, v skladových a iných priestoroch povinnej zmluvnej strany sú vo vlastníctve povinnej
zmluvnej strany. V prípade pochybností platí, že oprávnená zmluvná strana odobrala hnuteľné veci v dobrej viere, že sú
vo vlastníctve povinnej zmluvnej strany
10. Zmluvné strany sa dohodli, že o odobratí hnuteľných vecí spíšu zápisnicu, v ktorej uvedú najmä:
a) zoznam odobratých hnuteľných vecí a
b) hodnotu odobratých hnuteľných vecí určenú podľa bodu 7. tohto článku VOP.
11. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa povinná zmluvná strana odmietne zúčastniť na odobratí, môže
oprávnená zmluvná strana odobrať hnuteľné veci za prítomnosti hodnovernej a nestrannej tretej osoby, ktorá osvedčí ich
odobratie a prípadne aj ich hodnotu.
12. Oprávnená zmluvná strana sa zaväzuje, že ďalší predaj hnuteľných vecí bude uskutočňovať tak, aby neohrozila
alebo nepoškodila dobré meno a povesť povinnej zmluvnej strany alebo dobré meno a povesť hnuteľných vecí.

Čl. VII
Povinnosť mlčanlivosti
1. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách podľa týchto VOP a zmluvy; tento
záväzok zmluvných strán je časovo neobmedzený a trvá aj po zániku zmluvy z akéhokoľvek dôvodu.
2. Dôvernými informáciami sa na účely týchto VOP a zmluvy rozumejú akékoľvek skutočnosti, informácie a údaje
týkajúce sa zmluvy, vrátane jej príloh, prípadných dodatkov, rokovaní o zmluve, o prílohách alebo dodatkoch k nej alebo
týkajúce sa zmluvných strán, alebo s nimi súvisiace, ako aj informácie, ktoré sa zmluvné strany dozvedeli pri plnení tejto
zmluvy, s výnimkou:
a) informácií, ktoré sú v deň podpísania zmluvy verejne známymi alebo ktoré sa už v tento deň dali zadovážiť z
bežne dostupných zdrojov,
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b) informácií, ktoré sa stali po dni podpísania zmluvy verejne známymi alebo ktoré sa po tomto dni už dajú zadovážiť
z bežne dostupných zdrojov, a to inak než v dôsledku porušenia povinnosti zmluvnej strany zachovávať
mlčanlivosť podľa tohto článku,
c) informácií, z ktorých povahy vyplýva, že zmluvná strana nemá záujem o ich utajenie, ak ich zmluvná strana
výslovne neoznačila za dôverné,
(ďalej len „dôverné informácie“).
3. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách sa nevzťahuje
a) na prípady, ak zmluvná strana zverejnila dôverné informácie s predchádzajúcim písomným súhlasom druhej
zmluvnej strany,
b) na prípady, keď na základe zákona vznikne zmluvnej strane povinnosť poskytnúť dôverné informácie. Dotknutá
zmluvná strana je na požiadanie povinná informovať druhú zmluvnú stranu o vzniku povinnosti poskytnúť dôverné
informácie na základe zákona a o spôsobe a rozsahu, akým, alebo v akom ju plnila,
c) na prípady, ak zmluvná strana použila dôverné informácie alebo dokumenty v prípadných súdnych,
rozhodcovských, správnych a iných konaniach ohľadom práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy, z týchto VOP
alebo s nimi súvisiacich.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej
strany ďalej neposkytnú tretím osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k Dôverným informáciám. Za tretie osoby sa
však nepokladajú členovia orgánov zmluvných strán, zamestnanci alebo iné poverené osoby zmluvných strán, audítori
alebo právni a iní poradcovia zmluvných strán, ktorí sú viazaní ohľadne im sprístupnených dôverných informácii
povinnosťou mlčanlivosti na základe zákona alebo na základe dohody s dotknutou zmluvnou stranou, ako aj iné osoby,
ktorým je potrebné poskytnúť dôverné informácie za účelom riadneho splnenia povinností alebo výkonu práv vyplývajúcich
z týchto VOP a/alebo zmluvy.
Čl. VIII
Doručovanie písomností
1. Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek písomnosť doručovaná v súvislosti so zmluvou sa považuje za doručenú
druhej zmluvnej strane v prípade doručovania prostredníctvom
a) elektronickej pošty (e-mail) dňom jej odoslania, ak sa nepreukáže opak, alebo
b) pošty, kuriérom alebo v prípade osobného doručovania, doručením písomnosti adresátovi s tým, že v prípade
doručovania prostredníctvom pošty musí byť písomnosť zaslaná doporučene s doručenkou preukazujúcou
doručenie na adresu určenú podľa bodu 2. V prípade doručovania inak ako poštou, je možné písomnosť doručovať
aj na inom mieste ako na adrese určenej podľa bodu 2, ak sa na tomto mieste zmluvná strana v čase doručenia
zdržuje. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je príjemcom, odoprie
doručovanú písomnosť prevziať. Za deň doručenia sa považuje aj tretí deň odo dňa uloženia zásielky na pošte,
doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou zmluvnej strane,
preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“
alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde alebo v prípade
doručovania kuriérom alebo osobného doručovania aj deň, v ktorý zásielka nebola adresátovi doručená z dôvodu,
že adresát nebol zastihnutý.
2. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy alebo adresy sídiel zmluvných strán uvedené
v záhlaví zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti písomne oznámil novú adresu sídla, prípadne
inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie
písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti so zmluvou sa príslušná zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy
bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa
riadne oznámená zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti.
3. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že písomnosti týkajúce sa vzniku, zmeny alebo zániku zmluvy, pokiaľ v týchto
VOP nie je výslovne uvedené inak, musia byť doručované prostredníctvom pošty ako doporučená zásielka s doručenkou,
kuriérom, osobne alebo e-mailom na adresy uvedené v záhlaví zmluvy .
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4. Zmluvné strany sa dohodli, že Odberateľ v zmysle § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov udeľuje Dodávateľovi súhlas na to, aby mu Dodávateľ vyúčtoval kúpnu cenu za
komodity elektronickou faktúrou, čím Dodávateľ nadobúda oprávnenie vystavovať a zasielať Odberateľovi elektronickú
faktúru ako vyúčtovanie za plnenia poskytnuté Odberateľovi zo strany Dodávateľa na základe zmluvy.
Čl. IX
Rozhodné právo a riešenie sporov
1. Zmluva a práva a povinnosti z nej vyplývajúce sa budú riadiť a vykladať predovšetkým v súlade s Obchodným
zákonníkom, a to ustanoveniami upravujúcimi kúpnu zmluvu a ostatnými právnymi predpismi platnými a účinnými v
Slovenskej republike, s vylúčením kolíznych noriem, pričom v každom prípade je rozhodným právom pre akékoľvek spory
vzniknuté zo zmluvy alebo v akejkoľvek súvislosti s ňou, právo Slovenskej republiky.
2. Všetky spory vzniknuté z právnych vzťahov vyplývajúcich zo zmluvy alebo súvisiacich so zmluvou, vrátane
všetkých vedľajších právnych vzťahov, nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, nárokov na náhradu škody, sporov
o platnosť, výklad, zánik zmluvy, predložia zmluvné strany na rozhodnutie všeobecným súdom Slovenskej republiky.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa na vzťahy
vznikajúce zo zmluvy a v súvislosti s ňou nepoužijú.
Čl. X
Postúpenie, prevod a započítanie
1. Odberateľ nie je oprávnený postúpiť žiadne práva ani záväzky vyplývajúce zo zmluvy alebo vzniknuté v
akejkoľvek súvislosti s nimi bez predchádzajúceho písomného súhlasu Dodávateľa. Odberateľ zároveň nie je oprávnený,
bez predchádzajúceho písomného súhlasu Dodávateľa, započítať svoju pohľadávku voči Dodávateľovi, vzniknutú v
súvislosti s plnením zmluvy alebo v akejkoľvek súvislosti s ňou. Zmluva a tieto VOP sú záväzné pre zmluvné strany a ich
právnych nástupcov.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak bude Dodávateľovi dodaná komodita podľa Zmluvy o spolupráci
a dodávke komodity (Časť B – dodanie komodity) pred splatnosťou kúpnej ceny za dodaný tovar dohodnutou v jednotlivej
kúpnej zmluve, mení sa splatnosť kúpnej ceny za dodaný tovar tak, že časť kúpnej ceny za dodaný tovar rovnajúca sa
kúpnej cene za dodanú komoditu podľa Časti B – Dodanie komodity sa stane splatnou v deň splatnosti kúpnej ceny za
dodanú komoditu. Zároveň sa zmluvné strany dohodli, že bez ohľadu na predchádzajúcu vetu, Dodávateľ je oprávnený
kedykoľvek jednostranne zmeniť splatnosť kúpnej ceny stanovenej v jednotlivej kúpnej zmluve a kúpna cena za dodaný
tovar alebo jej časť sa stane splatnou v deň, ktorý bude oznámený Dodávateľom Odberateľovi v písomnej výzve na
zaplatenie (a ktorá je najmenej 3 dni od doručenia výzvy za týmto účelom) v prípade, ak Dodávateľ získa informáciu, že
sa Odberateľ dostal do nepriaznivej finančnej situácie, bol na majetok Odberateľa vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia,
alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo Odberateľ vstúpil do likvidácie resp. z
dôvodu iných skutočností, ktoré sú spôsobilé negatívnym spôsobom ovplyvniť solventnosť Odberateľa; Odberateľ s takto
určenou novou lehotou splatnosti súhlasí.
3. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že Dodávateľ je v prípade vzniku pohľadávok po lehote splatnosti voči
Odberateľovi oprávnený jednostranne započítať takéto pohľadávky voči prípadným pohľadávkam Odberateľa voči
Dodávateľovi.
Čl. XI
Trvanie a zánik zmluvy
1. Zmluvný vzťah založený zmluvou možno skončiť písomnou dohodou zmluvných strán, výpoveďou podľa bodu 2.
tohto článku alebo odstúpením od zmluvy podľa bodu 3. alebo 4. tohto článku. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva
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ďalej zaniká aj zánikom zmluvy medzi Dodávateľom a jeho dodávateľom, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru, ktorý
je zároveň predmetom kúpy podľa zmluvy, resp. jednotlivej objednávky.
2. Ktorákoľvek zmluvná strana môže zmluvu ukončiť výpoveďou, preukázateľne doručenou druhej zmluvnej strane.
Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť v prvý deň mesiaca, ktorý nasleduje po preukázateľnom doručení
písomnej výpovede druhej zmluvnej strane a končí posledným dňom príslušného kalendárneho mesiaca, inak je neplatná.
3. Dodávateľ je oprávnený zastaviť dodávky tovarov a odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy,
za ktoré sa považuje:
a) v prípade, že je Odberateľ v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny za dodaný tovar viac ako tri kalendárne dni a
za predpokladu, že Odberateľ nenapraví takéto porušenie počas dodatočnej lehoty poskytnutej zo strany
Dodávateľa v trvaní najmenej sedem dní od obdržania oznámenia za týmto účelom,
b) ak Odberateľ nesplní niektorý zo svojich záväzkov podľa týchto VOP alebo príslušných OOP alebo podľa zmluvy
a ich nesplnenie nenapraví ani v dodatočnej lehote poskytnutej Dodávateľom v upomienke,
c) ak sa Odberateľ dostane do likvidácie alebo bude v zmysle príslušných právnych predpisov vyhlásený na jeho
majetok konkurz alebo ak bude povolená reštrukturalizácia alebo ak vznikne reálna hrozba oprávneného
konkurzu na jeho majetok alebo oprávnená hrozba reštrukturalizácie, a to z dôvodu existencie zákonných
podmienok pre začatie konkurzného konania alebo konania o povolení reštrukturalizácie podľa účinnej právnej
úpravy alebo sa začne iný obdobný proces ohľadom jeho majetku.
4. Dodávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť bez dodatočnej výzvy, príp. udelenia náhradných alebo dodatočných
termínov, ak sa počas trvania zmluvného vzťahu preukáže, že sa zmenila finančná solventnosť Odberateľa podstatným
spôsobom alebo je všeobecne dokázateľne známe, že si Odberateľ neplní svoje finančné záväzky.
5. Odberateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade opakovaného porušenia povinnosti Dodávateľa dodať tovar
riadne a včas v súlade so zmluvou a jednotlivými objednávkami.
6. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a uvedený konkrétny
dôvod odstúpenia, inak je neplatné. Účinky odstúpenia nastanú v deň doručenia písomného odstúpenia druhej zmluvnej
strane. Odstúpením sa zmluva neruší od počiatku, ale nadobúda účinnosť až dňom doručenia druhej zmluvnej strane.
Dôsledky odstúpenia od zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
7. Skončením zmluvy nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z už uzavretých jednotlivých
kúpnych zmlúv.
Čl. XII
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva vrátane týchto VOP a príslušných OOP predstavuje úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami v súvislosti
a s ohľadom na transakcie zmluvou predpokladané a vzťahy zmluvou založené. Zároveň nahrádza všetky predchádzajúce
ústne a písomné dohody alebo dojednania medzi zmluvnými stranami.
2. Všetky právne vzťahy výslovne neupravené v zmluve, vo VOP alebo príslušných OOP sa spravujú príslušnými
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný
zákonník“) a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to v tomto poradí. V prípade
vzniku akéhokoľvek rozporu zmluvy alebo VOP a dispozitívnych ustanovení Obchodného zákonníka, je rozhodujúce
znenie zmluvy alebo VOP.
3. Ak niektoré ustanovenia zmluvy alebo týchto VOP nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo neskôr
stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných alebo neúčinných
ustanovení sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu zmluvy
a príslušných VOP, pokiaľ pri uzatváraní zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
4. VOP a príslušné OOP sú súčasťou zmluvy, predmetom ktorej je dodávka tovaru spoločnosťou INTERAGROS,
a.s. ako Dodávateľom a jej zmluvným partnerom ako Odberateľom, v znení, v akom boli ku dňu uzatvorenia príslušnej
zmluvy zverejnené na webovom sídle INTERAGROS, a. s. - www.interagros.sk
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5. Spoločnosť INTERAGROS, a. s. je oprávnená jednostranne zmeniť znenie týchto VOP; akákoľvek zmena je
účinná voči druhej zmluvnej strane a stáva sa súčasťou zmluvy dňom jej zverejnenia na webovom sídle spoločnosti
INTERAGROS, a. s. - www.interagros.sk
6. Odberateľ si je vedomý, že za účelom plnenia zmluvy poskytol alebo plánuje poskytnúť Dodávateľovi osobné
údaje svojich konateľov, zamestnancov alebo iných fyzických osôb (ďalej iba „dotknutá osoba“). Odberateľ sa zaväzuje
a podpisom zmluvy potvrdzuje, že informoval všetky dotknuté osoby, ktorých osobné údaje poskytol alebo plánuje
poskytnúť Dodávateľovi, o možnosti poskytnutia osobných údajov Dodávateľovi, a tiež o náležitostiach spracovania
osobných údajov Dodávateľom v zmysle článku 14 ods. 1 až 4 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Odberateľ
je povinný poskytnúť Dodávateľovi na vyžiadanie potrebnú súčinnosť.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 20.05.2019
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