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GEORGANICS s.r.o. 
Koreničova 1, 811 03 Bratislava 

Slovak Republic 

tel:   +421 33 6403132 

www.georganics.sk 

email: georganics@georganics.sk 

 

 

Pred objednaním akéhokoľvek tovaru z našej stránky si pozorne prečítajte tieto podmienky a uistite 

sa, že im rozumiete. Upozorňujeme, že objednaním ktoréhokoľvek z našich tovarov vyjadrujete súhlas s 

tým, že budete viazaní týmito podmienkami a ďalšími dokumentmi, ktoré sú v nich výslovne uvedené.  
 

Tieto podmienky boli naposledy aktualizované 20. apríla 2021. 
 
 

Obchodné podmienky týkajúce sa nákupu, Georganics s.r.o., Slovenská republika 
 

1. Objednávky podliehajú prijatiu 

Všetky objednávky podliehajú písomnému schváleniu a prijatiu spoločnosťou Georganics 

s.r.o., so sídlom Koreničova 1, 811 03 Bratislava, Slovensko, IČO: 35920971, zapísaná v 

obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 34912/B (ďalej len 

„predávajúci“). 

 

2. Celá zmluva 

Prijímanie objednávok je založené na a podlieha výslovnej podmienke, že každá fyzická 

osoba alebo právnická osoba, ktorá kupuje akékoľvek výrobky spoločnosti Georganics s.r.o. (ďalej 

len „kupujúci“) súhlasí so všetkými ustanoveniami obchodných podmienok tu uvedenými (ďalej len 

„obchodné podmienky“). Prijatie dodávky kupujúcim predstavuje súhlas kupujúceho s obchodnými 

podmienkami. Obchodné podmienky spolu s podmienkami v písomnom potvrdení objednávky 

vydanom predávajúcim (v tlačenej podobe alebo v elektronickej podobe) (ďalej len „potvrdenie 

objednávky“) predstavujú úplnú zmluvu (ďalej len „zmluva“) medzi predávajúcim a kupujúcim 

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“) a žiadne podmienky, ktoré akýmkoľvek spôsobom dopĺňajú, 

upravujú alebo inak menia tu uvedené ustanovenia, vrátane zvykov, obchodných zvyklostí alebo 

obchodných postupov alebo výkonov, nie sú pre predávajúceho záväzné, pokiaľ nie sú uvedené 

písomne a podpísané a schválené oprávneným zástupcom predávajúceho. Na úpravu týchto 

podmienok nebude mať vplyv preprava tovaru predávajúcim po prijatí nákupnej objednávky, 
žiadosti o prepravu alebo podobných formulárov kupujúceho obsahujúcich podmienky, ktoré sú v 

rozpore alebo nie sú v súlade s podmienkami tu uvedenými. Predávajúci neposkytuje žiadne 

kontrolné oznámenia o zmenách, pokiaľ nie je dohodnuté inak. 

 

3. Produkty a ceny 

Predávaným tovarom podľa týchto obchodných podmienok sú produkty spoločnosti 

Georganics s.r.o. (ďalej len „produkty“). Príslušné ceny produktov sú ceny uvedené v potvrdení 

objednávky (ďalej len „ceny“). Ceny uvedené inde, napríklad v reklamách, poštových zásielkach, 

katalógoch atď. sú nezáväzné. Všetky ceny, s výnimkou cien uvedených v cenovej ponuke 

predávajúceho, podliehajú úprave na ceny predávajúceho s platnosťou v čase odoslania bez 

predchádzajúceho upozornenia. Ceny sú uvádzané netto s doložkou FCA Bratislava, Slovenská 

republika (podľa pravidiel INCOTERMS 2010) a nezahŕňajú DPH ani iné dane (pozri odsek 8), 

poplatky za poistenie, náklady na prepravu, clo (vrátane cla na materiál nepreferenčného pôvodu 

podľa pravidiel dohody o voľnom obchode Európskej únie), náklady na prispôsobené balenie ani iné 
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náklady spojené s prepravou, pokiaľ nie je písomne uvedené inak. Akékoľvek zvýšenie sadzieb za 

prepravu alebo akékoľvek zmeny trasy, ktoré majú za následok zvýšenie prepravných nákladov, 

budú hradené a znášané kupujúcim. 

 

 

 

 

4. Zľava 

Zľava, ak je uvedená, sa uplatňuje iba na sumu ceny bez akýchkoľvek odpočtov, okrem iného 

vrátane akýchkoľvek odpočtov poplatkov za prepravu a daní z nich, pokiaľ nie je uvedené inak, a je 

povolená, iba ak je využitá v uvedenom čase a za predpokladu, že žiadne položky nie sú po termíne 
splatnosti. 

 

5. Platby 

Všetky splatné sumy budú hradené bez započítania a protinárokov v mene uvedenej ceny do 

tridsiatich (30) dní po fakturácii produktov, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Úrok z omeškania vo 

výške jedna celá päť percenta (1,5 %) mesačne alebo v maximálnej prípustnej sadzbe, podľa toho, 

ktorá suma je nižšia, sa pripočíta ku každej platbe po lehote splatnosti. Predávajúci môže započítať 

akékoľvek dlžné čiastky predávajúceho voči akejkoľvek alebo všetkým ostatným dlžným čiastkam 

(bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú splatné, v lehote splatnosti, podmienené alebo fakturované alebo 

premlčané a bez ohľadu na menu alebo miesto platby) kupujúceho. 

 

6. Dodanie 

Všetky objednávky produktov s dobou prípravy sú podmienené úspešnou výrobou týchto 

produktov a predávajúci si vyhradzuje právo tieto objednávky zrušiť. Predávajúci a kupujúci týmto 

berú na vedomie, že čas nie je podľa tejto zmluvy podstatný a všetky dodacie termíny a/alebo 

harmonogramy sú približné a nezáväzné. Nedodržanie dodacieho termínu a/alebo harmonogramu zo 

strany predávajúceho nepredstavuje závažné porušenie zmluvy, a teda nepredstavuje dôvod na 

zrušenie a/alebo na náhradu škody akejkoľvek povahy. Predávajúci je oprávnený vykonávať 
čiastočné dodávky. Všetky povinnosti predávajúceho týkajúce sa dodania sú „do vyčerpania zásob“; 

preto je predávajúci oprávnený túto zmluvu zrušiť alebo odstúpiť od nej, keď dôjde k vyčerpaniu 

dostupných zásob. 

 

7. Vyššia moc 

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenie dodania alebo zlyhanie dodávky z akéhokoľvek 

dôvodu, ktorý predávajúci nemôže primerane ovplyvniť, okrem iného aj: a) opatrenie vlády, vojna, 

nepokoje, občianske nepokoje, teroristické činy, embargá alebo stanné právo, b) neschopnosť 

predávajúceho získať potrebné produkty alebo materiály z obvyklých zdrojov dodávok, c) 

nedostatok pracovných síl, surovín, výrobných alebo prepravných zariadení alebo iné oneskorenia 

pri preprave, d) pracovné ťažkosti týkajúce sa zamestnancov predávajúceho alebo iných osôb, e) 

požiar, povodeň alebo iná katastrofa, alebo f) iné nepredvídané okolnosti výroby alebo prepravy. V 

prípade akéhokoľvek oneskorenia v plnení predávajúceho, ktoré je úplne alebo čiastočne spôsobené 

príčinou mimo primeranej kontroly predávajúceho, dostane predávajúci na plnenie dodatočný čas, 

ktorý bude za daných okolností primerane nutný. Prijatie akýchkoľvek produktov kupujúcim bude 

predstavovať vzdanie sa akýchkoľvek nárokov na náhradu škody v dôsledku oneskorenia dodania 

týchto produktov. 

 

8. Dane 

Všetky dane a spotrebné dane akejkoľvek povahy, či už teraz alebo v budúcnosti, vyberané 
vládnymi orgánmi, či už miestnymi alebo zahraničnými, či už priamo alebo nepriamo, pri predaji 

alebo preprave akýchkoľvek produktov, na ktoré sa vzťahujú tieto podmienky, budú hradené a 

znášané kupujúcim. 
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9. Vlastnícke právo/riziko straty 

Pokiaľ nie je v potvrdení objednávky uvedené inak, táto zmluva je uzatvorená s doložkou 

FCA Bratislava, Slovenská republika (podľa pravidiel INCOTERMS 2010). Dodanie produktov 

dopravcovi sa považuje za dodanie kupujúcemu a momentom dodania produktov dopravcovi 

prechádza vlastnícke právo k týmto produktom a riziko straty alebo poškodenia na kupujúceho. 

Akákoľvek reklamácia kupujúceho voči predávajúcemu z dôvodu nedostatku alebo poškodenia, 

ktoré vzniknú pred takýmto dodaním, musí byť uplatnená písomne do dvadsiatich štyroch (24) hodín 

od prijatia zásielky a musí byť k nej priložený originálny nákladný list podpísaný dopravcom s 
poznámkou, že dopravca dostal produkty od predávajúceho v reklamovanom stave. Ak predávajúci 

nedostane oznámenie o nesúhlase v stanovenej lehote podľa odseku 14, bude sa mať za to, že 

kupujúci produkty prijal. Akákoľvek reklamácia kupujúceho týkajúca sa poškodenia vzniknutého 

počas prepravy sa uplatní priamo voči nákladnému dopravcovi, pričom kópia tejto reklamácie sa 

zašle predávajúcemu. 

 

 

10. Vrátené zásielky 

V prípade akýchkoľvek zásielok vrátených predávajúcemu v dôsledku neospravedlneného 

meškania kupujúceho alebo neprijatia dodávky bude kupujúci povinný uhradiť všetky dodatočné 

náklady, ktoré predávajúcemu vzniknú. 

 

 

11. Záruka a vylúčenie zodpovednosti 

Predávajúci zaručuje, že v čase predaja sú produkty za normálnych podmienok používania 

bez vád vyhotovenia a materiálov. Predávajúci zaručuje, že v čase predaja sú produkty v súlade so 

špecifikáciami zverejnenými predávajúcim, s ktorými v čase predaja písomne súhlasil. Vyššie 

uvedená záruka nahrádza a vylučuje všetky ďalšie záruky, ktoré tu nie sú výslovne uvedené, či už 

výslovné alebo implicitné na základe zákona alebo inak, okrem iného vrátane implicitných záruk 

obchodovateľnosti alebo vhodnosti. Žiadny zástupca predávajúceho okrem výkonného riaditeľa, ani 
iná osoba, nie je oprávnená za predávajúceho prevziať akúkoľvek inú zodpovednosť v súvislosti s 

predajom produktov. Zodpovednosť predávajúceho podľa tejto zmluvy a jediný prostriedok nápravy 

kupujúceho podľa tejto zmluvy za porušenie záruky je v každom prípade podľa rozhodnutia 

predávajúceho výslovne obmedzený na náhradu (v pôvodne dodanej podobe) tých výrobkov, ktoré 

nie sú v súlade s touto zmluvou, alebo na vrátenie platby alebo pripísanie čiastky rovnajúcej sa cene 

týchto produktov na účet kupujúceho. Aby sa predišlo pochybnostiam, ustanovenia tejto zmluvy 

predstavujú úplnú úpravu zodpovednosti predávajúceho podľa tejto zmluvy a ustanovenia § 436 až 

442 slovenského obchodného zákonníka sa neuplatňujú. 

 

12. Použitie 

Všetky výrobky nie sú výslovne určené na použitie v potravinách a/alebo kozmetike a/alebo 

liekoch a/alebo vakcínach a/alebo lekárskych (vrátane veterinárnych) diagnostikách a/alebo 

zdravotníckych pomôckach a/alebo spotrebných výrobkoch akéhokoľvek druhu, pokiaľ nie je 

výslovne uvedené inak. 

 

 

13. Kvalifikácia kupujúceho 

Ak sa nájde dôkaz, že kupujúci nie je držiteľom platného obchodného oprávnenia, nespĺňa 

podmienky na nákup chemických výrobkov, nemá zákonné oprávnenie na nákup a manipuláciu s 
chemickými výrobkami alebo vyvoláva podozrenie, že výrobky nie sú určené na riadne účely, 

predávajúci si vyhradzuje právo nesplniť objednávku s nulovou alebo iba čiastočnou náhradou 

nekvalifikovanému kupujúcemu. Podozrenie z trestného činu v súvislosti s objednávkami alebo 

dopytom po materiáli sa môže nahlásiť úradom. Predávajúci nepredáva súkromným osobám. 
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14. Oznámenie reklamácie 

V prípade akýchkoľvek reklamácií kupujúceho z akéhokoľvek dôvodu, ktoré sa týkajú 

výrobkov, sa má za to, že sa ich kupujúci vzdáva, pokiaľ nie sú písomne predložené predávajúcemu 

i) v prípade poškodenia obalu alebo nesplnenia špecifikácií výrobkov, ktoré sú zistiteľné vizuálnou 

kontrolou okamžite po dodaní produktov do zariadenia kupujúceho, avšak v žiadnom prípade nie 

neskôr ako do dvadsiatich štyroch (24) hodín od času dodania produktov do zariadenia kupujúceho; a 

ii) ak produkty nespĺňajú špecifikácie produktov, ktoré sú zistiteľné iba testovaním produktu, v 

žiadnom prípade nie neskôr ako do troch (3) dní od dátumu dodania produktov do zariadenia 
kupujúceho. 

 

 

15. Obmedzenia a opravné prostriedky 

Predávajúci nezodpovedá za ušlý zisk, náhodné ani následné straty, škody alebo výdavky, 

ktoré priamo alebo nepriamo vzniknú predajom, manipuláciou alebo používaním produktov alebo z 

akýchkoľvek iných dôvodov týkajúcich sa produktov alebo tejto zmluvy, bez ohľadu na to, či ide o 

nárok na základe porušenia zmluvy, porušenia záruky, nedbanlivosti alebo akejkoľvek inej právnej 

teórie. Opravné prostriedky uvedené v tejto zmluve sú výhradné. 

 

 

16. Zabezpečenie 

Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať za každú zásielku platbu vopred, alebo uspokojivé 

zabezpečenie, ak je podľa uváženia predávajúceho finančná výkonnosť alebo úverová bonita kupujúceho 

pre predávajúceho neuspokojivá. Takéto zabezpečenie zahŕňa okrem iného vyhotovenie zmenky, 

záložnej zmluvy, dokladu o záložnom nároku a/alebo osobnej záruky kupujúcim. Ak kupujúci 

neuskutoční platbu v súlade s obchodnými podmienkami alebo inak nedodrží ktorékoľvek ustanovenie 

tejto zmluvy, bude takéto zlyhanie predstavovať závažné porušenie zmluvy a bude predávajúceho 

oprávňovať, podľa jeho rozhodnutia (a dodatočne k akýmkoľvek ďalším opravným prostriedkom), 

zrušiť akúkoľvek nezaslanú časť tejto objednávky. V takom prípade zostáva kupujúci zodpovedný za 
všetky nezaplatené účty. 

 

 

17. Spôsob prepravy 

Predávajúci vynaloží všetko primerané úsilie, aby vyhovel požiadavkám kupujúceho na spôsob 

prepravy, avšak predávajúci si vyhradzuje právo použiť alternatívny spôsob dopravy alebo trasu 

prepravy, ak by mohlo inak dôjsť k podstatnému oneskoreniu. V takom prípade bude predávajúci 

kupujúceho o týchto zmenách čo najskôr informovať. 

 

18. Vrátenie produktov  

Produkty nie je možné vrátiť a objednávky, ktoré sú raz prijaté, nie je možné zrušiť bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho a čísla autorizácie vrátenia. 

 

19. Dôvernosť  

Akékoľvek návrhy, výtlačky, brožúry, výkresy alebo iné informácie poskytnuté predávajúcim 

kupujúcemu sú určené na dôverné použitie kupujúcim, zostávajú majetkom predávajúceho a nesmú byť 

zverejnené alebo použité na úkor konkurenčného postavenia predávajúceho. 

 

20. Vylúčenia 

Všetky výkresy, opisný materiál, hmotnosti, rozmery, opisy a ilustrácie predávajúceho 

obsiahnuté v katalógoch, cenníkoch alebo reklamách predávajúceho sú iba orientačné a slúžia iba na 
všeobecnú predstavu o produktoch v nich uvedených a netvoria súčasť tejto zmluvy. 

 

21. Upravené produkty 

Keďže produkty ponúkané predávajúcim sú neustále predmetom výskumu a zlepšovania, 

predávajúci si vyhradzuje právo vylepšovať, opravovať a/alebo ďalej upravovať špecifikácie produktov 
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bez oznámenia kupujúcemu. Predávajúci môže kedykoľvek stiahnuť akýkoľvek produkt zo svojej 

aktuálnej ponuky produktov a kupujúci ďalej súhlasí s prijatím akejkoľvek náhrady pri plnení 

objednávky kupujúceho. 

 

22. Zrieknutie sa práv 

Zrieknutie sa práva zo strany predávajúceho vyplývajúceho z akéhokoľvek porušenia 

obchodných podmienok sa nebude vykladať ako zrieknutie sa akéhokoľvek iného práva vyplývajúceho z 

iného porušenia, a neuplatnenie akéhokoľvek práva vyplývajúceho z neplnenia týchto podmienok sa 
nebude považovať za vzdanie sa tohto práva, ktoré bude možné následne kedykoľvek uplatniť. 

 

 

23. Oddeliteľnosť 

Ak jedno alebo viac ustanovení tejto zmluvy bude považované za neplatné, nezákonné alebo 

nevymáhateľné, bude toto ustanovenie alebo ustanovenia oddelené a všetky ostatné ustanovenia zostanú 

záväzné a účinné. 

 

 

24. Rozhodné právo 

Táto zmluva sa považuje za uzavretú a doručenú na adresu Koreničova 1, 811 03 Bratislava, 

Slovensko. Pokiaľ nie je v tejto zmluve ustanovené inak, táto zmluva a všetky práva a povinnosti z tejto 

zmluvy, vrátane záležitostí týkajúcich sa výkladu, platnosti a plnenia, a všetky objednávky produktov, sa 

riadia hmotným právom Slovenskej republiky bez ohľadu na jeho kolízne ustanovenia. Zmluvné strany 

sa dohodli, že vylúčia uplatňovanie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (1980) v 

rozsahu uplatniteľnom na túto zmluvu. Zmluvné strany osobitne uzavreli túto zmluvu v anglickom 

jazyku a dohodli sa, že rozhodujúcim jazykom tejto zmluvy a všetkých doplnkových dokumentov bude 

angličtina. 

 
 

25. Riešenie sporov 

V prípade sporu zmluvné strany vynaložia maximálnu snahu o to, aby sa tento spor urovnal 

zmierom. Ak sa im to nepodarí, jedinú a výlučnú právomoc budú mať všeobecné súdy v mieste sídla 

predávajúceho (t. j. slovenské súdy). Predávajúci si však vyhradzuje právo na uplatnenie nárokov voči 

kupujúcemu v mieste sídla kupujúceho. Všetky spory sa budú urovnávať v súlade s ustanoveniami tejto 

zmluvy a príslušnými dokumentmi. 

 

26. Odškodnenie 

Kupujúci ochráni seba a predávajúceho a odškodní a obráni predávajúceho pred akýmikoľvek a 

všetkými skutočnými alebo hroziacimi konaniami, žalobami, nárokmi, rozsudkami, nákladmi, 

výdavkami, požiadavkami, hodnoteniami, zodpovednosťami, stratami alebo škodami (vrátane 

primeraných poplatkov právneho zastúpenia) súvisiacimi s konaním alebo opomenutiami kupujúceho 

týkajúcimi sa alebo vyplývajúcimi z tejto zmluvy, okrem iného vrátane nesplnenia akejkoľvek 

povinnosti kupujúceho podľa tejto zmluvy alebo akéhokoľvek skreslenia skutočností alebo opomenutia, 

ktoré mohol urobiť alebo ktoré môže ďalej urobiť voči predávajúcemu. 

 

 

27. Dodržiavanie zákonov 

Kupujúci súhlasí s tým, že bude jeho výhradnou zodpovednosťou dodržiavať všetky príslušné 

zákony a nariadenia týkajúce sa produktov a tejto zmluvy. 

 

-Koniec- 
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