1. Rozsah
1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky k predaju
tovarov („Obchodné podmienky”) sa vzťahujú
na každý predaj produktov Eaton („Predmetné
výrobky”) zo strany spoločnosti Eaton Electric
s.r.o., IČO 35747498, registrované sídlo Drieňová
1 / B, 821 01 Bratislava 2, Obch. reg. Okresného
súdu Bratislava I., vl. č. 17409/B („Eaton”)
fyzickej alebo právnickej osobe („Kupujúci”),
ktorá zadala objednávku spoločnosti Eaton a tá ju
prijala v súlade s týmito Obchodnými
podmienkami. Kupujúci a spoločnosť Eaton sú
spoločne označovaní ako „Zmluvné strany” a
každý jednotlivo ako „Zmluvná strana”.
1.2. Zmluva o dodávkach Predmetných výrobkov
medzi spoločnosťou Eaton a kupujúcim je za
týchto podmienok uzatvorená a spoločnosť Eaton
je ňou viazaná len v prípade, že písomne príjme
nákupnú objednávku/objednávky Predmetných
výrobkov od Kupujúceho („Prijatie
objednávky”).
1.3. Bez ohľadu na akékoľvek protichodné znenie
štandardných nákupných podmienok
Kupujúceho, nákupné objednávky, akúkoľvek
korešpondenciu alebo akékoľvek iné formy
potvrdení, je Kupujúci viazaný týmito obchodnými
podmienkami a iné obchodné podmienky sú
týmto výslovne odmietnuté a vylúčené.
1.4. Zmeny týchto Obchodných podmienok nie sú
záväzné, pokiaľ neboli v písomnej forme
schválené oprávneným zástupcom spoločnosti
Eaton. Predchádzajúce rokovania, obchodné
zvyklosti alebo postupy pri plnení nie sú
relevantné pre určenie zmyslu týchto
Obchodných podmienok a to aj v prípade, ak
strana, ktorá prijíma alebo súhlasí, poznala
povahu plnenia a mala príležitosť k námietkam.
1.5. Rozsah predaja (množstvo, počet častí, cena
(ceny) a popis Predmetných výrobkov) je
stanovený alebo uvedený v Prijatí objednávky.
2. Cena, Platobné podmienky a Započítanie
2.1. Cena Predmetných výrobkov je cena stanovená v
Prijatí objednávky, a pokiaľ cena nebola takýmto
spôsobom stanovená, platí cena uvedená v
aktuálnom cenníku spoločnosti Eaton
zverejnenom ku dňu Prijatia objednávky.
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2.2. Pokiaľ nie je zo strany spoločnosti Eaton v
písomnej forme odsúhlasené inak, všetky ceny
zahŕňajú náklady dodania v súlade
s ustanovením bodu 4.1.
2.3. Cena nezahŕňa DPH alebo inú príslušnú daň,
ktorú Kupujúci zaplatí navyše, ak sa za Príslušné
výrobky povinne platí.
2.4. Spoločnosť Eaton vystaví faktúru po dodaní
Predmetných výrobkov. Cena musí byť
zaplatená bez zrážok alebo započítania na
bankový účet spoločnosti Eaton do štrnásť (14)
dní od dátumu faktúry, pokiaľ nie je v Prijatí
objednávky uvedené inak. Dodržanie lehoty
platby sa považuje za podstatnú požiadavku.
Pokiaľ dátum splatnosti vypočítanej podľa tohto
bodu 2.4 pripadne na sobotu, nedeľu alebo štátny
sviatok v štáte, v ktorom má spoločnosť Eaton
zapísané sídlo, je platba splatná v najbližší
nasledujúci pracovný deň. Platba sa považuje za
vykonanú až momentom pripísania celej dlžnej
čiastky na účet spoločnosti Eaton.
2.5. V prípade, ak Kupujúci nevykoná platby v lehote
splatnosti podľa týchto Obchodných podmienok,
môže spoločnosť Eaton bez toho aby boli
akýmkoľvek spôsobom dotknuté jej ďalšie práva
(i) prerušiť plnenie svojich povinností podľa týchto
Obchodných podmienok, a to do doby
uskutočnenia platby; a (ii) účtovať úrok z
omeškania z dlžnej čiastky v sadzbe 0,05% za
deň odo dňa splatnosti do dňa zaplatenia celej
sumy.
2.6. Spoločnosť Eaton je oprávnená započítať podľa
svojho uváženia a potreby akékoľvek splatné
pohľadávky, ktoré má voči Kupujúcemu, vo
vzťahu k akýmkoľvek splatným pohľadávkam,
ktoré má Kupujúci voči spoločnosti Eaton.
Kupujúci nie je oprávnený vykonať zápočet
akýchkoľvek splatných pohľadávok, ktoré má voči
spoločnosti Eaton, bez predchádzajúceho
písomného súhlasu spoločnosti Eaton.
2.7. Prijatie akýchkoľvek objednávok je podmienené
splnením úverových požiadaviek spoločnosti
Eaton Kupujúcim. Platobné podmienky sa môžu
zmeniť v prípade, ak takéto požiadavky nebudú
splnené. Spoločnosť Eaton si vyhradzuje právo
kedykoľvek požadovať úplnú alebo čiastočnú
platbu pred začatím predaja v prípade, ak
finančná situácia Kupujúceho podľa posúdenia

spoločnosti Eaton nezodpovedá daným
platobným podmienkam.
3. Minimálna fakturácia
Minimálna účtovaná čiastka Kupujúcemu za
objednávku v spoločnosti Eaton je dvesto (200)
EUR. U objednávok výrobkov, ktorých hodnota je
nižšia ako dvesto (200) EUR, bude účtovaný
manipulačný poplatok, v ktorého dôsledku bude
celková minimálna cena, ktorú kupujúcí zaplatí,
dvesto (200) EUR.
4. Dodanie
4.1. Pokiaľ nie v písomnej forme odsúhlasené inak,
uskutoční sa dodávka zo strany spoločnosti
Eaton:
4.1.1.

4.1.2.

pre cestnú prepravu a zásielkovú službu,
CPT(Incoterms 2010) sklad kupujúceho;
alebo
pre námornú a leteckú prepravu, FCA
(Incoterms 2010) prístav nakládky alebo
sklad podľa písomnej dohody strán.

4.2. Termíny na dodávku Predmetných výrobkov
oznámené Kupujúcemu sú iba približné a ich
nedodržanie nemôže byť považované za
podstatné. Eaton nenesie žiadnu zodpovednosť
za akékoľvek oneskorenie dodávky Predmetných
výrobkov spôsobené z akéhokoľvek dôvodu. Ak
dodacie termíny nie sú špecifikované, dodávka
bude zabezpečená v primeranej dobe.
4.3. Ak je spoločnosť Eaton presvedčená o tom, že
Predmetné výrobky boli doručené v menšom
množstve, má právo podľa vlastnej voľby:
4.3.1. doplniť manko odoslaním chýbajúcich
Predmetných výrobkov Kupujúcemu; alebo
4.3.2. pripísať príslušnú sumu v prospech
Kupujúceho.
4.4. Zodpovednosť spoločnosti Eaton je obmedzená
na vyššie uvedené doplnenie chýbajúcich
Predmetných výrobkov alebo pripísanie čiastky v
prospech Kupujúceho.
4.5. V prípade, že Predmetné výrobky majú byť
dodané po častiach, každá takáto dodávka bude
tvoriť samostatnú zmluvu, a ktorákoľvek jedna
alebo viac vadných častí dodávok podľa týchto
Obchodných podmienok zo strany spoločnosti
Eaton neoprávňuje Kupujúceho, aby považoval
tieto Obchodné podmienky za odmietnuté.

4.6. V prípade nedodania Predmetných výrobkov zo
strany spoločnosti Eaton z akéhokoľvek dôvodu
(s výnimkou pochybenia na strane Kupujúceho) a
nadväzujúcej zodpovednosti na strane
spoločnosti Eaton voči Kupujúcemu,
zodpovednosť spoločnosti Eaton bude
obmedzená do výšky nákladov Kupujúceho za
podobný tovar (v najnižšej cene dostupnej na
trhu), ako náhrady nedodaných Predmetných
výrobkov, a to v časti presahujúcej cenu
Predmetných výrobkov.
4.7. Ak Kupujúci neprevezme dodávku Predmetných
výrobkov alebo nepodá spoločnosti Eaton
primerané dodacie pokyny v čase určenom na
dodanie (z iného dôvodu, ako v dôsledku
akýchkoľvek okolností mimo primeranú kontrolu
Kupujúceho alebo z dôvodu pochybenia na
strane spoločnosti Eaton) potom, bez toho, aby
bolo dotknuté akékoľvek právo alebo opravný
prostriedok prislúchajúci spoločnosti Eaton,
spoločnosť Eaton môže:
4.7.1. požadovať zaplatenie primeraného základu,
vrátane, nie však výlučne, predajnej ceny, a
akýchkoľvek ďalších výdavkov alebo
nákladov vyplývajúcich z takéhoto
omeškania;
4.7.2. uskladniť Predmetné výrobky na náklady
Kupujúceho až do skutočného dodania a
účtovať Kupujúcemu primerané náklady
(vrátane nákladov na manipuláciu a
poistenie) za skladovanie, pričom akékoľvek
nebezpečenstvo znáša Kupujúci, alebo
4.7.3. predať Predmetné výrobky za najvýhodnejšiu
v daný moment dosiahnuteľnú cenu (po
odpočítaní všetkých primeraných nákladov
na skladovanie a predaj) a zaplatiť na účet
Kupujúceho prípadný preplatok nad cenu
podľa týchto Obchodných podmienok alebo
vyúčtovať Kupujúcemu akýkoľvek prípadný
schodok v porovnaní s cenou podľa týchto
Obchodných podmienok;
4.7.4. bez ohľadu na akékoľvek iné práva
stanovené v bodoch 4.7.1., 4.7.2., 4.7.3,
požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo
výške 0,05% za každý deň omeškania; a
4.7.5. platby akýchkoľvek súm uvedených v bodoch
4.7.1, 4.7.2, 4.7.3 alebo 4.7.4 sú splatné
štrnásť (14) dní od dátumu faktúry Eaton.
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4.8. V prípade, ak spoločnosť Eaton drží v prospech
Kupujúceho Predmetné výrobky uvedené v bode
4.7 dlhšie ako 3 (tri) mesiace od stanoveného
dátumu dodávky, je spoločnosť Eaton oprávnená
vo vzťahu k Predmetným výrobkom ukončiť
zmluvu. V prípade, ak Kupujúci zaplatil akúkoľvek
časť ceny za Predmetné výrobky pred ukončením
zmluvy, spoločnosť Eaton vráti tieto čiastky po
odpočítaní všetkých nákladov, ktoré vynaložila
vo vzťahu k Predmetným výrobkom pred
ukončením zmluvy.

5.1. Spoločnosť Eaton si vyhradzuje vlastnícke právo
ku všetkým Predmetným výrobkom až do
momentu zaplatenia všetkých dlžných čiastok vo
vzťahu k Predmetným výrobkom, a to vrátane
akýchkoľvek poplatkov alebo úrokov.

4.9. Kupujúci poskytne všetky informácie a doklady,
ktoré sa vyžadujú pre účely vývozu, dopravy a
dovozu.

5.3. Kupujúci nie je oprávnený vo vzťahu k
akýmkoľvek Predmetným výrobkom zriadiť
záložné právo alebo akúkoľvek inú formu
zabezpečenia vo vzťahu k svojej zadlženosti,
pričom Predmetné výrobky zostávajú vo
vlastníctve spoločnosti Eaton; v prípade, že tak
Kupujúci učiní, všetky peňažné záväzky
Kupujúceho vo vzťahu k spoločnosti Eaton sa,
bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné práva
alebo opravné prostriedky spoločnosti Eaton,
stávajú okamžite splatnými.

4.10.
Pokiaľ dodávky Predmetných výrobkov od
spoločnosti Eaton zahŕňajú montáž, a ak nie je
medzi stranami v písomnej forme dohodnuté
inak, je Kupujúci povinný:
4.10.1. Obstarať na vlastné náklady a včas vykonať
akékoľvek výkopové, stavebné a ostatné
pomocné práce, ktoré nepatria do oboru
spoločnosti Eaton, vrátane poskytnutia
potrebných odborných a pomocných
pracovných síl, stavebného materiálu a
nástrojov, ako aj pohonných látok a mazív,
energie a vody na mieste použitia vrátane
prípojok, topenia a osvetlenia;
4.10.2. Zabezpečiť v blízkosti miesta montáže
vhodné suché a uzamykateľné priestory pre
uloženie prístrojov, materiálu, nástrojov a
pod., a taktiež vhodné priestory pre prácu a
pobyt montážneho personálu vrátane
sanitárneho zariadenia, a poskytnúť im
ochranné pomôcky, ktoré sú nevyhnutné
kvôli akýmkoľvek osobitným podmienkam
montážneho pracoviska;
4.10.3. Pred začiatkom montážnych prác poskytnúť
spoločnosti Eaton nevyhnutné údaje o stave
skrytého vedenia elektriny, plynu a vody
alebo iných zariadení alebo iné statické údaje
potrebné pre vykonanie prác;
4.10.4. Znášať akékoľvek primerané náklady
spoločnosti Eaton alebo montážneho
personálu, v prípade ak sa inštalácie, montáž
alebo uvedenie do prevádzky oneskorí z
dôvodu okolností, za ktoré spoločnosť Eaton
nezodpovedá.
5. Prechod vlastníctva a nebezpečenstva

5.2. Až do okamihu prevodu vlastníckeho práva k
Predmetným výrobkom na Kupujúceho, je
Kupujúci povinný použiť všetky dostupné
prostriedky tak, aby boli Predmetné výrobky
udržiavané v uspokojivom stave a k primeranej
spokojnosti spoločnosti Eaton.

5.4. V prípade, ak je akékoľvek ustanovenie
poskytujúce akúkoľvek právnu formu
zabezpečenia v prospech spoločnosti Eaton
neplatné podľa právneho poriadku miesta, kde sa
Predmetné výrobky nachádzajú, akákoľvek iná
právna forma zabezpečenia rozpoznaná
miestnym právom, poskytujúca spoločnosti Eaton
obdobnú ochranu, sa týmto považuje za
dohodnutú medzi Kupujúcim a spoločnosťou
Eaton. Kupujúci je týmto viazaný vykonať všetky
úkony a uskutočniť všetky kroky potrebné pre
zriadenie a udržiavanie práv v prospech
spoločnosti Eaton, vyplývajúcich z danej právnej
formy zabezpečenia.
5.5. Riziko nebezpečenstva akejkoľvek škody na
Predmetných výrobkoch alebo ich straty
prechádza zo spoločnosti Eaton na Kupujúceho v
súlade s príslušnou doložkou Incoterm
(Incoterms 2010) stanovenou podľa bodu 4.1.
6. Vrátenie Produktov
Predtým, než Kupujúci môže vrátiť akékoľvek
Predmetné výrobky, musí od spoločnosti Eaton
obdŕžať písomné poverenie a prepravné
inštrukcie.
7. Práva duševného vlastníctva

7.1. Každá Zmluvná strana zostane nositeľom práv k
svojmu Základnému duševnému vlastníctvu a
nič, čo je uvedené v týchto Obchodných
podmienkach neznamená akýkoľvek prevod práv
k Základnému duševnému vlastníctvu.
Spoločnosť Eaton bude výlučným nositeľom
všetkých práv z Nového duševného vlastníctva a
má úplný nárok k takýmto právam.
7.2. Kupujúci neurobí ani neoprávni žiadnu tretiu
stranu vykonať akýkoľvek úkon, ktorý by poškodil
alebo mohol poškodiť, alebo by bol nezlučiteľný
alebo mohol byť nezlučiteľný s ochrannými
známkami (pričom tento pojem na účely týchto
Obchodných podmienok zahŕňa, okrem iného,
ochranné známky, obchodné mená, servisné
známky, logá, obchodnú úpravu, iné registrované
alebo neregistrované obchodné názvy)
používanými spoločnosťou Eaton vo vzťahu k
Predmetným výrobkom alebo ku goodwillu s nimi
súvisiaceho, a predovšetkým nevykoná ani
neodsúhlasí vykonanie zmeny, odstránenie,
prekrytie alebo začlenenie iných známok (v celku
alebo sčasti) na Predmetných výrobkoch.
Kupujúci nebude používať, ani nedá súhlas
akejkoľvek tretej osobe na používanie
ochranných známok používaných spoločnosťou
Eaton v súvislosti s Predmetnými výrobkami, a to
vo vzťahu k používaniu uvedených ochranných
známok na akýchkoľvek kancelárskych,
reklamných, propagačných alebo predajných
materiáloch iných, než sú Predmetné výrobky
alebo iné materiály, ktoré Eaton dodá
Kupujúcemu. Všetky reklamné, propagačné a
predajné materiály, ktoré spoločnosť Eaton dodá
Kupujúcemu, zostávajú majetkom spoločnosti
Eaton a Kupujúci nepovolí žiadnej inej osobe ich
používanie. Použitie názvu „EATON“ v
akejkoľvek forme alebo loga Eaton v oficiálnom
názve, názve spoločnosti, obchodnom mene,
názve domény alebo inom podobnom názve
Kupujúceho si vyžaduje predchádzajúci písomný
súhlas Eaton.
7.3. Kupujúci súhlasí, že bude okamžite informovať
spoločnosť Eaton o akomkoľvek porušení
ochranných známok alebo iných Práv duševného
vlastníctva patriacich spoločnosti Eaton alebo o
akomkoľvek nekalosúťažnom konaní, o ktorom
Kupujúci má vedomosť. Spoločnosť Eaton a
Kupujúci sa následne spoločne dohodnú na

vhodnom postupe. Kupujúci súhlasí, že
akýmkoľvek možným spôsobom pomôže pri
právnych krokoch, ktoré v tejto súvislosti vykoná
spoločnosť Eaton alebo jej pridružené
spoločnosti.
7.4. V prípade, ak je proti Kupujúcemu vznesený
akýkoľvek nárok, že Predmetné výrobky alebo
ich použitie alebo ďalší predaj porušujú práva
tretích osôb, môže spoločnosť Eaton (podľa
svojej voľby) buď zabezpečiť právo Kupujúceho
ďalej používať Predmetné výrobky, alebo môže
nahradiť alebo modifikovať Predmetné výrobky
tak, aby nedochádzalo k narušovaniu, alebo
pokiaľ žiadna z týchto alternatív nie je pre Eaton
rozumne dostupná, vrátiť kúpnu cenu.
7.5. V týchto Obchodných podmienkach:
7.5.1. „Základné duševné vlastníctvo“ znamená
akékoľvek duševné vlastníctvo a Práva
duševného vlastníctva existujúce pred dňom
Prijatia objednávky a akékoľvek Práva
duševného vlastníctva vytvorené po dni
Prijatia objednávky, spadajúce mimo rozsah
týchto Obchodných podmienok.
7.5.2. „Nové duševné vlastníctvo“ znamená
akékoľvek duševné vlastníctvo a Práva
duševného vlastníctva vytvorené podľa týchto
Obchodných podmienok.
7.5.3. „Práva duševného vlastníctva“ znamenajú
akékoľvek práva duševného a priemyselného
vlastníctva vrátane, okrem iného, autorského
práva, osobnostných práv a práv súvisiacich
s autorským právom, všetkých práv
týkajúcich sa: vynálezov (vrátane
patentových práv a práv k úžitkovým
vzorom), ochranných známok, dôverných
informácií (vrátane obchodného tajomstva a
know how), výkresov, prototypov, algoritmov,
softvéru, práv na použitie návrhov a
polovodičových topografií a všetkých
ostatných práv vyplývajúcich z duševnej
činnosti v priemyselnej, vedeckej, literárnej
alebo umeleckej oblasti umožnených
legislatívou kdekoľvek na svete bez ohľadu
na to, či sú registrované alebo
neregistrované, alebo či ich možno
zaregistrovať, a všetky ich využitia.
8. Ukončenie, zrušenie a zmeny

8.1. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné práva
na ukončenie dané týmito Obchodnými
podmienkami, zmluva medzi Zmluvnými stranami
uzatvorená podľa týchto Obchodných podmienok
môže byť kedykoľvek ukončená s okamžitou
účinnosťou písomným oznámením za
nasledovných podmienok:
8.1.1.

8.1.2.

ktoroukoľvek Zmluvnou stranou, ak druhá
Zmluvná strana podstatným spôsobom
poruší podmienky týchto Obchodných
podmienok, pričom k odstráneniu porušenia
nedôjde do tridsať (30) pracovných dní od
písomného oznámenia tohto porušenia; v
prípade, ak odstránenie takéhoto porušenia
nie je možné objektívne očakávať v priebehu
tridsať (30) pracovných dní alebo porušujúca
Zmluvná strana nezačala vyvíjať v dobrej
viere nepretržité úsilie, aby odstránila
omeškanie v plnení. ;
ktoroukoľvek Zmluvnou stranou, ak druhá
Zmluvná strana vykoná akýkoľvek úkon
smerujúci k vlastnému konkurzu alebo je vo
vzťahu k nej vymenovaný likvidátor, správca
poverený súdom alebo konkurzný správca,
alebo ak sa táto Zmluvná strana dohodne s
veriteľmi alebo príjme alebo bude priamo
negatívne dotknutá akýmkoľvek podobným
opatrením v dôsledku existencie svojho dlhu,
alebo ak ide o obchodnú spoločnosť a táto
povinne alebo dobrovoľne vstúpi do
likvidácie; v takomto prípade sa dlžné čiastky
podľa týchto Obchodných podmienok stávajú
okamžite splatnými, a to bez ohľadu na
predchádzajúcu odlišnú dohodu, v rozsahu
povolenom podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii

8.2. Zmluvné strany sa môžu podľa potreby písomne
dohodnúť na zmenách objednávky aj po Prijatí
objednávky.
9. Záruka
9.1. Ak sa Zmluvné strany písomne nedohodli inak,
dáva spoločnosť Eaton Kupujúcemu záruku, že
Predmetné výrobky pri obvyklom používaní
nemajú vadu dizajnu, materiálu a remeselného
spracovania (“Vady”) po dobu maximálne
dvanásť (12) mesiacov (“Záruka”) od dátumu
faktúry za takéto Predmetné výrobky. Podľa
ustanovení týchto Obchodných podmienok Eaton

Eaton
Electrical Sector
Legal Entity 7

Eaton
Electrical Sector
Legal Entity 5

Eaton
Electrical Sector
Legal Entity 3

Eaton
Electrical Sector
Eaton Electric s. r. o.

Predávajúca krajina - Slovensko
Pravidlá a podmienky – predaj tovaru

Eaton
Electrical Sector
Legal Entity 8

Eaton
Electrical Sector
Legal Entity 6

Eaton
Electrical Sector
Legal Entity 4

Eaton
Electrical Sector
Legal Entity 2

Publication no. SP090150SK
Date: February 2017
Page 3 of 5

v dobe trvania Záruky uvedenej v tomto bode
odstráni podstatnú Vadu Predmetných výrobkov
vzniknutú v dôsledku vadného dizajnu, materiálu
alebo remeselného spracovania, ak takáto Vada
nepriaznivo ovplyvňuje funkciu dotknutých
Predmetných výrobkov. Nároky nebudú
vznášané v prípade bezvýznamných odchýlok
alebo drobného zhoršenia úžitkových vlastností
alebo kvôli chybám software, ktoré sa nemôžu
reprodukovať.
9.2. Tato obmedzená Záruka sa nevzťahuje na
Predmetné výrobky alebo ich súčiastky, ktoré:
9.2.1. boli opravené alebo zmenené mimo závodu
spoločnosti Eaton akýmkoľvek spôsobom tak,
že podľa posúdenia spoločnosti Eaton bola
ovplyvnená ich prevádzkyschopnosť;
9.2.2. boli predmetom úpravy, nehody,
nesprávneho používania, zneužitia,
nedbalého zaobchádzania alebo
neobvyklého opotrebenia;
9.2.3. boli inštalované, prevádzkované alebo
používané spôsobom odporujúcim pokynom
spoločnosti Eaton, alebo došlo k nedodržaniu
pokynov spoločnosti Eaton týkajúcich sa
prevádzky a údržby; alebo
9.2.4. boli vystavené nenormálnej alebo neobvyklej
fyzikálnej alebo elektrickej záťaži alebo
okolitým podmienkam, zneužitiu alebo
nedbalému zaobchádzaniu alebo prevádzke.
9.3. Spoločnosť Eaton nezodpovedá za škodu
spôsobenú konaním tretích osôb, atmosférickým
výbojom, nadmerným napätím, chemickými
vplyvmi a za straty a škody pri preprave. Záruka
nepokrýva náhradu častí podliehajúcich
obvyklému opotrebeniu. Spoločnosť Eaton
nepreberá Záruku za predaj použitých
Predmetných výrobkov. V prípade, ak spoločnosť
Eaton vyrobila Predmetné výrobky podľa
dizajnových údajov, nákresov, modelov alebo
iných špecifikácií, ktoré poskytol Kupujúci,
obmedzuje sa Záruka Spoločnosti Eaton na
prípady nesúladu so špecifikáciami Kupujúceho,
tak ako boli schválené spoločnosťou Eaton podľa
týchto Obchodných podmienok.
9.4. Povinnosť spoločnosti Eaton a prostriedky
nápravy v prospech Kupujúceho zo Záruky sa
obmedzujú podľa voľby a uváženia spoločnosti
Eaton buď na opravu alebo bezplatnú výmenu

vadných Predmetných výrobkov (alebo ich
vadných častí), ktoré preukázateľne porušujú
Záruku.
9.5. S výnimkou výslovnej Záruky uvedenej vyššie
nedáva Eaton vo vzťahu k Predmetným
výrobkom, ich vhodnosti pre akýkoľvek osobitný
účel, ich predajnosti, akosti, neporušovaniu a
pod. žiadne ďalšie výslovné, nepriame, zákonné
ani iné uistenia alebo záruky.
9.6. Výslovne sa uvádza, že Kupujúci nemá žiadne
nároky vo vzťahu k výdavkom vynaloženým
počas dodatočného plnenia, vrátane nákladov na
cesty, prepravu, prácu a materiál, pokiaľ sa tieto
výdavky zvýšili v dôsledku toho, že Predmetné
výrobky boli dodatočne premiestnené na iné
miesto ako miesto dodania.
9.7. Všetky výkresy, popisy, špecifikácie a
propagačné materiály vydané spoločnosťou
Eaton a všetky popisy a zobrazenia obsiahnuté v
katalógoch alebo brožúrach spoločnosti Eaton sa
vydávajú alebo publikujú výlučne za účelom
poskytnutia približnej predstavy o Predmetných
výrobkoch, ktoré sú v nich popisované. Netvoria
súčasť týchto Obchodných podmienok vo
všeobecnosti, ako ani konkrétne vo vzťahu k tejto
Záruke. Eaton môže vykonávať zmeny v
špecifikáciách, dizajne alebo materiáloch
Predmetných výrobkov, ktoré sú potrebné k
tomu, aby Predmetné výrobky vyhoveli
príslušným bezpečnostným alebo iným
zákonným požiadavkám, alebo ak sú Predmetné
výrobky dodávané podľa špecifikácií Eaton,
zmeny ktoré podľa názoru spoločnosti Eaton
neovplyvňujú podstatným spôsobom kvalitu alebo
výkonnosť Predmetných výrobkov.
9.8. Kupujúci má nárok na náhradu škody spôsobenú
Vadami výlučne v rámci obmedzení stanovených
v týchto Obchodných podmienkach.
10. Zodpovednosť
10.1.
V prípade, ak Eaton poruší svoje záväzky
podľa týchto Obchodných podmienok, považujú
sa nápravné opatrenia uvedené v týchto
Obchodných podmienkach za jediné opatrenia,
ktoré Kupujúcemu prináležia.
10.2.
Celková zodpovednosť spoločnosti Eaton
podľa týchto Obchodných podmienok za
žiadnych okolností nepresiahne, či už na základe

zmluvných ustanovení, zákonných ustanovení
alebo v rámci mimozmluvnej zodpovednosti,
kúpnu cenu zaplatenú za Predmetné výrobky,
ktorých sa takáto zodpovednosť dotýka. Toto
obmedzenie zodpovednosti je kumulatívne a
nevzťahuje sa na každý jednotlivý prípad vzniku
zodpovednosti (t.j. existencia dvoch alebo
viacerých zodpovednostných nárokov nezvýši
hranicu obmedzenia zodpovednosti). Hranica sa
navyše kumulatívne vzťahuje aj na všetky
pridružené spoločnosti Eaton.
10.3.
Eaton, jej pridružené spoločnosti,
predstavitelia, riaditelia, zamestnanci ani
zástupcovia nie sú za žiadnych okolností, či už
podľa zmluvných ustanovení, zákonných
ustanovení alebo v rámci mimozmluvnej
zodpovednosti zodpovední za nepriame,
náhodné alebo následné škody vrátane, okrem
iného, ušlého zisku, nemožnosti užívania, straty
produkcie alebo peňažných sankcií. Škoda sa
nahrádza v peniazoch, pokiaľ sa Zmluvné strany
nedohodnú inak.
10.4.
Obmedzenie zodpovednosti uvedené v
tomto článku 10. sa neuplatní v nasledovných
prípadoch:
10.4.1. zodpovednosť podľa príslušných zákonných
ustanovení o zodpovednosti za výrobok,
ktoré podľa legislatívy nie je možné vylúčiť;
10.4.2. úmysel;
10.4.3. hrubá nedbanlivosť na strane vlastníkov,
zákonných alebo štatutárnych zástupcov
spoločnosti Eaton pri plnení záväzkov
spoločnosti Eaton podľa týchto Obchodných
podmienok alebo v súvislosti s nimi;
10.4.4. podvod; alebo
10.4.5. usmrtenie, zranenie alebo poškodenie
zdravia z nedbanlivosti.
11. Prevod práv a povinností; Odškodnenie
11.1.
Kupujúci je oprávnený previesť na svojich
zákazníkov akékoľvek práva vyplývajúce z týchto
Obchodných podmienok len v rámci obmedzení
stanovených v týchto Obchodných podmienkach.
Za akékoľvek povinnosti prekračujúce tieto
Obchodné podmienky zodpovedá výhradne
Kupujúci. Kupujúci poskytne užívateľovi (vrátane
svojich zamestnancov) Predmetných výrobkov
všetky spoločnosťou Eaton poskytnuté

oznámenia o produkte, upozornenia, pokyny,
odporúčania a podobné materiály.
11.2.
Kupujúci odškodní spoločnosť Eaton a
ochráni ju pred akýmikoľvek stratami, nárokmi na
náhradu škody alebo inými nákladmi
akéhokoľvek charakteru alebo druhu (vrátane
odmeny za zastupovanie advokátom)
vzniknutými v dôsledku porušenia akéhokoľvek
ustanovenia týchto Obchodných podmienok
Kupujúcim, alebo v dôsledku nedbanlivosti,
nesprávneho konania alebo úkonov Kupujúceho,
jeho predstaviteľov, zamestnancov a zástupcov
dodávateľov. To isté platí vo vzťahu k akejkoľvek
strate, nákladom alebo výdavkom, ktoré
spoločnosti Eaton vzniknú v dôsledku nárokov
uplatnených zákazníkom Kupujúceho, pokiaľ
takáto strata, náklady alebo výdavky presiahnu
hranicu obmedzenia zodpovednosti stanovenú v
týchto Obchodných podmienkach vrátane, okrem
iného, ustanovení o Záruke.
12. Exportné pravidlá a Protikorupčné opatrenia
12.1.
Plnenie akýchkoľvek záväzkov podľa týchto
Obchodných podmienok je podmienené tým, že
neexistujú žiadne prekážky z titulu platných
miestnych, celosvetových (UN), amerických
(USA) alebo iných platných národných, únijných
(EU) alebo medzinárodných pravidiel
zahraničného obchodu, ani žiadne sankcie alebo
embargá.
12.2.
Kupujúci musí dodržiavať všetky predpisy
uvedené v bode 12.1. Kupujúci neurobí žiadny
úkon, ktorý by mohol spoločnosť Eaton alebo
akúkoľvek inú pridruženú spoločnosť vystaviť
riziku porušenia alebo nedodržania akýchkoľvek
takýchto právnych predpisov, nariadení,
ustanovení a/alebo rozhodnutí alebo akýmkoľvek
ich interpretáciám.
12.3.
Kupujúci súhlasí, že bude plne dodržiavať
všetky aplikovateľné protikorupčné právne
predpisy a nariadenia vrátane (okrem iného)
predpisov a nariadení jurisdikcie, v ktorej je
Kupujúci zapísaný v príslušnom registri, Zákona
USA o zahraničných korupčných praktikách a
Zákona Veľkej Británie o korupcii. Kupujúci
súhlasí, zaväzuje sa oboznámiť sa a dodržiavať
Protikorupčnú politiku spoločnosti Eaton a
Celosvetovú Politiku Darov a Pohostenia, kópie
ktorých sú dostupné na http://www.eaton.com /
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Eaton / OurCompany / GlobalEthics / Policies /
Anti-CorruptionPolicy / index.htm.
12.4.
Kupujúci sa oboznámi s Etickým kódexom
spoločnosti Eaton a s príslušnými smernicami a
bude ich vždy dodržovať; kópie sú dostupné na
http:// www.eaton.com / Eaton / OurCompany /
GlobalEthics / Policies /
CodeofEthicsEthicsGuide / index.htm.
12.5.
Kupujúci súhlasí, že odškodní, obráni a
ochráni spoločnosť Eaton v prípade akéhokoľvek
porušenia svojich záväzkov podľa tohto článku
12.
13. Ochrana osobných údajov
13.1.
Pri plnení a zúčastňovaní sa na
transakciách predpokladaných týmito
Obchodnými podmienkami môže mať Kupujúci
prístup k jednej alebo viacerým databázam,
aplikáciám, správam, dokumentom alebo iným
informáciám v papierovej alebo v elektronickej
podobe, ktoré obsahujú alebo spracúvajú údaje
týkajúce sa identifikovaných alebo
identifikovateľných osôb („Osobné údaje“), a pri
ktorých Kupujúci uznáva, že môžu byť citlivého
charakteru a zaväzuje sa pristupovať k nim
prísne dôverným spôsobom a nepoužívať ich,
pokiaľ na to nebude výslovne písomne oprávnený
zo strany Eaton
13.2.
Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním
svojich príslušných Osobných údajov a zaväzujú
sa spracúvať akékoľvek Osobné údaje získané
od druhej Zmluvnej strany a/alebo od jej
Pridružených spoločností v súlade s akýmikoľvek
platnými právnymi predpismi v oblasti
spracúvania Osobných údajov. Každá Zmluvná
strana výslovne súhlasí, že druhá Zmluvná strana
môže oznámiť Osobné údaje akémukoľvek
internému poskytovateľovi služieb v Európskej
únii a mimo nej na účtovné účely, finančné účely
a/alebo účely správy zmluvnej dokumentácie.
14. Vyššia moc
14.1.
Ak je spoločnosti Eaton zamedzené,
zabránené alebo sa oneskorí pri alebo v plnení
akýchkoľvek svojich záväzkov podľa týchto
Obchodných podmienok (okrem platobného
záväzku) z dôvodu Udalosti vyššej moci, plnenie
záväzkov Eaton podľa týchto Obchodných
podmienok je pozastavené, pokiaľ Udalosť vyššie

moci trvá, a to v rozsahu, v ktorom Udalosť
vyššej moci zamedzuje, zabraňuje alebo má za
následok oneskorenie plnenia.
14.2.
„Udalosť vyššej moci“ znamená udalosť
mimo primeranej kontroly spoločnosti Eaton a to
vrátane, okrem iného, štrajku, výluky, pracovného
sporu (avšak s vylúčením štrajkov, výluk a
pracovných sporov zamestnancov Eaton),
ťažkostí s dodávkami a oneskorení dodávok,
porušenia zmluvy alebo sporov so
subdodávateľmi Eaton, zásahu vyššej moci,
vojny, výtržností, občianskych nepokojov,
úmyselného poškodenia (avšak s vylúčením
úmyselného poškodenia za účasti zamestnancov
Eaton), dodržiavania právneho poriadku alebo
vládneho príkazu, pravidla, predpisu alebo
pokynu, embarga a obchodného obmedzenia,
nehody, poruchy závodu alebo požiaru strojného
vybavenia, záplavy, búrky alebo ťažkosti alebo
zvýšeného nákladu na zabezpečenie
pracovníkov, tovaru alebo prepravy.
14.3.
V prípade, ak Udalosť vyššej moci podľa
bodu 14.2 podstatne mení ekonomickú dôležitosť
Predmetných výrobkov alebo v značnej miere
ovplyvňuje podnikanie Kupujúceho, zmluva bude
upravená s ohľadom na zásady rozumného
usporiadania a dobrej viery. Pokiaľ uvedené nie
je z ekonomických dôvodov opodstatnené, má
Eaton právo odstúpiť od zmluvy. Pokiaľ
spoločnosť Eaton zamýšľa využiť svoje právo na
odstúpenie od zmluvy, oznámi to Kupujúcemu
bez zbytočného odkladu potom, čo si uvedomila
následky udalosti; uvedené platí aj v prípade, ak
s Kupujúcim bolo dohodnuté predĺženie termínu
dodania.
15. Dôverné informácie a Oznámenia
15.1.
„Dôverné informácie“ znamenajú všetky
informácie (oznámené písomne, ústne,
elektronicky alebo akýmikoľvek inými
prostriedkami, či už oznámené priamo alebo
nepriamo), vrátane informácií súvisiacich s týmito
Obchodnými podmienkami a transakciami nimi
predpokladanými alebo s akýmikoľvek súvisiacimi
zmluvami, pričom tieto informácie sú svojím
charakterom určené výhradne pre vedomosť
prijímajúcej Zmluvnej strany, sú označené ako
„dôverné“ alebo „chránené”, alebo sú iným
spôsobom dôverné, a vrátane všetkých informácií

týkajúcich sa obchodných transakcií a finančných
dohôd ktorejkoľvek Zmluvnej strany s akoukoľvek
osobou, s ktorou je Zmluvná strana vo vzťahu
dôvernosti pokiaľ ide o predmetnú záležitosť;
15.2.
Žiadna zo Zmluvných strán vrátane, okrem
iného, jej pridružených spoločností, vlastníkov,
manažérov a zamestnancov nesmie bez
predchádzajúceho písomného súhlasu
zverejňujúcej Zmluvnej strany na žiaden iný účel,
než je riadne plnenie týchto Obchodných
podmienok, použiť alebo zverejniť, či povoliť
využívanie alebo zverejnenie akýchkoľvek
obchodných tajomstiev alebo iných Dôverných
informácií žiadnej tretej strane bez ohľadu na to,
či sa týkajú spôsobu fungovania alebo obchodnej
činnosti druhej Zmluvnej strany alebo
Predmetných výrobkov, ktoré môže dostať alebo
získať priamo alebo nepriamo, alebo nesmie
urobiť žiadne verejné vyhlásenie, vydať správu
alebo obežník v súvislosti s transakciami, na
ktoré sa vzťahujú tieto Obchodné podmienky.
Tento záväzok je účinný po dobu 5 (päť) rokov po
dodaní Predmetných výrobkov, ale nevzťahuje
sa na akúkoľvek informáciu, ktorá: (i) bola v dobe
zverejnenia prijímajúcej Zmluvnej strane už
verejne známa alebo sa bez zavinenia
prijímajúcej Zmluvnej strany stane verejne
známou potom, čo bola prijímajúcej Zmluvnej
strane oznámená; (ii) bola prijímajúcej Zmluvnej
strane známa bez toho, aby táto strana bola
viazaná povinnosťou mlčanlivosti, a to už v dobe,
keď bola prijímajúcej Zmluvnej strane oznámená;
(iii) je prijímajúcou Zmluvnou stranou alebo jej
pridruženými spoločnosťami nezávisle objavená
a dôverne poskytla tretej strane, bez odkazu na
Dôverné informácie prezrádzajúce Zmluvné
strany alebo iné informácie, čo preukazujú
písomné záznamy z danej doby; (iv) sa vyžaduje
podľa legislatívy, pre súdne konanie alebo
burzových pravidiel, ktorým Zmluvná strana
podlieha, za predpokladu, že bude poskytnutá
výlučne požadovaná Dôverná informácia; alebo
(v) je oprávnene získaná prijímajúcou Zmluvnou
stranou od tretej strany, ktorá bola oprávnená
poskytnúť takúto informáciu bez obmedzení.
15.3.
Sprístupňujúca Zmluvná strana nie je
zodpovedná za chyby alebo opomenutia alebo za
akékoľvek rozhodnutia urobené prijímajúcou
Zmluvnou stranou spoliehajúcou sa na akékoľvek

Dôverné informácie sprístupnené podľa týchto
Obchodných podmienok. V súvislosti s
Predmetnými výrobkami nie sú dané záruky
akéhokoľvek druhu (či už výslovné,
predpokladané alebo zákonné) pokiaľ ide o
presnosť a úplnosť sprístupnených Dôverných
informácií.
16. Rozhodné právo a súdna príslušnosť
16.1.
Tieto Obchodné podmienky, ich výklad a
akékoľvek zmluvné alebo mimozmluvné záväzky
vznikajúce z nich alebo v súvislosti s nimi sa
riadia a majú byť interpretované v súlade s
právom Slovenskej Republiky bez ohľadu na
akékoľvek kolízne normy.
16.2.
Akékoľvek spory vzniknuté priamo alebo
nepriamo z týchto Obchodných podmienok budú
rozhodované príslušným súdom Slovenskej
republiky.
17. Všeobecné ustanovenia
17.1.
Ak je ktorékoľvek ustanovenie týchto
Obchodných podmienok posúdené ako neplatné
alebo nevykonateľné, takéto ustanovenie (v
rozsahu svojej neplatnosti alebo
nevykonateľnosti) sa stáva neúčinným a naďalej
sa nepovažuje za súčasť týchto Obchodných
podmienok, a to bez toho, aby to malo vplyv na
platnosť ostatných ustanovení. Zmluvné strany
potom za vyvinutia primeraného úsilia bez
zbytočného odkladu nahradia neplatné alebo
nevykonateľné ustanovenie platným a
vykonateľným náhradným ustanovením, ktorého
účinok bude čo možno najbližší zamýšľanému
účinku neplatného alebo nevykonateľného
ustanovenia.
17.2.
16.2.
Kupujúci nesmie postúpiť svoje
práva a záväzky podľa týchto Obchodných
podmienok, poskytnúť k ním licenciu ani zadať vo
vzťahu k ním subdodávku, a to bez
predchádzajúceho písomného súhlasu
spoločnosti Eaton. Spoločnosť Eaton môže
postúpiť svoje práva a záväzky podľa týchto
Obchodných podmienok, poskytnúť k ním
licenciu alebo zadať subdodávku bez súhlasu
Kupujúceho.
17.3.
Neuplatnenie alebo oneskorenie v
uplatnení práva alebo opravného prostriedku
vyplývajúceho z týchto Obchodných podmienok
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alebo z legislatívy nepredstavuje vzdanie sa
takéhoto práva alebo opravného prostriedku
alebo vzdanie sa iných práv alebo opravných
prostriedkov. Žiadne jednotlivé alebo čiastočné
uplatnenie práva alebo opravného prostriedku
vyplývajúceho z týchto Obchodných podmienok
alebo legislatívy nebráni ďalšiemu uplatneniu
práva alebo opravného prostriedku alebo
uplatneniu iného práva alebo opravného
prostriedku.
17.4.
Akékoľvek oznámenie podľa týchto
Obchodných podmienok sa považuje za riadne
vykonané, ak je odoslané doporučenou poštou
alebo faxom dotknutej Zmluvnej strane do jej
sídla alebo hlavného miesta podnikania.
Oznámenia zasielané doporučenou poštou sa
považujú za doručené sedem dní po odoslaní a
oznámenia zasielané faxom sa považujú za
doručené dvadsaťštyri (24) hodín po odoslaní.
17.5.
V prípade rozporu medzi anglickou verziou
týchto Obchodných podmienok a ich prekladom
do iného jazyka je rozhodujúca anglická verzia.

