Všeobecné obchodné podmienky TRINITRON s.r.o.
I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
a) Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú v súlade s § 273, odst. 1 obchodného zákonníku
neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi obchodnou spoločnosťou INTACTO GAMES, a.s.,
IČ:27692906 so sídlom Bednářova 29, 619 00 Brno, zapísanou v obchodnom registri vedeného
Krajským súdom v Brne v oddiele B, vložka 4678 (ďalej len „Dodávateľ“) a jej obchodnými
partnermi (ďalej len „Odberateľ“) v oblasti predaja tovaru a poskytovania služieb, vyplývajúcich z
predmetu činnosti dodávateľa. Odchýlky od týchto podmienok majú platnosť len vtedy, ak
sú v zmluve výslovne zjednané.
b) Vzťahy vzniknuté na základe zmluvy medzi Dodávateľom a Odberateľom sú obojstranne
nevýlučné a nezamedzujú stranám v spolupráci s ďalšími subjektmi.
c) Odberateľ je povinný osoby oprávnené uzatvárať zmluvu a konať za neho, vybaviť riadnou
plnou mocou, ak sa nejedná o štatutárneho zástupcu.
II. OBJEDNÁVANIE TOVARU A SLUŽIEB
a) Dodávateľ sa zaväzuje v primeranej dobe reagovať na dopyt a požiadavky Odberateľa. Pri
kompletácií ponuky a dodávky sa Dodávateľ zaväzuje, na základe jemu známych informácií,
dbať jemu známych záujmov Odberateľa.
b) Jednotlivé zmluvy sa uzatvárajú buď prijatím objednávky Odberateľa alebo uzatvorením
samostatnej zmluvy.
c) Ak je zmluva uzatváraná na základe objednávky, musí obsahovať minimálne tieto údaje:
- identifikáciu Odberateľa
- jednoznačný popis tovaru, počet kusov / rozsah služieb,
- cenu
- spôsob odovzdania predmetu zmluvy
- meno a podpis oprávneného zástupcu Odberateľa
Na základe objednávky Odberateľa vystaví Dodávateľ „Potvrdenie objednávky“, v ktorom
potvrdzuje Odberateľovi predmet plnenia, cenu a množstvo tovaru alebo rozsah služieb ktoré sa
zaväzuje Odberateľovi dodať. Odberateľ má právo do jedného dňa od obdržania potvrdenia podať
Dodávateľovi písomný návrh na zmenu objednávky, a to iba v prípade, že tovar nebol
Odberateľovi doposiaľ fakturovaný. Ak tak nevykoná, je uplynutím jednodennej lehoty k podaniu
návrhu na zmenu objednávky medzi Dodávateľom a Odberateľom uzatvorená príslušná zmluva.
d) Účastníci sa dohodli, že elektronická forma objednávky a elektronické potvrdenie
objednávky sú rovnocenné písomnej forme týchto úkonov a majú pre obe strany rovnakú
záväznosť. Pri použití elektronickej objednávky je Odberateľ povinný používať identifikačné
údaje a heslo ktoré slúži na overenie identity Odberateľa. Odberateľ je povinný zabezpečiť
utajenie hesla pred nepovolanými subjektmi, a zodpovedá za jeho zneužitie.
e) Pre prípad jednostranného odstúpenia Odberateľa od zmluvy podľa tohto článku
Obchodných podmienok, alebo ak Odberateľ odmietne prevziať predmet zmluvy je povinný
zaplatiť Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30 (tridsať) % z dohodnutej celkovej zmluvnej ceny ,
a to do 10 (desiatich) dní od pôvodne dohodnutého termínu plnenia.
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III. TERMÍN A MIESTO PLNENIA
a) Termín plnenia je uvedený v „Potvrdení objednávky“ vystavenom Dodávateľom. V prípade,
že v ňom tento termín nie je uvedený, zjednáva sa štandardne na najviac 60 (šesťdesiat) dní odo
dňa uzatvorenia zmluvy Dodávateľ môže vo výnimočných prípadoch termín plnenia predĺžiť.
V tomto prípade je povinný o tejto skutočnosti informovať Odberateľa najmenej 5 (päť) dní pred
jeho vypršaním. Pri jeho nedodržaní má Odberateľ právo odstúpiť od svojej objednávky bez ďalších
sankcií.
b) Miestom plnenia je, ak nie je v zmluve uvedení inak, sídlo Dodávateľa. Náklady spojené
s prepravou na miesto určené Odberateľom hradí Odberateľ.
c) Odberateľ nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy až úplným uhradením jeho
zmluvnej ceny.
d) Nebezpečenstvo škody (straty, zničenia, poškodenia či znehodnotenia) na tovare prechádza na
Odberateľa okamihom prevzatia tovaru od Dodávateľa v jeho sídle, alebo odovzdaním tovaru prvému
prepravcovi.
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IV. CENA
Ceny tovaru, event. služieb, sú stanovené podľa aktuálneho platného cenníku Dodávateľa.
Odberateľ potvrdzuje vystavením objednávky, alebo podpisom zmluvy znalosť tohto cenníku a
súhlas s cenou tovaru. Ak nie je dohodnuté inak, cena sa rozumie bez obalov, dopravy do
miesta určenia a poistenie. Pri zahraničnom tovare si Dodávateľ vyhradzuje právo zodpovedajúce
aktuálnej úprave ceny v prípade podstatných zmien kurzu príslušnej zahraničnej meny.
V. FAKTURAČNÉ A PLATOBNĚ PODMIENKY
a) Fakturácia dodaného tovaru prebieha na základe dokladu o prevzatí tovaru potvrdeného
zástupcom Odberateľa. Fakturácia dodaných služieb je vykonávaná na základe „Potvrdenia o
vykonanej práci“ potvrdeného zástupcom Odberateľa. Prílohou faktúry za služby je prehľad
vykonanej práce. Dodávateľ je povinný na požiadanie predložiť Odberateľovi vo svojom sídle k
nahliadnutiu originály dokladov o prevzatí tovaru, alebo Potvrdenie o vykonanej práci.
b) Faktúry vrátane príloh sú zasielané na adresu Odberateľa, alebo sú odovzdané osobne
zástupcovi Odberateľa.
c) Splatnosť faktúry sa určuje na 14 (štrnásť) dní od jej vystavenia. Dodávateľ je povinný
faktúru odovzdať zástupcovi Odberateľa, alebo ju podať k poštovnej preprave najneskôr do 2 (dvoch)
dní od jej vystavenia. Odberateľ, sa zaväzuje uhradiť faktúru v lehote splatnosti. Za deň
zaplatenia faktúry sa považuje deň pripísania dlžnej čiastky na účet Dodávateľa.
d) Dodávateľ je oprávnený požadovať zálohu, platbu vopred, alebo platbu v hotovosti, najmä ak je
Odberateľ v oneskorení s úhradou iných faktúr, jedná sa o špecifický druh tovaru, veľký
rozsah predmetu zmluvy, alebo má iné pochybnosti o jeho solventnosti.
e) Pre prípad oneskorenia s úhradou vystavených faktúr sa určuje zmluvná pokuta po dobu
prvých 30 (tridsiatich) dní oneskorenia vo výške 0,05 (päť stotín) % z nezaplatenej zmluvnej ceny
denne a ak trvá oneskorenie dlhšie, potom ďalej 0,5 (päť desatín) % z nezaplatenej zmluvnej ceny
denne.
Zmluvná pokuta je splatná do 10 (desiatich) dní po odoslaní jej vyúčtovania odberateľovi.
Uplatnením zmluvnej pokuty voči Odberateľovi nie je dotknutý nárok Dodávateľa na prípadný nárok
na náhradu škody
f) Ak je Odberateľ v oneskorení s úhradou faktúr(y), zjednáva sa za zaslanie upomienky
poplatok 100,- (jednosto) Kč.
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VI. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY
a) Ak nie je v zmluve uvedené inak, je na predmet zmluvy poskytovaná záruka v dĺžke
12 (dvanástich) mesiacov. V prípade, že výrobca poskytuje odlišnú záruku, platia pre tento prípad
záručné podmienky uvedené výrobcom. Na príslušné druhy tovaru je pri predaji vystavený
záruční list s vyznačenou dĺžkou záručnej lehoty podľa podmienok výrobcu a identifikačným údajom
produktu.
b) Miestom pre uplatnenie reklamácie je sídlo Dodávateľa.
c) Pri reklamácii tovaru je Odberateľ povinný predložiť doklad o zakúpení a záruční list, ak bol
vystavený.
VII. RIEŠENIE SPORU
a) Spory, ktoré by mohli vzniknúť medzi Dodávateľom a Odberateľom, budú riešené
predovšetkým vzájomnou dohodou.
b) Ak sa nepodarí spor vyriešiť postupom podľa predchádzajúceho odstavca tohto článku zmluvy
14 dní odo dňa jeho vzniku, bude spor s konečnou platnosťou vyriešený v rozhodcovskom konaní
podľa zákona č. 216/1994 Zb., o rozhodcovskom konaní a o výkonu rozhodcovských nálezov,
s vylúčením riadneho civilného súdu, a to pred stálym rozhodcovským súdom pri Hospodárskej
komore Českej republiky a Agrárnej komore České republiky podľa konacieho poriadku tohto súdu.
Strany sa dohodli na tom, že miesto súdu bude vždy v meste Brno. Strany sa dohodli na tom, že
Rozhodcovské konanie bude vždy rozhodované len jedným rozhodcom určeným predsedom
Rozhodcovského súdu podľa Poriadku Rozhodcovského súdu pri Hospodárskej komore Českej
republiky a Agrárnej komore České republiky pre vnútroštátne spory (ďalej len „Poriadok“) z radu
rozhodcov s úplným vysokoškolským právnickým vzdelaním, ktoré bolo ukončené na právnickej
fakulte československej, alebo českej univerzity. Strany sa dohodli na tom, že celkové náklady
Rozhodcovského konania vrátane žalobcom uhradeného poplatku za rozhodcovské konanie,
zvláštnych nákladov rozhodcovského súdu a vlastných výloh strán v zmysle §1 Pravidiel o nákladoch
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Rozhodcovského konania vo vnútroštátnych sporoch (ďalej „Pravidla“) nesie bezvýhradne a
Bez výnimok v celom rozsahu tá strana, ktorá v spore podľahla, v ostatných prípadoch podľa
miery prisúdenej a zamietnutej časti žalobného nároku. V prípade zmieru nesie každá zo strán
sporu 50% celkových nákladov. Pre určení výšky vlastných výloh strán sa v prípade, že je
ktorákoľvek zo strán právne zastúpená advokátom, použijú ustanovenie vo vzťahu k náhrade
odmeny advokáta vyhl. MSČR č. 484/2000 Zb. v platnom znení ku dňu vydania rozhodnutia
(popr. podľa predpisu, ktorý ju nahradí) a vo vzťahu k režijným paušálom (a ďalších hotových
nákladov strán) spojených s každým úkonom a ďalším náhradám vyhl. MSČR č. 177/1996 Zb.
v znení platnom ku dňu vydania rozhodnutia (alebo podľa predpisu, ktorý ju nahradí), a to obdobne
ako v konaní pred súdom, pokiaľ táto strana nepreukáže vyššie náklady. Ak bude právny
zástupca víťaznej strany sporu v rozhodcovskom konaní platcom DPH, bude k náhrade odmeny
advokáta, k režijným paušálom a prípadne k ďalším náhradám advokáta pripočítaná čiastka
zodpovedajúca DPH podľa platnej sadzby. Ak ktorákoľvek zo strán nebude zastúpená advokátom,
určí sa výška vlastných výloh strany iba podľa nákladov, ktoré táto strana preukáže. Strany
sa môžu kedykoľvek v priebehu konania dohodnúť na inom pomere rozdelenia celkových nákladov
rozhodcovského konania, a to len v písomnej forme (v listinnej podobe). Strany sa dohodli na tom,
že ak táto zmluva nestanoví inak, postupuje sa v rozhodcovskom konaní podľa „Poriadku“
Rozhodcovského súdu pri Hospodárskej komore Českej republiky a Agrárnej komore Českej
republiky pre vnútroštátne spory“ vrátane prílohy „Pravidla o nákladoch rozhodcovského konania vo
vnútroštátnych sporoch“ s prílohou „Sadzobník nákladov rozhodcovského konania – vnútroštátne
spory“ v znení platnom ku dňu podania žaloby k Rozhodcovskému súdu. Rozhodcovský nález bude
pre strany sporu konečný a záväzný.
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Vzťahy medzi Dodávateľom a Odberateľom, vzniknuté na základe zmluvy a týchto
Všeobecných obchodných podmienok sa riadia právom Českej republiky, ktoré je právom
rozhodným.
VIII. ZÁVEREČNÉ A SPOLOČNÉ USTANOVENIA
a) Odberateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu riadne informovať Dodávateľa o všetkých
skutočnostiach, ktoré majú vplyv na uzatvorený zmluvný vzťah či podpisové právomoci. Ide
predovšetkým o zmeny právnych pomerov, zmeny zápisu v obchodnom registri, alebo v
živnostenskom liste. Dodávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté nesplnením tejto povinnosti
Odberateľa.
b) Ak sa ukáže akékoľvek z ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok či uzatvorenej
zmluvy ako neplatné, alebo neúčinné alebo sa z akýchkoľvek dôvodov stane neplatným alebo
neúčinným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení
zmluvy. V takom prípade sa Dodávateľ a Objednávateľ zaväzujú nahradiť bez zbytočného
odkladu neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným a účinným tak, aby
význam neplatného alebo neúčinného ustanovenia zostal zachovaný.
c) Ak príde po uzatvorení zmluvy podrobenej týmto Všeobecným obchodným podmienkam ku
zmene právnych predpisov, v ktorých dôsledku vznikne Dodávateľovi a Objednávateľovi povinnosť
upraviť záležitosti zmluvou alebo týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami dosiaľ
neupravené, zaväzujú sa Dodávateľ a Objednávateľ prijať bez zbytočného odkladu dodatok k
zmluve, ktorým chýbajúcu záležitosť upravia tak, aby obsah dodatku pri zachovaní požiadavkov
stanovených právnym predpisom zodpovedal účelu zmluvy, týmto Všeobecným obchodným
podmienkam i ich hospodárskemu významu.
d) Strany zmluvy sú povinné zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa im
stali známe v dôsledku uzatvorenia zmluvy, ak sa nejedná o skutočnosti, pri ktorých by sa dodržanie
povinnosti mlčanlivosti priečilo povinnostiam vyplývajúcim z obecne záväzných právnych
predpisov alebo skutočnosti, ktorých sprístupnenie tretím osobám je nutné pre uplatňovanie
práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Povinnosť mlčanlivosti trvá i po zániku
zmluvného vzťahu. Odberateľ však súhlasí so zverejnením svojho mena v referenčných
listinách Dodávateľa.
e) Odberateľ nie je oprávnený previesť alebo prenechať akékoľvek zo svojich práv či povinností
z uzatvorenej zmluvy s Dodávateľom, bez jeho predchádzajúceho písomného súhlasu, tretiemu
subjektu.
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