
Všeobecné obchodné podmienky 
 
1. Všeobecne 
 
Pre naše ponuky, objednávky a dodávky platia výlučne nižšie uvedené podmienky. Objednávateľ vyjadruje 
udelením objednávky súhlas s nimi v plnom rozsahu. Odlišné podmienky sú platné len vtedy, ak boli osobitne 
dohodnuté a písomne potvrdené. Zmenou jednotlivých podmienok zostávajú ostatné (podmienky) nedotknuté. 
Týmto nesúhlasíme s opätovanými potvrdeniami zadávateľa objednávky s odkazom na platnosť jeho 
obchodných príp. nákupných podmienok. Práva a povinnosti z kúpnej zmluvy sa nesmú bez nášho výslovného 
súhlasu prevádzať na iných. 
Až do inej dohody platia tieto podmienky pre celý súčasný a budúci obchodný styk, aj keď sa v rámci 
jednotlivého udelenia zákazky v rámci existujúceho vzťahu na ne osobitne neprihliada. 
Tieto podmienky sa stávajú účinnými aj prevzatím našich dodávok a výkonov. 
 
2. Ponuky  
 
Ponuky sú vždy, aj keď to nie je osobitne dohodnuté, výslovne nezáväzné. Vývoj koncepčných návrhov 
spoločnosťou Lowinski Consulting s.r.o.  – ďalej nazývaná LC – , ktoré prekračujú rámec prvého 
odsúhlasovacieho rokovania a dôjde k nim v rámci prezentácie ústne alebo písomne, sa účtuje osobitne. Všetky 
výkony ponuky, alebo prezentácie zostávajú, pokiaľ nedôjde k uzavretiu zmluvy, vlastníctvom spoločnosti LC 

a budú vyúčtované. 

 
3. Objednávky 
 

Objednávky sa považujú za prijaté až vtedy, keď sú spoločnosťou LC písomne potvrdené. V prípade, že dôjde 

obratom k dodávke bez potvrdenia, považuje sa faktúra zároveň za potvrdenie objednávky. Spoločnosť LC 
vypracuje na ponúkané školenia podklady a dá k dispozícii školiteľov. Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť 
predpoklady definované v zmluve, ktoré sú potrebné na úspešnú realizáciu zmluvne dohodnutých dodávok a 
výkonov. 
 
4. Ceny 
 
Naše ceny sú – s výhradou inej dohody – pevné ceny. Zľavy, skontá, alebo iné rabaty nie sú dohodnuté. 
Uvedená fakturovaná suma je, pokiaľ nie je dohodnuté inak, splatná na náš účet okamžite po obdržaní bez 
zrážok. V prípade, že sa objednávateľ dostane so svojou platobnou povinnosťou do omeškania, tak je LC 
oprávnená požadovať o dve percentá viac ako je príslušná diskontná sadzba Národnej banky Slovenska. 
Započítanie s pohľadávkami voči nám je prípustné len vtedy, ak sú nesporné a právoplatne potvrdené. 
 
5. Dodávka  
 
Pre každú jednu zákazku zostáva vyhradená dohoda dodacej lehoty – s výhradou inej dohody – . Spoločnosť LC 
sa zaväzuje oznámiť zmluvnému partnerovi oneskorenie vyskytujúce sa v priebehu realizácie zmluvy bez 
zbytočného odkladu s uvedením dôvodov. Miesto plnenia sa určí výslovnou dohodou. 
 
6. Záruka  
 
Reklamácie dodaných výkonov a predmetov sa musia oznámiť spoločnosti LC výlučne písomne bez zbytočného 
odkladu. Skryté nedostatky je potrebné spoločnosti LC oznámiť bezodkladne po ich odhalení. V prípade, že by 
sa na zmluvných výkonoch spoločnosti LC vyskytol nedostatok, tak sa poskytuje právo na odstránenie 
nedostatku, alebo podľa výberu právo na náhradnú dodávku v primeranej lehote pred tým, ako je možné 
uplatniť ostatné záručné práva. 

 
7. Odstúpenie  
 
Spoločnosť LC je oprávnená odstúpiť od zmluvy pre prípad, že sa objednávateľ dostane do omeškania 

s poskytovaním informácií potrebných na realizáciu zmluvy, alebo s platením značnej časti zmluvnej odmeny. 



V prípade odstúpenia môže spoločnosť LC požadovať časť objemu zákazky zodpovedajúcu práci a výdavky 
nezahrnuté v odmene. 
 
8. Zachovávanie tajomstva  
 

Spoločnosť LC sa zaväzuje zachovávať tajomstvo o všetkých informáciách dodaných objednávateľom a taktiež 
zachovávať obchodné tajomstvo. Školitelia a poradcovia spolupracujúci so spoločnosťou LC sú takisto povinní 
zachovávať tajomstvo. 
 
9. Výhrada vlastníctva  
 
Objednávateľ sa zaväzuje zaobchádzať s prezentáciami, materiálmi, výrobkami a konceptami predloženými 
spoločnosťou LC dôverne a môže ich sprístupniť tretím osobám len s výslovným súhlasom spoločnosti LC. 
Okrem toho sa materiály dodané spoločnosťou LC nesmú ani pozmeňovať, ani reprodukovať, alebo predávať 
tretím osobám. Všetky výkony, materiály a výrobky dodané spoločnosťou LC má objednávateľ k dispozícii len na 
interné používanie. 
 
10. Obmedzenie ručenia  
 
Ručenie dodávateľa sa riadi výlučne podľa úprav v predchádzajúcich bodoch. Všetky nároky objednávateľa, 
ktoré tam neboli uvedené, ako aj nároky na náhradu škody, jedno z akého právneho dôvodu, hlavne aj 
mimozmluvné ručenie, ako aj ručenie za nasledujúce škody sú – pokiaľ je to právne prípustné – vylúčené, 

v ostatnom sú obmedzené na výšku podľa hodnoty dodaných výkonov a predmetov. V prípade chýbajúceho 
zavinenia alebo vyššej moci, hlavne v prípade nezavinených nehôd, alebo chorôb je ručenie vylúčené. 
Spoločnosť LC sa v takýchto prípadoch bude snažiť bezodkladne poskytnúť náhradu, zastupovanie, alebo 
náhradný termín. Za škody spôsobené pokynmi objednávateľa spoločnosť LC ručenie nepreberá. 
 
11. Použiteľné právo, príslušnosť súdu, čiastočná neplatnosť  
 
Pre tieto obchodné podmienky a všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim platí právo Slovenskej 

republiky. Pokiaľ je to zákonne prípustné, je pre všetky spory priamo, alebo nepriamo vyplývajúce z tohto 
zmluvného vzťahu výlučne príslušný súd v Nitre. Miestom plnenia dodávky a platby je Nitra. V prípade, že by 
niektoré z ustanovení v týchto obchodných podmienkach, alebo niektoré ustanovenie v rámci ostatných dohôd 
bolo, alebo sa stalo neúčinným, nie je tým dotknutá účinnosť všetkých ostatných ustanovení alebo dohôd. 
Zmeny zmluvy, vedľajšie dohody a výhrady si vyžadujú písomnú formu. 
 
 

 


