
 
 

 
 

Všeobecné obchodné podmienky 

BÁRDI AUTO SLOVAKIA s.r.o. 

Účinnosť od 25.05.2018 

1. Platnosť všeobecných obchodných podmienok 
 

1.1 Dané všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi 
„Kupujúcim“  a „ Predávajúcim“ – spoločnosťou BÁRDI AUTO SLOVAKIA s.r.o. na 
základe uzavretia Kúpnej zmluvy.  Podľa kúpnej zmluvy je spoločnosť povinná dodať 
požadovaný tovar Kupujúcemu a Kupujúci je povinný  požadovaný Tovar prevziať za 
vopred dohodnutú Kúpnu cenu, ktorú musí zaplatiť. 

1.2 Všeobecné obchodné podmienky sú platnou súčasťou každej Kúpnej zmluvy, ak sa 
jednotlivé strany nedohodnú inak. Ak je v uzatvorenej písomnej Kúpnej alebo Rámcovej 
zmluve rozpor, medzi nimi a platnými všeobecnými podmienkami, majú tieto písomne 
uzatvorené zmluvy  prednosť pred platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. 

1.3 Ak je kupujúci klasifikovaný ako Spotrebiteľ, všetky vzájomné práva a povinnosti medzi 
spoločnosťou a spotrebiteľom sú upravené Všeobecnými obchodnými podmienkami v čo 
najväčšom možnom rozsahu aby spĺňali  a boli zachované všetky platné legislatívne 
normy v podmienkach Slovenskej republiky. 

 

2. Výrazy používané v dokumente 
 

2.1 V týchto Všeobecných obchodných podmienkach sú používané slová s veľkým 
začiatočným písmenom, ktoré majú nasledujúci význam: 

 

„Cenník“- znamená aktuálne platný denník tovaru ku dňu uzavretia Kúpnej zmluvy, ktorý 

je vedený na adrese www.bardiauto.sk 

„E- shop“ – znamená internetový obchod na www.bardiauto.sk, ktorý umožňuje 

Kupujúcemu vytvoriť Objednávku. 

„Kúpna cena“ – znamená sumu podľa platného Cenníka objednávky, ktorú musí  Kupujúci 

zaplatiť Spoločnosti za Objednávku 
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„Kúpna zmluva“ – dvojstranný právny akt, medzi Kupujúcim a Spoločnosťou uzatvorená 

podľa platného Občianskeho alebo Obchodného zákonníka  

„Kupujúci“ – fyzická alebo právnicka osoba, ktorá uzatvorila so Spoločnosťou platnú Kúpnu 

zmluvu. 

„Objednávka“-  znamená návrh Kúpnej zmluvy uskutočnený Kupujúcim pre Spoločnosť 

„Právnická osoba“ – charakteristika podľa zákona č. 513/1991 Zb. z. 

„Rámcová zmluva“- písomnná zmluva, ktorou predmetom je spolupráca medzi Spoločnosťou 

a Kupujúcim pri dlhodobých dodávkach Tovaru. 

„Spotrebiteľ“ – Kupujúci, ktorý v rámci uzatvorenia Kúpnej zmluvy nejedná v rámci svojej 

podnikateľskej činnosti. 

„Tovar“- výrobky, ktoré sú predmetom Kúpnej zmluvy Spoločnosti a Kupujúceho, na základe 

odsúhlasenia Objednávky 

„ Spoločnosť“ – znamená právnicku osobu v podobr BÁRDI AUTO SLOVAKIA s.r.o.  

Gazdovský rad 41, 931 01, Šamorín 

 

3. Spôsoby uzatvorenia Kúpnej zmluvy 
 

3.1 Kúpna zmluva môže byť uzatvorená  
A, v písomnej forme, t.z. podpisom Kúpnej zmluvy na jednom dokumente  alebo 
písomným odsúhlasením  požadovanej Objednávky Kupujúceho Spoločnosťou. 
 
B, ústnou formou , t.z. odsúhlasením verbálnej Objednávky Kupujúceho prostredníctvom 
verbálnej formy Spoločnosťou.  
 
C, konkludentne, t.z. kombináciou  písomnej a ústnej formy uzatvorenia  Objednávky, 
alebo hocijakým iným aktom a spôsobom, z ktorého jasne vyplýva vôľa strán uzatvoriť 
Kúpnu zmluvu. 
 

3.2 Kupujúci môže uskutočniť Objednávku v osobnej forme, telefonicky, faxom, emailom, 
alebo prostredníctvom E-shopu ( cez Internet) a adresovať ju ktorejkoľvek pobočke 
v rámci Spoločnosti  podľa aktuálneho zoznamu pobočiek na internetovej stránke 



 
 

 
 

spoločnosti www.bardiauto.sk . Uzatvorenie Kúpnej zmluvy je podmienené 
odsúhlasením danej Objednávky Spoločnosťou. 

3.3 Súhlas spoločnosti môže byť vyjadrený aj dodaním požadovanej Objednávky na adresu 
alebo sídlo Kupujúceho. V takomto prípade je Kúpna zmluva uzatvorená v čase dodania 
požadovanej Objednávky na danú adresu. 
 

4. Adresa plnenia, termín dodania 
 

4.1 Ak sa v rámci Kúpnej zmluvy nedohodnú jednotlivé strany inak, adresa dodania  
z Kúpnej zmluvy pobočka spoločnosti alebo bydlisko (sídlo) Kupujúceho. Ak má Kupujúci 
viacero bydlísk (sídiel), je adresa plnenia Kúpnej zmluvy najbližšie bydlisko ( sídlo) 
k pobočke Spoločnosti, kde bola Objednávka uzatvorená. 

 

4.2 Rozvoz tovaru je zaisťovaný niekoľko krát denne zo svojich skladov. Ak je adresou 
realizácie Kúpnej zmluvy pobočka Spoločnosti alebo sídlo spoločnosti a Tovar je 
naskladnený, je termín dodania do 3 pracovných dní, odo dňa uzatvorenia objednávky. 
Ak tovar naskladnený nie je, je termín dodania Objednávky individuálny, a oznámený 
Kupujúcemu osobne, písomnou alebo verbálnou formou. 

 

 

5. Kúpna cena, cena dopravy, cena za balenie 
 

5.1 Maloobchodná kúpna cena je zverejnená v platnom Cenníku spoločnosti. Z tejto ceny  
poskytovaná Kupujúcemu zľava po predložení dokladov, že ide o Právnickú osobu. 
Prípadne zľavy sú poskytované aj na základe dosiahnutého obratu. Spoločnosť si 
vyhradzuje na zmenu cien. 

5.2 Za dodanú Objednávku je Kupujúci  povinný zaplatiť Spoločnosti Kúpnu cenu na základe 
platného Cenníka Spoločnosti v dobe uzatvorenia Kúpnej zmluvy, pokiaľ sa jednotlivé 
strany nedohodli v Kúpnej ceny inak. V pochybnostiach a sporoch o kúpnu cenu platí, že 
za Kúpnu cenu je považovaná cena na vystavenej faktúre ( dodacom liste) , ktorý je 
podpísaný Kupujúcim pri dodaní Tovaru. 

5.3 Cena za dopravu je uzatváraná v rámci dohody oboch strán. Kúpnej zmluve. Všeobecne 

Cena za Objednávku neobsahuje aj Cenu za dopravu. Spoločnosťou môže byť ku 

Kúpnej cene pripočítaná aj Cena za dopravu v individuálnej výške. Cena dopravy bude 

Kupujúcemu oznámená vopred. 
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5.4 Spoločnosť je povinná zabaliť tovar obvyklým spôsobom. Cena za balné je už zahrnutá v Kúpnej 

cene, a Spoločnosť si nebude účtovať extra poplatky. 

 

6. Splatnosť Kúpnej ceny 
 

6.1 Splatnosť Kúpnej ceny je v okamihu Dodania Tovaru a objednávky na adresu určenia 
podľa Kúpnej zmluvy. Spôsob zaplatenia Kúpnej ceny je v hotovosti alebo 
bezhotovostne prevodom na účet spoločnosti uvedený na faktúre ( dodacom liste). Ak je 
medzi Kupujúcim a Spoločnosťou  uzatvorená Rámcová zmluva, je Kúpna cena splatná 
podľa podmienok uvedených v nej.  

6.2  Spoločnosť si za každý kalendárny deň z omeškania zaplatenia Kúpnej ceny bude 
účtovať 0,05% z výšky dlžnej čiastky kúpnej ceny. Súhlas s týmto stanoviskom 
potvrdzuje Kupujúci podpisom faktúry (dodacieho listu) ohľadom dodania Objednávky. 

 

7. Vrátenie tovaru a vlastnícke právo 
 

7.1 Prevzatie Tovaru potvrdzuje Kupujúci svojim podpisom na faktúre (dodacom liste).     

Povinnosťou Kupujúceho je pred podpisom faktúry ( dodacieho listu)  dodaný Tovar 

riadne skontrolovať, či nemá kvantitatívne a kvalitatívne chyby. Nebezpečenstvo škody 

na dodanom Tovare prechádza zo Spoločnosti na Kupujúceho v okamihu podpisu 

faktúry (dodacieho listu)  a dodania Tovaru. 

 

7.2 Vlastnícke právo prechádza na Kupujúceho dňom zaplatenia celej požadovanej Kúpnej 

ceny za  Tovar. 

 

7.3 Vrátenie Tovaru Spoločnosti je možné  pre Kupujúceho v lehote do 14 dní od dátumu 

dodania. Tovar na vrátenie musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, s originál 

podpísanou faktúrou ( dodacím listom). V lehote do 14 dní má právo Kupujúci za 

vrátený Tovar dostať  100% sumy zaplatenej za daný Tovar. Spoločnosť má právo 

vrátený tovar odmietnuť , ak tovar nie je súčasťou jej obvyklého sortimentu a ktorý bol 

zaobstaraný na žiadosť Kupujúceho, alebo Tovar, ktorý je v ponuke spoločnosti 



 
 

 
 

označený ako Tovar nevratný. 

 

8. Záruka a reklamačný poriadok  
 

8.1 Na Tovar je poskytovaná záručná lehota v dĺžke 24 mesiacov, ktorá začína plynúť 
v momente dodania Tovaru Kupujúcemu. Na niektoré druhy Tovarov určené 
Spoločnosťou je poskytovaná predĺžená záruka 36 mesiacov odo dňa dodania Tovaru. 
Akékoľvek reklamácie sa riadia „ Reklamačný poriadok BÁRDI AUTO SLOVAKIA s.r.o.,“ 
Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.  

8.2 Spoločnosť nezodpovedá za chyby Tovaru, ktoré mohol Kupujúci zistiť pri prehliadke 
tovaru podľa článku 7.1 Všeobecných obchodných podmienok po dodaní tovaru.  

 

9. Zálohy 
 

9.1 Spoločnosť dodáva niektoré Tovary vo vratných obaloch, poprípade niektoré časti 
Tovarov sú vratné i po lehote podľa článku 7.2 Všeobecných obchodných podmienok ( 
ďalej len vratná záloha). Ak sa na Tovar alebo obal vzťahuje Vratná záloha , je táto 
skutočnosť uvedená aj s výškou zálohu na faktúre ( dodacom liste) a suma je 
pripočítaná ku Kúpnej cene. 

9.2 Kupujúci má nárok na vrátenie zálohy po splnení podmienok: 
A, vráti obal alebo Tovar na ktorý sa vzťahuje vratná záloha, 

B, Obal alebo Tovar je  v nepoškodenom stave a zodpovedá požiadavkám výrobcu 

stanovaným pre repasovanie dielov uvedených v dokumentácií Spoločnosti, a musí byť 

vrátený v obale spoločnosti. 

C, Kupujúci uhradil Vratnú zálohu 

D, Kupujúci nemá voči Spoločnosti žiadne splatné záväzky 

 

9.3 Na tovar, ktorý je nutné špeciálne objednať  u dodávateľa Spoločnosti, môže 
Spoločnosť požadovať od kupujúceho zaplatenie zálohy do výšky 50% konečnej Kúpnej 
ceny. 

 



 
 

 
 

 

10. Ochrana osobných údajov 
 

10.1 Kupujúci uzatvorením Kúpnej zmluvy súhlasí so zberom, spracúvaním a používaním 
Osobných údajov Spoločnosťou pre marketingové, predajné a informačné účely. Pre 
každý z uvedených účelov zákazník potvrdí samostatne súhlas so spracúvaním 
osobných údajov prostredníctvom Oboznámenia dotknutej osoby na jednotlivé 
informačné systémy spoločnosti. V každom Oboznámení je presne definovaný účel  
spracúvania osobných údajov ako aj zoznam spracúvaných osobných údajov. Udelený 
súhlas je dobrovoľný  a Kupujúci ako dotknutá osoba má: právo požadovať prístup 
k svojím údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných 
údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať proti 
spracúvaniu osobných údajov, právo na prenos  svojich osobných údajov, právo podať 
sťažnosť. 

         Kupujúci berie na vedomie, že súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov, je čisto 

dobrovoľný a na požiadanie mu bude umožnený prístup k nahliadnutiu. Kupujúci od 

Spoločnosti môže žiadať, opravu, alebo likvidáciu jeho osobných údajov z archívu 

Spoločnosti.. 

10.2.Osobné údaje si môže Kupujúci kedykoľvek aktualizovať prostredníctvom pobočiek 

Spoločnosti, alebo informáciou na mailovú adresu bardiauto@bardiauto.sk o aktualizáciu 

údajov, kde uvedie potrebné informácie na zmenu a aktualizáciu. Rovnakým spôsobom 

môže Kupujúci ako dotknutá osoba poskytnutý súhlas so spracovávaním osobných 

údajov kedykoľvek odvolať . 

 

Šamorín, 25.5.2018       BÁRDI AUTO SLOVAKIA, s.r.o. 
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