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Kúpna zmluva
Číslo ................................
Dátum vytvorenia ...........
Strana .............................
Meno predajcu ..............
Číslo predajcu ................
Dohod. týždeň dodania ..
Spôsob dodania .............
Min. čiastka z á lo h y .......
Splatnosť ........................

6411405564
18.02.2013 
1 z 2
Smižanská Zuzana
641184
12/2013
Samostatný odber (A) 
1.493,00
18.02.2013

Adresa dodania

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO 
M R. ŠTEFANIKA 53 
07501 TREBIŠOV 
SK

Mob. telefón ........................... : +421905485587

SR Pos Č artiklu Množstvo MJ Popis artiklu Predainá cena Čiastka DPH% TD

Ob 1 8977665 250,00 BM DEKOR.LÁTKY-STRIH
ENGLISCH DEKOR*SK 
ENGLISCH-SK 
V 6489

Ob 2 18032970 1,00 JDN ŠITIE ZÁVESOV
Šitie FA.31572
Akcia šitie len na rovné diely!
Počet obj.bm: 640,14

19,89

1,00

4.972,50 20 12

1,00 20 12

Základ DPH Sadzba DPH DPH
4.144,58 20,00 828,92

Celková suma (vrát. DPH) 4.973,50 EUR

Kupujúci udeľuje svojim podpisom výslovne svoj súhlas k použitiu a spracovaniu svojich osobných údajov uvedených v kúpnej 
zmluve pre interné, reklamné a marketingové účely predávajúcim alebo v súlade s právnymi predpismi ním určeným 
spracovateľom. Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujete na dobu 5 rokov a môžete ho kedykoľvek na adrese 
správcu odvolať. Máte právo k prístupu k osobným údajom o Vás spracovávaných a právo na opravu týchto osobných údajov či 
ich odstránenie z databázy.

Kupujúci výslovne súhlasí so zasielaním obchodných správ predávajúceho na svoju poštovú adresu prípadne e-mailovú 
adresu alebo vo forme SMS.

Z

Otázky neupravené výslovne v tejto zmluve sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho na druhej strane, 
ktoré sú nedeliteľnou súčastou tejto kúpnej zmluvy. Kupujúci potvrdzuje svojim podpisom, že si Všeobecné obchodné 
podmienky prečítal a súhlasí s nimi.

Doplnenie bodu 5.3 Všeobecných obchodných podmienok na druhej strane kúpnej zmluvy:
Kupujúci je zo zákona oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytnutí úveru do 14 dní od jej uzatvorenia. Kupujúci je povinný o 
svojom odstúpení bezodkladne informovať predávajúceho a uhradiť cenu tovaru uvednú v kúpnej zmluve iným spôsobom.

Doplnenie bodu 4.1 Všeobecných obchodných podmienok na druhej strane kúpnej zmluvy:

Bankové spojenie: TATRA BANKA A.S. Čislo účtu: 2628178110 Kód banky: 1100



Kika Nábytok Slovensko, s.r.o. 
IČO: 35 883 103
Všeobecné obchodné podmienky predaja 
sortimentu spoločnosti Kika Nábytok 
Slovensko, s.r.o.

1. Predmet, účinnost všeobecných obchodných pod
mienok predaja sortim entu

1.1. Predaj nábytku, bytových doplnkov alebo iného tovaru 
(dalej spoločne len „tovar“ ) zo sortimentu spoločnosti 
Kika Nábytok Slovensko, s.r.o. (dalej len „predávajú
ci“) kupujúcemu (dalej len ako „kupujúci“), sa riadi tu 
uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami. 
Tieto všeobecné obchodné podmienky predaja tovaru 
(dalej len „všeobecné podmienky“) sú súčaslou kúpnej 
zmluvy (dalej len „kúpna zmluva") uzavretej medzi pre
dávajúcim a kupujúcim, ku ktorej sú pripojené. Kupujúci 
potvrdzuje akceptáciu týchto všeobecných podmienok 
svojim podpisom.

1.2. Tieto všeobecné podmienky sú platné pre tovar špeci
fikovaný na prvej strane kúpnej zmluvy.

2. Objednávka

2.1. Kupujúci môže tovar objednat podľa svojho výberu 
z katalógu, farebnej vzorky alebo vystaveného nábyt
ku. Pokiaf nie je tovar objednaný kupujúcim k dispozícii 
v sklade predávajúceho, dohodnú predávajúci a kupu
júci v kúpnej zmluve termín dodania objednaného to
varu. resp. termín prevzatia tovaru, pokial je tovar síce 
na sklade, ale kupujúci chce dohodnút neskorší termín 
prevzatia. Kupujúci je viazaný svojou objednávkou. 
Akonáhle bude mat predávajúci objednaný tovar k dis
pozícii, oznámi túto skutočnost kupujúcemu najprv te
lefonicky, SMS správou alebo prostredníctvom e-mailu 
na kontaktný údaj uvedený kupujúcim v kúpnej zmluve. 
Kupujúci je povinný prevziat tovar do siedmych (7) dní 
po vyrozumení zo strany predávajúceho.
Pokial nebude kupujúci opakovane 3 x telefonicky za
stihnutý (v týždennom intervale) alebo kupujúci nedo
drží dohodnutý termín prevzatia, nasleduje písomná 
výzva na prevzatie zo strany predávajúceho doporu
čeným listom na adresu kupujúceho uvedenú v kúpnej 
zmluve.

2.2. Pokiaf si kupujúci vybral tovar z katalógu alebo podfa 
farebnej vzorky, podpisom kúpnej zmluvy potvrdzuje, 
že skontroloval typ. farbu a číselný kód tovaru a súhlasí 
s nim.

2.3. Ak bola zmluva dojednaná mimo priestorov obvyklých 
k podnikaniu predávajúceho, môže kupujúci od zmluvy 
písomne odstúpit do siedmych (7) pracovných dni od jej 
uzavretia.
Právo odstúpenia je nutné uplatnit u predávajúceho na 
adrese uvedenej v zmluve. Prehlásenie o odstúpení 
musí byt v hore uvedených lehotách doručené predáva
júcemu.

3. Plnenie kúpnej zmluvy

3.1. Predávajúci splní podmienky kúpnej zmluvy, pokiaf pri
praví tovar riadne a včas k odovzdaniu a toto kupujú
cemu oznámi spôsobom, ktorý strany medzi sebou pre 
oznámenie dohodli v kúpnej zmluve.

4. Odovzdanie -  prevzatie

4.1. Odovzdanie -  prevzatie tovaru sa uskutočňuje v areáli 
predajne predávajúceho, v ktorej kupujúci urobil objed
návku. resp. uzavrel kúpnu zmluvu. Kupujúci realizuje 
dopravu zásadne na vlastné náklady a riziko. Na zá
klade včas oznámených požiadaviek kupujúceho bude 
celý tovar zakúpený u predávajúceho za zvláštnu od
platu doručený, postavený, resp namontovaný. V prípa
de. že dopravu a/alebo montáž tovaru realizuje podlá 
dohody zmluvných strán predávajúci, uskutoční sa odo
vzdanie -  prevzatie po dodaní a/alebo montáži v mieste 
určenom kupujúcim pre dodanie a/alebo montáž tovaru. 
Pokiaľ by bol predávajúci i po stanovení dodatočnej pri
meranej lehoty zo strany kupujúceho v omeškaní voči 
pôvodne dojednanému dodaciemu termínu, pričom 
k omeškaniu by došlo z dôvodov na strane predávajúce
ho je kupujúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpit.

4.2. Kupujúci je povinný tovar prevziat v dohodnutom ter
míne (bod 2.1) alebo najneskôr v priebehu dodatočnej 
primeranej lehoty (10 dní) po doručení písomného vyro
zumenia (bod 2.1.) zo strany predávajúceho. Prevzatie 
tovaru sa môže uskutočnit výlučne po zaplatení celej 
kúpnej ceny (bod 5). V prípade, že kupujúci nedodrží 
stanovenú dodatočnú lehotu alebo nedôjde zo strany 
kupujúceho v rovnakej lehote k zaplateniu celej kúpnej 
ceny. je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy od
stúpit. V prípade porušenia povinností kupujúceho podfa 
predchádzajúcej vety vzniká predávajúcemu nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške poskytnutej zálo
hy. Predávajúci je oprávnený započítat si pohľadávku na 
zaplatenie zmluvnej pokuty oproti pohľadávke kupujú

ceho na vrátenie poskytnutej zálohy. Úhradou zmluvnej 
pokuty nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu 
vzniknutej škody a nie je limitovaná výška nároku na 
náhradu škody, výškou dojednanej zmluvnej pokuty.

4.3. Ak je tovar na sklade, ale nebude kupujúcim ihned pre
vzatý. je kupujúci povinný prevziat tovar k dohodnutému 
termínu vyzdvihnutia. Ak kupujúci nedodrží dohodnutý 
termín vyzdvihnutia alebo nedôjde zo strany kupujú
ceho v rovnakej lehote k zaplateniu celej kúpnej ceny, 
je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpit. V 
prípade porušenia povinnosti kupujúceho podľa pred
chádzajúcej vety vzniká predávajúcemu nárok na za
platenie zmluvnej pokuty vo výške poskytnutej zálohy. 
Predávajúci je oprávnený započítat si pohľadávku na 
zaplatenie zmluvnej pokuty oproti pohľadávke kupujú
ceho na vrátenie poskytnutej zálohy Úhradou zmluvnej 
pokuty nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu 
vzniknutej škody a nie je limitovaná výška nároku na 
náhradu škody, výškou dojednanej zmluvnej pokuty.

4.4. Kupujúci je povinný tovar prevziat alebo prevzatie za
bezpečil a pri prevzatí tovaru preverif, či tovar zodpo
vedá objednávke, resp. či je tovar v zhode s kúpnou 
zmluvou. Pokiaľ je tovar v súlade s objednávkou, resp. 
kúpnou zmluvou, je v tomto prípade povinný túto skutoč
nost pri odovzdaní -  prevzatí tovaru písomne potvrdit.
V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zho
de s kúpnou zmluvou, je kupujúci povinný oznámit tieto 
skutočnosti bez zbytočného odkladu predávajúcemu. 
Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví počas šie
stich (6) mesiacov odo dňa prevzatia tovaru sa pova
žuje za rozpor s kúpnou zmluvou existujúci už pri jeho 
prevzatí, pokiaf to neodporuje povahe tovaru alebo po
kiaľ sa nepreukáže opak.

4.5. Pokiaľ je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru, je 
predávajúci oprávnený, ak neodstúpi od kúpnej zmluvy, 
po dobu trvania predĺženia účtovat náklady za usklad
nenie vo výške 100.- Sk / 3.32 EUR za každý jednotli
vý deň omeškania (1 EUR = 30.1260 Sk).

5. Platobné podmienky

5.1. Predávajúci rozlišuje jednak kúpnu cenu pri vlastnom 
odbere tovaru kupujúcim a jednak cenu s dodaním tova
ru kupujúcemu; v prípade pochybností sa ceny predá
vajúceho považujú za ceny pri vlastnom odbere. Ceny 
pri vlastnom odbere neobsahujú náklady na doručenie, 
montáž a rozostavanie.

5.2. Kupujúci je povinný pri podpise kúpnej zmluvy alebo 
najneskôr do siedmych (7) dní od podpisu kúpnej zmlu
vy uhradit dohodnutú zálohu. V prípade, že tato záloha 
nebude uhradená v dohodnutom termíne má predáva
júci právo od kúpnej zmluvy odstúpit. Doplatok kúpnej 
ceny musí byt zaplatený zásadne pred prevzatím tova
ru. V prípade odberu tovaru priamo pri uzavretí kúpnej 
zmluvy zo skladu predávajúceho hradí kupujúci celú 
kúpnu cenu ihned pri podpise kúpnej zmluvy a tovar mu 
bude zo skladu vydaný po predložení originálu dokladu 
o zaplatení celej kúpnej ceny.
V prípade špeciálnych požiadaviek kupujúceho môžu 
byt na želanie vyhotovené plány tovaru, pričom tieto 
môžu byt spoplatnené osobitnou sadzbou.

5.3. Pokiaľ sa zmluvné strany dohodnú v kúpnej zmluve, že 
čast ceny bude uhradená úverom, je kupujúci povinný 
súčasne s uzatvorením kúpnej zmluvy podat v obchod
ných priestoroch predávajúceho žiadost o poskytnutie 
úveru pre túto kúpnu zmluvu. Kupujúci je povinný pri 
podpise zmluvy uhradil dohodnutú zálohu. Pokiaľ banka 
neoznámi predávajúcemu do piatich (5) dní od uzatvo
renia zmluvy povolenie úveru pre kupujúceho, má pre
dávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpit. Poskytnutá 
záloha bude kupujúcemu vrátená.

5.4. Na žiadost predávajúceho je kupujúci povinný vhodným 
spôsobom preukázal svoju totožnost v prípade platby 
bankovou kartou.

5.5. Platby kupujúceho sú predávajúcim započítavané vždy 
najprv na najbližší splatný záväzok, a to v tomto poradí: 
zmluvné pokuty, poplatky, úroky z omeškania a istina 
najstaršieho splatného záväzku kupujúceho. Kupujúci 
kúpnu zmluvu splní len v tom prípade, ked kúpna cena 
spolu so všetkými nákladmi, poplatkami a príslušen
stvom vyplývajúcich z kúpnej zmluvy budú pripísané 
predávajúcemu.

5.6. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej 
ceny je kupujúci povinný zaplatil predávajúcemu zo zá
kona vyplývajúci úrok z omeškania a prípadne skladové 
poplatky podľa bodu 4.5.
Celkovou kúpnou cenou sa rozumie kúpna cena vráta
ne DPH v zákonom stanovenej výške.

6. Omeškanie, odstúpenie

6.1. Pokiaľ tieto všeobecné podmienky pripúštajú odstúpe
nie jednej alebo druhej zmluvnej strany od zmluvy, je 
odstúpenie účinné doručením písomného oznámenia

o odstúpení druhej zmluvnej strane. Pokiaľ zmluvná 
strana písomné oznámenie riadne zaslané na jej adre
su uvedenú v kúpnej zmluve alebo kupujúcemu písom
ne oznámenú neprevezme, zmluvné strany sa výslovne 
dohodli, že tridsiatv (30.) deň od odoslania sa považuje 
za deň doručenia a týmto dňom tiež odstúpenie nado
búda účinnost.
V prípade odstúpenia kupujúceho z dôvodu porušenia 
zmluvnej povinnosti na strane predávajúceho, je predá
vajúci povinný vrátif do ôsmich (8) dni odo dňa doruče
nia oznámenia o odstúpení pripadnú zálohu na kúpnu 
cenu. pripadne kúpnu cenu.

6.2. Ak vzniklo omeškanie v dôsledku vyššej moci - vis 
major, platí za dojednané, že predávajúci nie je v omeš
kaní.

7. Výhrada vlastníckeho práva

7.1. V prípade, že dôjde k odovzdaniu tovaru pred zapla
tením celkovej kúpnej ceny, tovar zostáva vo vlastníc
tve predávajúceho až do úplného zaplatenia celkovej 
kúpnej ceny a všetkých výdavkov zo strany kupujúceho. 
Kupujúci nesmie žiadnym spôsobom tovar, pri ktorom je 
dohodnutá výhrada vlastníckeho práva scudzovat alebo 
zatažovat, napr. záložným právom. Kupujúci je na výz
vu predávajúceho vždy povinný oznámit. kde sa tovar, 
u ktorého je dohodnutá výhrada vlastníctva, nachádza.

7.2. Kupujúci je povinný okamžite písomne oznámit predá
vajúcemu. pokiaľ by si tretie osoby uplatňovali na tovar, 
pri ktorom je dohodnutá výhrada vlastníctva akýkoľvek 
nárok (napr. exekúcia, vzatie do zálohy, alebo zahrnutie 
do konkurznej podstaty, atd.).

8. Záruky

8.1. Nároky kupujúceho v prípade, že tovar pri prevzatí 
nie je v zhode s kúpnou zmluvou, resp. v prípade vád. 
ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po pre
vzatí tovaru v záručnej dobe. vyplývajú z ustanovení 
§ 616 -  627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov.

8.2. Kupujúci môže uplatnit svoje nároky ak preukáže úhra
du kúpnej ceny podľa kúpnej zmluvy a nákup tovaru 
u predávajúceho.

8.3. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim má odstrá
niteľné vady, má kupujúci právo na to. aby predávajúci 
bezplatne a bez zbytočného odkladu tovar uviedol do 
stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve a to odstrá
nením vady. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady 
požadoval výmenu veci. ak tým predávajúcemu ne
vzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru 
alebo závažnost vady. Predávajúci môže vždy namiesto 
odstránenia vady vymenil vädnú vec za vec bez vady, 
ak to kupujúcemu nespôsobí závažné tažkosti. Ak ide 
o vadu. ktorú nemožno odstránit a ktorá bráni riadnemu 
užívaniu veci, má kupujúci právo požadoval výmenu 
veci alebo od kúpnej zmluvy odstúpil. Tie isté práva má 
kupujúci, ak ide síce o odstrániteľné vady. ale kupujúci 
nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady vec riadne 
užívat. Ak ide o iné neodstrániteľné vady. má kupujúci 
právo na primeranú zľavu z ceny veci. To neplatí pokiaľ 
kupujúci pred prevzatím veci o vade tovaru vedel alebo 
vadu sám spôsobil.

8.4. Predávajúci zodpovedá za vady. ktoré sa prejavia ako 
rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí tovaru v záručnej 
dobe (záruka). Záručná doba je dvadsaíštyri (24) me
siacov. Záručná doba začína plynúl od prevzatia tovaru 
kupujúcim, resp. dopravcom povereným kupujúcim.

8.5. Pomoc a informácie o nárokoch kupujúceho poskytuje 
kupujúcemu oddelenie služieb zákazníkom predávajú
ceho.

9. Iné zmluvné dojednania

9.1. Kupujúci svojim podpisom udeľuje súhlas so spraco
vaním svojich osobných údajov uvedených na kúpnej 
zmluve pre interné, propagačné a marketingové účely 
spoločnosti Kika Nábytok Slovensko, s.r.o.. a to bud 
priamo spoločnostou Kika Nábytok Slovensko, s.r.o. 
alebo spracovateľom ním určeným v súlade s právny
mi predpismi. Kupujúci dalej udeľuje svojím podpisom 
súhlas so zasielaním obchodných správ predávajúceho 
na svoju e-mailovú adresu alebo mobilný telefón formou 
SMS. Tento súhlas sa udeluje až do jeho písomného 
odvolania. Kupujúci môže spoločnosti Kika Nábytok 
Slovensko, s.r.o. kedykoľvek písomne oznámil odvola
nie svojho súhlasu.

9.2. Kupujúci je povinný oznámil predávajúcemu písomne 
zmenu svojej adresy, pokiaľ k zmene adresy došlo pred 
prevzatím tovaru. Pokiaľ si kupujúci túto svoju povinnosl 
nesplní, nesie riziko vyplývajúce zo skutočnosti, že 
predávajúci jeho oznámenie nedostal, alebo ho dostal 
s omeškaním. Právne úkony predávajúceho voči kupu
júcemu sa považujú za splnené, pokiaľ tieto predávajúci 
odoslal na posledne udanú adresu kupujúceho.
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Kika Nábytok Slovensko, s.r.o. (dalej len „predávajú
ci“) kupujúcemu (dalej len ako „kupujúci“), sa riadi tu 
uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami. 
Tieto všeobecné obchodné podmienky predaja tovaru 
(dalej len „všeobecné podmienky“) sú súčasťou kúpnej 
zmluvy (dalej len „kúpna zmluva“) uzavretej medzi pre
dávajúcim a kupujúcim, ku ktorej sú pripojené. Kupujúci 
potvrdzuje akceptáciu týchto všeobecných podmienok 
svojim podpisom.

1.2. Tieto všeobecné podmienky sú platné pre tovar špeci
fikovaný na prvej strane kúpnej zmluvy.

2. Objednávka

2.1. Kupujúci môže tovar objednat podľa svojho výberu 
z katalógu, farebnej vzorky alebo vystaveného nábyt
ku. Pokiaf nie je tovar objednaný kupujúcim k dispozícii 
v sklade predávajúceho, dohodnú predávajúci a kupu
júci v kúpnej zmluve termín dodania objednaného to
varu, resp. termín prevzatia tovaru, pokiaf je tovar síce 
na sklade, ale kupujúci chce dohodnúť neskorší termín 
prevzatia. Kupujúci je viazaný svojou objednávkou. 
Akonáhle bude mat predávajúci objednaný tovar k dis
pozícii, oznámi túto skutočnost kupujucemu najprv te
lefonicky. SMS správou alebo prostredníctvom e-mailu 
na kontaktný údaj uvedený kupujúcim v kúpnej zmluve. 
Kupujúci je povinný prevziat tovar do siedmych (7) dní 
po vyrozumení zo strany predávajúceho.
Pokiaf nebude kupujúci opakovane 3 x telefonicky za
stihnutý (v týždennom intervale) alebo kupujúci nedo
drží dohodnutý termín prevzatia, nasleduje písomná 
výzva na prevzatie zo strany predávajúceho doporu
čeným listom na adresu kupujúceho uvedenú v kúpnej 
zmluve

2.2. Pokiaf si kupujúci vybral tovar z katalógu alebo podfa 
farebnej vzorky, podpisom kúpnej zmluvy potvrdzuje, 
že skontroloval typ. farbu a číselný kód tovaru a súhlasí 
s ním.

2.3. Ak bola zmluva dojednaná mimo priestorov obvyklých 
k podnikaniu predávajúceho, môže kupujúci od zmluvy 
písomne odstúpiť do siedmych (7) pracovných dni od jej 
uzavretia.
Právo odstúpenia je nutné uplatniť u predávajúceho na 
adrese uvedenej v zmluve. Prehlásenie o odstúpení 
musí byť v hore uvedených lehotách doručené predáva
júcemu.

3. Plnenie kúpnej zmluvy

3.1. Predávajúci splní podmienky kúpnej zmluvy, pokiaf pri
praví tovar riadne a včas k odovzdaniu a toto kupujú
cemu oznámi spôsobom, ktorý strany medzi sebou pre 
oznámenie dohodli v kúpnej zmluve.

4. Odovzdanie -  prevzatie

4.1. Odovzdanie -  prevzatie tovaru sa uskutočňuje v areáli 
predajne predávajúceho, v ktorej kupujúci urobil objed
návku. resp. uzavrel kúpnu zmluvu. Kupujúci realizuje 
dopravu zásadne na vlastné náklady a riziko. Na zá
klade včas oznámených požiadaviek kupujúceho bude 
celý tovar zakúpený u predávajúceho za zvláštnu od
platu doručený, postavený, resp. namontovaný. V prípa
de. že dopravu a/alebo montáž tovaru realizuje podfa 
dohody zmluvných strán predávajúci, uskutočni sa odo
vzdanie -  prevzatie po dodaní a/alebo montáži v mieste 
určenom kupujúcim pre dodanie a/alebo montáž tovaru. 
Pokiaf by bol predávajúci i po stanovení dodatočnej pri
meranej lehoty zo strany kupujúceho v omeškaní voči 
pôvodne dojednanému dodaciemu termínu, pričom 
k omeškaniu by došlo z dôvodov na strane predávajúce
ho je kupujúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť

4.2. Kupujúci je povinný tovar prevziať v dohodnutom ter
míne (bod 2.1) alebo najneskôr v priebehu dodatočnej 
primeranej lehoty (10 dní) po doručení písomného vyro
zumenia (bod 2.1.) zo strany predávajúceho Prevzatie 
tovaru sa môže uskutočniť výlučne po zaplatení celej 
kúpnej ceny (bod 5). V prípade, že kupujúci nedodrží 
stanovenú dodatočnú lehotu alebo nedôjde zo strany 
kupujúceho v rovnakej lehote k zaplateniu celej kúpnej 
ceny. je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy od
stúpiť. V prípade porušenia povinností kupujúceho podfa 
predchádzajúcej vety vzniká predávajúcemu nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške poskytnutej zálo
hy. Predávajúci je oprávnený započítať si pohľadávku na 
zaplatenie zmluvnej pokuty oproti pohľadávke kupujú

ceho na vrátenie poskytnutej zálohy Úhradou zmluvnej 
pokuty nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu 
vzniknutej škody a nie je limitovaná výška nároku na 
náhradu škody, výškou dojednanej zmluvnej pokuty.

4.3. Ak je tovar na sklade, ale nebude kupujúcim ihned pre
vzatý. je kupujúci povinný prevziať tovar k dohodnutému 
termínu vyzdvihnutia. Ak kupujúci nedodrží dohodnutý 
termín vyzdvihnutia alebo nedôjde zo strany kupujú
ceho v rovnakej lehote k zaplateniu celej kúpnej ceny. 
je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. V 
prípade porušenia povinnosti kupujúceho podľa pred
chádzajúcej vety vzniká predávajúcemu nárok na za
platenie zmluvnej pokuty vo výške poskytnutej zálohy. 
Predavajúci je oprávnený započítal si pohľadávku na 
zaplatenie zmluvnej pokuty oproti pohľadávke kupujú
ceho na vrátenie poskytnutej zálohy Úhradou zmluvnej 
pokuty nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu 
vzniknutej škody a nie je limitovaná výška nároku na 
náhradu škody, výškou dojednanej zmluvnej pokuty.

4.4. Kupujúci je povinný tovar prevziať alebo prevzatie za
bezpečiť a pri prevzatí tovaru preveriť, či tovar zodpo
vedá objednávke, resp. či je tovar v zhode s kúpnou 
zmluvou. Pokiaľ je tovar v súlade s objednávkou, resp. 
kúpnou zmluvou, je v tomto prípade povinný túto skutoč
nost pri odovzdaní -  prevzatí tovaru písomne potvrdiť.
V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zho
de s kúpnou zmluvou, je kupujúci povinný oznámiť tieto 
skutočnosti bez zbytočného odkladu predávajúcemu. 
Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví počas šie
stich (6) mesiacov odo dňa prevzatia tovaru sa pova
žuje za rozpor s kúpnou zmluvou existujúci už pri jeho 
prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe tovaru alebo po
kiaľ sa nepreukáže opak.

4.5. Pokiaf je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru, je 
predávajúci oprávnený, ak neodstúpi od kúpnej zmluvy, 
po dobu trvania predĺženia účtovať náklady za usklad
nenie vo výške 100.- Sk I 3,32 EUR za každý jednotli
vý deň omeškania (1 EUR = 30,1260 Sk).

5. Platobné podmienky

5.1. Predávajúci rozlišuje jednak kúpnu cenu pri vlastnom 
odbere tovaru kupujúcim a jednak cenu s dodaním tova
ru kupujúcemu; v prípade pochybnosti sa ceny predá
vajúceho považujú za ceny pri vlastnom odbere. Ceny 
pri vlastnom odbere neobsahujú náklady na doručenie, 
montáž a rozostavanie.

5.2. Kupujúci je povinný pri podpise kúpnej zmluvy alebo 
najneskôr do siedmych (7) dni od podpisu kúpnej zmlu
vy uhradit dohodnutú zálohu. V prípade, že tato záloha 
nebude uhradená v dohodnutom termíne má predáva
júci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Doplatok kúpnej 
ceny musí byť zaplatený zásadne pred prevzatím tova
ru. V prípade odberu tovaru priamo pri uzavretí kúpnej 
zmluvy zo skladu predávajúceho hradí kupujúci celú 
kúpnu cenu ihned pri podpise kúpnej zmluvy a tovar mu 
bude zo skladu vydaný po predložení originálu dokladu 
o zaplatení celej kúpnej ceny.
V prípade špeciálnych požiadaviek kupujúceho môžu 
byt na želanie vyhotovené plány tovaru, pričom tieto 
môžu byt spoplatnené osobitnou sadzbou.

5.3. Pokiaľ sa zmluvné strany dohodnú v kúpnej zmluve, že 
časť ceny bude uhradená úverom, je kupujúci povinný 
súčasne s uzatvorením kúpnej zmluvy podať v obchod
ných priestoroch predávajúceho žiadosť o poskytnutie 
úveru pre túto kúpnu zmluvu. Kupujúci je povinný pri 
podpise zmluvy uhradiť dohodnutú zálohu. Pokiaľ banka 
neoznámi predávajúcemu do piatich (5) dní od uzatvo
renia zmluvy povolenie úveru pre kupujúceho, má pre
dávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Poskytnutá 
záloha bude kupujúcemu vrátená.

5.4. Na žiadosť predávajúceho je kupujúci povinný vhodným 
spôsobom preukázať svoju totožnosť v prípade platby 
bankovou kartou.

5.5. Platby kupujúceho sú predávajúcim započítavané vždy 
najprv na najbližší splatný záväzok, a to v tomto poradí: 
zmluvné pokuty, poplatky, úroky z omeškania a istina 
najstaršieho splatného záväzku kupujúceho. Kupujúci 
kúpnu zmluvu splní len v tom prípade, ked kúpna cena 
spolu so všetkými nákladmi, poplatkami a príslušen
stvom vyplývajúcich z kúpnej zmluvy budú pnpisané 
predávajúcemu.

5.6. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej 
ceny je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zo zá
kona vyplývajúci úrok z omeškania a pripadne skladové 
poplatky podfa bodu 4.5.
Celkovou kúpnou cenou sa rozumie kúpna cena vráta
ne DPH v zákonom stanovenej výške.

6. Omeškanie, odstúpenie

6.1. Pokiaf tieto všeobecné podmienky pripúšťajú odstúpe
nie jednej alebo druhej zmluvnej strany od zmluvy, je 
odstúpenie účinné doručením písomného oznámenia

o odstúpení druhej zmluvnej strane. Pokiaf zmluvná 
strana písomné oznámenie riadne zaslané na jej adre
su uvedenú v kúpnej zmluve alebo kupujúcemu písom
ne oznámenú neprevezme, zmluvné strany sa výslovne 
dohodli, že tridsiaty (30.) deň od odoslania sa považuje 
za deň doručenia a týmto dňom tiež odstúpenie nado
búda účinnost.
V prípade odstúpenia kupujúceho z dôvodu porušenia 
zmluvnej povinnosti na strane predávajúceho, je predá
vajúci povinný vrátiť do ôsmich (8) dni odo dňa doruče
nia oznámenia o odstúpení pripadnú zálohu na kúpnu 
cenu. prípadne kúpnu cenu.

6.2. Ak vzniklo omeškanie v dôsledku vyššej moci - vis 
major, platí za dojednané, že predávajúci nie je v omeš
kaní.

7. Výhrada vlastníckeho práva

7.1. V prípade, že dôjde k odovzdaniu tovaru pred zapla
tením celkovej kúpnej ceny. tovar zostáva vo vlastníc
tve predávajúceho až do úplného zaplatenia celkovej 
kúpnej ceny a všetkých výdavkov zo strany kupujúceho. 
Kupujúci nesmie žiadnym spôsobom tovar, pri ktorom je 
dohodnutá výhrada vlastníckeho práva scudzovaf alebo 
zaťažovať, napr. záložným právom. Kupujúci je na výz
vu predávajúceho vždy povinný oznámiť, kde sa tovar, 
u ktorého je dohodnutá výhrada vlastnictva. nachádza.

7.2. Kupujúci je povinný okamžite písomne oznámiť predá
vajúcemu, pokiaľ by si tretie osoby uplatňovali na tovar, 
pri ktorom je dohodnutá výhrada vlastnictva akýkoľvek 
nárok (napr. exekúcia, vzatie do zálohy, alebo zahrnutie 
do konkurznej podstaty, atd.).

8. Záruky

8.1. Nároky kupujúceho v prípade, že tovar pri prevzatí 
nie je v zhode s kúpnou zmluvou, resp. v prípade vád, 
ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po pre
vzatí tovaru v záručnej dobe, vyplývajú z ustanovení 
§ 616 -  627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov.

8.2. Kupujúci môže uplatniť svoje nároky ak preukáže úhra
du kúpnej ceny podľa kúpnej zmluvy a nákup tovaru 
u predávajúceho.

8.3. V prípade, že tovar pn prevzatí kupujúcim má odstrá
niteľné vady, má kupujúci právo na to. aby predávajúci 
bezplatne a bez zbytočného odkladu tovar uviedol do 
stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve a to odstrá
nením vady. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady 
požadovať výmenu veci. ak tým predávajúcemu ne
vzniknú neprimerane náklady vzhľadom na cenu tovaru 
alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto 
odstránenia vady vymenil vädnú vec za vec bez vady, 
ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide 
o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu 
užívaniu veci. má kupujúci právo požadoval výmenu 
veci alebo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva ma 
kupujúci, ak ide síce o odstrániteľné vady. ale kupujúci 
nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady vec riadne 
užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci 
právo na primeranú zľavu z ceny veci. To neplatí pokiaf 
kupujúci pred prevzatím veci o vade tovaru vedel alebo 
vadu sám spôsobil.

8.4. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa prejavia ako 
rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí tovaru v záručnej 
dobe (záruka). Záručná doba je dvadsaťštyri (24) me
siacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru 
kupujúcim, resp. dopravcom povereným kupujúcim.

8.5. Pomoc a informácie o nárokoch kupujúceho poskytuje 
kupujúcemu oddelenie služieb zákazníkom predávajú
ceho.

9. Iné zmluvné dojednania

9.1. Kupujúci svojim podpisom udeľuje súhlas so spraco
vaním svojich osobných údajov uvedených na kúpnej 
zmluve pre interné, propagačné a marketingové účely 
spoločnosti Kika Nábytok Slovensko, s.r.o., a to bud 
priamo spoločnosťou Kika Nábytok Slovensko, s.r.o. 
alebo spracovateľom ním určeným v súlade s právny
mi predpismi. Kupujúci dalej udeľuje svojím podpisom 
súhlas so zasielaním obchodných správ predávajúceho 
na svoju e-mailovú adresu alebo mobilný telefón formou 
SMS. Tento súhlas sa udeľuje až do jeho písomného 
odvolania. Kupujúci môže spoločnosti Kika Nábytok 
Slovensko, s.r.o. kedykoľvek písomne oznámiť odvola
nie svojho súhlasu.

9.2. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu písomne 
zmenu svojej adresy, pokiaf k zmene adresy došlo pred 
prevzatím tovaru. Pokiaf si kupujúci túto svoju povinnosť 
nesplní, nesie riziko vyplývajúce zo skutočnosti, že 
predávajúci jeho oznámenie nedostal, alebo ho dostal 
s omeškaním. Právne úkony predávajúceho voči kupu
júcemu sa považujú za splnené, pokiaľ tieto predávajúci 
odoslal na posledne udanú adresu kupujúceho.
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Predávajúci realizuje dopravu alebo montáž tovaru až po úplnom uhradení kúpnej ceny uvedenej v kúpnej zmluve.
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