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VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (VOP)
1. ÚVOD
VOP sa vzťahujú výlučne na predaj a nákup všetkých produktov predávaných spoločnosťou
GREENTECH S.A. a jej pobočkami. Vystavením objednávky Kupujúci vyjadruje a potvrdzuje
úplný súhlas s týmito VOP, ktoré majú prednosť pred podmienkami Kupujúceho v prípade,
že sú v rozpore s týmito VOP alebo sa od nich odchyľujú.
2. ZÁRUKA
S ohľadom na odsek 3, a pokiaľ nie je v tomto dokumente výslovne uvedené inak,
Predávajúci zaručuje, že Výrobok bude zodpovedať prípadným zverejneným špecifikáciám
Predávajúceho alebo iným normám kvality a/alebo opatreniam uvedeným v tomto
dokumente. Pod podmienkou dodržania záručných podmienok/podmienok skladového
hospodárstva (ako upravuje Vyhlásenie o zhode dodávané spolu s Výrobkom), Predávajúci
bezplatne vymení všetky Výrobky, ktoré v jednej alebo viacerých dodávkach nezodpovedajú
týmto špecifikáciám. Predávajúci zakladá všetky svoje odporúčania Kupujúcemu týkajúce sa
používania Výrobku na informáciách od Predávajúceho, o ktorých predpokladá, že sú
spoľahlivé, pričom Predávajúci neposkytuje žiadnu záruku na výsledky, ktoré by Kupujúci
mohol dosiahnuť pri akomkoľvek konkrétnom použití Výrobku. S výhradou vyššie
uvedeného, a pokiaľ nie je v tomto dokumente výslovne uvedené inak, Predávajúci
neposkytuje žiadne priame ani nepriame vyhlásenie či záruku akéhokoľvek druhu v
súvislosti s Výrobkom, týkajúcu sa predajnosti alebo vhodnosti na akýkoľvek konkrétny účel.
Predávajúci neposkytuje žiadne záruky presahujúce rámec opisu Výrobku, bez ohľadu na to,
či sa používa samostatne alebo v kombinácii s inou látkou alebo v akomkoľvek procese.
3. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI
Bezprostredne po prevzatí Výrobkov Kupujúcim v okamihu ich dodania alebo odovzdania, je
Kupujúci povinný písomne uviesť na dodacích listoch, či Výrobky nemajú viditeľné
poškodenia alebo chyby, ktoré vznikli v dôsledku ich doručovania alebo prepravy.
Bez ohľadu na vyššie uvedené, Kupujúci bezodkladne po prevzatí skontroluje Výrobok, či
nie je poškodený, či nemá chyby a či vyhovuje požiadavkám. Kupujúci je povinný písomne
informovať Predávajúceho o každej prípadnej reklamácii Výrobku (bez ohľadu na dôvod
takejto reklamácie) do desiatich (10) dní od prijatia daného množstva Výrobku, ktoré je
predmetom reklamácie; ak Kupujúci nepodá takúto písomnú informáciu v danej lehote, pôjde
o absolútne a bezpodmienečné vzdanie sa všetkých takýchto práv bez ohľadu na to, či
Kupujúci odhalí skutočnosti, ktoré by boli dôvodom takejto reklamácie, alebo či došlo k
ďalšiemu spracovaniu, výrobe, inému použitiu alebo ďalšiemu predaju takéhoto Výrobku.
Predávajúci dodá nové Výrobky alebo vráti sumu zodpovedajúcu chybným Výrobkom, podľa
vlastného uváženia. Kupujúci preberá všetky riziká súvisiace s porušením patentu alebo
iného duševného vlastníctva z dôvodu použitia Výrobku v kombinácii s inými látkami alebo
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pri akomkoľvek procese. Zodpovednosť Predávajúceho voči Kupujúcemu za škody
vzniknuté z akéhokoľvek dôvodu a podľa týchto Obchodných podmienok alebo inak, v
žiadnom prípade nepresiahne časť kúpnej ceny, ktorá sa vzťahuje na tú časť Výrobku, na
základe ktorej vznikol nárok Kupujúceho na náhradu škody. Predávajúci v žiadnom prípade
nenesie voči Kupujúcemu zodpovednosť za akékoľvek prípadné náhodné, následné alebo
osobitné škody, vrátane, okrem iného, ušlého zisku. Predávajúci nezodpovedá za žiadne
skryté vady zistené buď počas desať (10) dňovej záručnej lehoty po prevzatí Výrobku, alebo
po uplynutí tejto záručnej lehoty. Kupujúci sa týmto výslovne vzdáva akýchkoľvek nárokov
vyplývajúcich zo skrytých vád.
4. OBJEDNÁVKY
Každá objednávka a každé prijatie objednávky musí byť v písomnej forme. Kupujúci posiela
objednávku konkrétneho tovaru (označenie a požadované množstvo, miesto a termín
dodania, cena tovaru, záruka) Dodávateľovi e-mailom z jednej z e-mailových adries
Objednávateľa, s uvedením identifikácie osoby, ktorá takúto objednávku v mene
Objednávateľa zadáva, na jednu z e-mailových adries Dodávateľa.
5. PLATBY
Všetky faktúry sú splatné v lehote splatnosti dohodnutej pri potvrdení objednávky. Kupujúci
vykoná všetky platby podľa týchto Obchodných podmienok na účet uvedený na druhej
strane. Predávajúci je oprávnený odpočítať všetky bankové poplatky. Ak Predávajúci
primeraným konaním zistí, že finančná zodpovednosť Kupujúceho sa zhoršila alebo je pre
Predávajúceho inak neuspokojivá, môže požadovať od Kupujúceho zálohovú platbu alebo
zloženie dostatočnej zábezpeky a môže pozastaviť dodávky, kým Kupujúci nevykoná takú
platbu alebo nezloží takúto zábezpeku; konanie Predávajúceho v tomto prípade
nepredstavuje zmenu platobných podmienok podľa týchto Obchodných podmienok. Bez
ohľadu na akékoľvek iné ustanovenie je Predávajúci oprávnený najskôr uspokojiť staršie
dlhy Kupujúceho, a to v tomto poradí: náklady, úroky a nakoniec hlavný záväzok. Všetky
omeškané platby sú úročené úrokmi z omeškania vo výške 0,05 %/deň z dlžnej sumy za
každý deň omeškania s úhradou kúpnej ceny. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej
zmluvy v prípade, že je Kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny viac ako pätnásť
(15) dní. Bez ohľadu na vyššie uvedené, ak je Kupujúci v omeškaní s akoukoľvek platbou
voči Predávajúcemu o viac ako pätnásť (15) dní, Predávajúci je oprávnený: (i) zadržať
dodávku akýchkoľvek Výrobkov objednaných Kupujúcim, kým Kupujúci tieto platby
neuhradí; a (ii) požadovať od Kupujúceho okamžitú platbu za akékoľvek ďalšie výrobky
objednané Kupujúcim pred ich odoslaním.
6. VLÁDNE OBMEDZENIA
Ak súčasný alebo budúci zákon, vládne nariadenie, príkaz, predpis alebo rozhodnutie podľa
akýchkoľvek existujúcich alebo budúcich právnych predpisov bráni Predávajúcemu zvýšiť
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alebo upraviť cenu podľa týchto Obchodných podmienok, alebo ruší alebo znižuje akúkoľvek
cenu alebo zvýšenie ceny podľa týchto Obchodných podmienok, na základe písomného
oznámenia sa Predávajúci a Kupujúci pokúsia prijať obojstranne prijateľné zmeny, aby sa
tieto Obchodné podmienky prispôsobili takému zákonu, nariadeniu, príkazu, predpisu alebo
rozhodnutiu. Ak sa zmluvné strany nedokážu dohodnúť a prijať takéto zmeny do
šesťdesiatich (60) dní od oznámenia, Predávajúci má právo okamžite zrušiť príslušnú(-é)
objednávku(-y) prostredníctvom písomného oznámenia zaslaného Kupujúcemu.
7. CENA A ÚPRAVA PODMIENOK
Predávajúci môže zmeniť akúkoľvek cenu, prepravnú a/alebo platobnú podmienku
prostredníctvom písomného oznámenia zaslaného Kupujúcemu 10 dní vopred. Ak sa
Kupujúci a Predávajúci nedohodnú v dobrej viere do 10 dní po začatí rokovaní na takomto
zvýšení ceny a Predávajúci sa rozhodne trvať na zvýšení ceny, každá zo strán má právo
okamžite zrušiť príslušnú objednávku (objednávky) prostredníctvom písomného oznámenia
zaslaného druhej strane. Ak nie je uvedené inak, všetky ceny sú uvedené v eurách alebo v
ekvivalente eura v RON vypočítanom podľa priemerného výmenného kurzu Národnej banky
Rumunska záväzného ku dňu vystavenia faktúry Predávajúcim.
8. DANE
Všetky ceny Predávajúceho sú netto, t. j. bez dane z pridanej hodnoty. Faktúry
Predávajúceho budú uvádzať daň z pridanej hodnoty a táto daň z pridanej hodnoty bude na
faktúre uvedená ako samostatná položka. Predávajúci nie je povinný platiť Kupujúcemu
žiadne iné dane ani clá akéhokoľvek druhu, pokiaľ sa na tom zmluvné strany nedohodli
osobitne a vzájomne.
9. PREVOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA A RIZIKA STRATY
Vlastnícke právo k Výrobku prechádza na Kupujúceho v mieste odoslania Predávajúcim.
Kupujúci preberá všetky riziká a záväzky vyplývajúce z vykládky, vybalenia, skladovania,
manipulácie a používania Výrobku alebo z dodržiavania či nedodržiavania platných zákonov
a predpisov, ktoré upravujú alebo kontrolujú tieto činnosti. Predávajúci nenesie žiadnu
zodpovednosť za nedostatky pri vybaľovaní alebo vykladaní zariadenia alebo materiálov,
ktoré používa Kupujúci, bez ohľadu na to, či ich dodal Predávajúci alebo niekto iný. Okrem
prípadov, kedy Výrobok predávaný podľa týchto Obchodných podmienok nespĺňa výslovné
záruky uvedené v odseku 2, Kupujúci odškodní, ochráni a zbaví Predávajúceho
zodpovednosti za všetky náklady, výdavky, škody, rozsudky alebo iné straty, vrátane
nákladov na prešetrenie, súdne spory a primeraných poplatkov za právne zastupovanie,
ktoré vznikli v dôsledku toho, že Kupujúci si zvolil, použil, predal a inak spracoval Výrobok
predaný podľa týchto Obchodných podmienok. Bez ohľadu na vyššie uvedené, ak sa zmluva
zruší v dôsledku toho, že Kupujúci neuhradil platby včas, vlastnícke právo zostáva
Predávajúcemu a riziká (vrátane rizika náhodnej straty a/alebo poškodenia) prechádzajú na
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Kupujúceho. Všetky nároky Kupujúceho voči tretím stranám v súvislosti s vlastníckym
právom k Výrobkom automaticky prechádzajú na Predávajúceho.
10. VYŠŠIA MOC
Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže pozastaviť plnenie podľa týchto Obchodných
podmienok (s výnimkou úhrady za už prijatý Produkt) v prípade: (1) živelnej pohromy,
požiaru, výbuchu, povodne, hurikánu; (2) štrajku, výluky alebo iných priemyselných
nepokojov alebo štrajkov; (3) vyhlásenej alebo nevyhlásenej vojny; (4) dodržiavania
akéhokoľvek platného záväzného (bezwzględnie obowiązujący) zákona, nariadenia, príkazu
alebo predpisu, zahraničného či domáceho, vrátane, okrem iného, obmedzení vývozných
licencií, prioritných, prídelových, prideľovacích alebo predkupných príkazov alebo nariadení,
alebo zrušenia licencie Predávajúceho či Kupujúceho na prevádzku výrobných zariadení; (5)
nedostatku alebo inej chyby na zariadení používanom na výrobu alebo prepravu, nedostatku
pracovných síl, energie, paliva alebo surovín; (6) úplného alebo čiastočného zastavenia
prevádzky z dôvodu bežnej obnovy závodu Predávajúceho; alebo (7) akejkoľvek inej príčiny
alebo príčiny akéhokoľvek druhu alebo povahy, ktoré sú opodstatnene mimo kontroly strany,
ktorá neplní svoje povinnosti, bez ohľadu na to, či sú podobné ako vymenované príčiny
alebo odlišné od nich („vyššia moc“). Ak vyššia moc spôsobí, že niektorá zo zmluvných strán
nebude môcť plniť svoje povinnosti podľa týchto Obchodných podmienok a/alebo príslušnej
objednávky (objednávok), daná zmluvná strana zašle druhej strane písomné oznámenie s
úplnými údajmi vrátane predpokladaného trvania takejto vyššej moci, najneskôr do 72 hodín
od vzniku uvádzanej príčiny a po podaní takéhoto oznámenia môže daná zmluvná strana
pozastaviť plnenie svojich záväzkov podľa týchto Obchodných podmienok v rozsahu, v
akom ju takáto vyššia moc postihla, a to na dobu trvania vyššej moci, nie však dlhšie, a,
pokiaľ je to možné, daná zmluvná strana primeraným spôsobom odstráni okolnosť vyššej
moci. Po skončení okolnosti vyššej moci sa poskytovanie plnenia obnoví, ale takéto
oneskorenie nebude mať za následok predĺženie doby platnosti príslušnej objednávky
(objednávok) ani nebude zaväzovať Predávajúceho k doplneniu dodávok alebo Kupujúceho
k nákupu takto zmeškaných množstiev, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak. Spôsob
urovnania štrajkov alebo výluk, ktoré sa týkajú zmluvných strán, je plne v kompetencii
zmluvnej strany, u ktorej sa vyskytli ťažkosti, a vyššie uvedená požiadavka na nápravu
okolnosti vyššej moci primeraným spôsobom nevyžaduje pristúpenie na požiadavky
dotknutých zamestnancov, ak to zmluvná strana, u ktorej sa ťažkosti vyskytli, považuje za
nevhodné.
11. ODŠKODNENIE V SÚVISLOSTI S BEZPEČNOSŤOU A ZDRAVÍM
Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci poskytol Kupujúcemu údaje o bezpečnosti
materiálov v súlade s platnými zákonmi a predpismi, ktoré obsahujú varovania spolu s
bezpečnostnými a zdravotnými informáciami týkajúcimi sa výrobku a/alebo nádob/obalov
takého výrobku. Kupujúci bude šíriť tieto informácie tak, aby na možné nebezpečenstvá
upozornil osoby, o ktorých Kupujúci odôvodnene predpokladá, že môžu byť vystavené
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súvisiacim rizikám, vrátane, okrem iného, zamestnancov, zástupcov, dodávateľov a
zákazníkov Kupujúceho. Ak Kupujúci takéto varovania a informácie nerozšíri, musí
odškodniť, ochrániť a zbaviť Predávajúceho akejkoľvek zodpovednosti vyplývajúcej z
takéhoto pochybenia alebo, okrem iného, s akoukoľvek súvisiacou zodpovednosťou za
zranenia, choroby, úmrtie a škodu na majetku.
12. DODANIE
Dodacie lehoty uvedené v ponuke sú len orientačné a Predávajúci je oprávnený realizovať aj
čiastkové dodávky, pokiaľ sa zmluvné strany výslovne nedohodnú inak. Predávajúci
vynaloží maximálne úsilie na to, aby boli výrobky dodané v uvedených termínoch.
Potvrdenia objednávok sú platné za predpokladu, že nedôjde k oneskoreniu výrobného
procesu ani expedície výrobkov, a sú závislé od schopnosti Predávajúceho zabezpečiť
dostupnosť surovín. V prípade, že sa Predávajúci a Kupujúci v kúpnej zmluve výslovne
dohodli, že „rozhodujúci je čas“, má Kupujúci nárok na náhradu škody vo výške 0,5 % z
hodnoty potvrdenej objednávky za každý deň omeškania dodávky. V každom prípade
zodpovednosť Predávajúceho v súvislosti s nesplnením dodávky alebo predčasným
dodaním nesmie presiahnuť 5 % fakturačnej hodnoty dodávok, bez iných nárokov.
Predávajúci môže použiť všetky dôkazy na preukázanie toho, že škoda je nižšia, ako tvrdí
Kupujúci. Aby sa predišlo akýmkoľvek pochybnostiam, v prípade, že sa Predávajúci a
Kupujúci v kúpnej zmluve výslovne nedohodli, že „čas je rozhodujúci“, Kupujúci nemá nárok
na vyššie uvedenú pokutu.
13. OBCHODNÁ ČINNOSŤ
Zmluvné strany sú povinné:
i.

vykonávať obchodnú činnosť v súlade s najvyššími profesionálnymi normami a
nevykonávať žiadnu inú obchodnú činnosť, ktorá by vystavila protistranu sankciám
uloženým podľa platných zákonov a predpisov;

ii.

zdržať sa (vrátane svojich zástupcov, pridružených spoločností, subdodávateľov,
ktorí konajú v ich prospech v súvislosti so Zmluvou) akejkoľvek obchodnej činnosti,
ktorá by vystavila zmluvnú stranu sankciám podľa platných právnych predpisov
zakazujúcich korupciu a úplatkárstvo, t.j. vrátane, okrem iného: priameho či
nepriameho sľubovania, navrhovania, odovzdávania, požadovania, prijímania
akýchkoľvek materiálnych, osobných alebo iných výhod alebo prísľubov takýchto
výhod výmenou za vykonanie akéhokoľvek úkonu alebo opomenutie akéhokoľvek
úkonu v rámci vykonávanej obchodnej činnosti;

iii.

nahlásiť akýkoľvek nárok na neoprávnenú a neprimeranú finančnú alebo inú
obchodnú výhodu od akejkoľvek osoby v súvislosti s plnením zmluvy a zabezpečiť,
aby každá súvisiaca osoba, ktorá poskytuje služby alebo dodáva tovar v súvislosti so
zmluvou tiež dodržiavala túto klauzulu;

iv.

neakceptovať detskú prácu alebo nevyužívať nútenú prácu vo výrobe;
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v.

dodržiavať práva zamestnancov a zabezpečiť primerané pracovné podmienky:
písomná pracovná zmluva; počet pracovných hodín v súlade s právnymi predpismi;
odmeňovanie zodpovedajúce aspoň minimálnym štandardom pracovného
odvetvia/zákona;

vi.

zaobchádzať so zamestnancami dôstojne a s rešpektom a nevyužívať žiadne
telesné, psychické, sexuálne ani slovné obťažovanie či zneužívanie, ani žiadnu inú
zakázanú formu zastrašovania, pričom všetky disciplinárne opatrenia budú v súlade
s vnútroštátnymi zákonmi a medzinárodne uznávanými ľudskými právami;

vii.

zabezpečiť, aby: (i) pracovisko nepoškodzovalo zdravie a bezpečnosť
zamestnancov, (ii) pracovné prostredie bolo bezpečné a hygienické a aby (iii) boli
podporované postupy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;

viii.

zaručiť všetkým zamestnancom rovnaké zaobchádzanie a prístup k rovnakým
príležitostiam, netolerovať žiadnu diskrimináciu na základe pohlavia, veku, rasy,
kasty, sociálneho pôvodu, zdravotného postihnutia, etnického alebo národnostného
pôvodu, štátnej príslušnosti, členstva v zamestnaneckých organizáciách vrátane
odborov, politickej príslušnosti, sexuálnej orientácie alebo akýchkoľvek iných
charakteristík (uplatňujú sa dohovory MOP 100, 111 a 159);

ix.

rešpektovať právo zamestnancov zakladať združenia zamestnancov vrátane odborov
alebo iných združení alebo do nich vstupovať;

x.

konať ako zodpovedná strana v oblasti zachovania a ochrany životného prostredia,
dodržiavať všetky predpisy týkajúce sa: emisií do ovzdušia, odpadových vôd,
nakladania s tuhým odpadom a jeho redukovania, nebezpečných látok, kvality a
bezpečnosti výrobkov v súlade s so všetkými zákonnými požiadavkami a certifikátmi;

xi.

súhlasiť s tým, že sa nebudú podieľať na žiadnych rušivých činnostiach, ktoré
poškodzujú alebo v konečnom dôsledku budú poškodzovať životné prostredie,
podnikať zodpovedne so zreteľom na životné prostredie a usilovať sa byť
rešpektovanou spoločnosťou, ktorá dôsledne dodržiava environmentálne normy v
komunitách, v ktorých pôsobí;

xii.

potvrdiť, že neustále vynakladajú náležitú starostlivosť pri predchádzaní únikom,
vypúšťaniu a uvoľňovaniu nebezpečných látok a ak k nim dôjde, poskytnúť včasnú a
účinnú reakciu;

xiii.

podporovať politiku udržateľnosti s cieľom znížiť spotrebu primárnych zdrojov a znížiť
emisie CO2, ako je stanovené v Európskej zelenej dohode.

xiv.

s ohľadom na ochranu oprávneného obchodného záujmu spracúvať osobné údaje
fyzických osôb, ktoré sa podieľajú na plnení zmluvy a ktoré sa oficiálne nazývajú
"dotknuté osoby", a to v rozsahu: meno, priezvisko, funkcia, služobné telefónne číslo,
služobná e-mailová adresa, podpis a akékoľvek iné osobné údaje spracúvané na
splnenie vyššie uvedeného účelu. V tejto súvislosti sa zmluvné strany zaväzujú
dodržiavať platné právne predpisy o ochrane osobných údajov a zaviesť primerané
technické a organizačné opatrenia v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane

Greentech S.A
120224, 17 Industriilor Alley
Buzău, Romania

Social capital subscribed and paid: 4.649.116, 5 lei
J10/460/2002 | CUI: RO 14855491

Company administered in a two-tier system

Fax: +40 238 725 796 I Phone: +40 238 725 759
E-mail: office@greentech.ro | Web: www.green-tech-global.com

údajov s cieľom chrániť osobné údaje pred náhodným alebo nezákonným
poškodením, stratou, zmenou, zverejnením alebo neoprávneným prístupom a pred
nezákonným spracovaním. Každé porušenie ochrany osobných údajov bude
oznámené všetkým príslušným príjemcom do 24 hodín od jeho výskytu. Každá zo
zmluvných
strán
bude
priamo
informovať
svojich
zástupcov/partnerov/subdodávateľov (v rozsahu, v akom sa podieľajú na plnení tejto
zmluvy) o spracúvaní ich osobných údajov protistranou, a to aj na účely sankcií za
pranie špinavých peňazí a/alebo financovanie terorizmu. Žiadna zo zmluvných strán
nesmie získané osobné údaje predať, odcudziť, previesť, distribuovať, prenajať ani
inak s nimi nakladať na svoje osobné účely a/alebo v prospech tretích strán. Ak je
potrebné spracúvanie osobných údajov na iné ako vyššie uvedené účely, strana,
ktorá tieto údaje spracúva, si vyžiada písomný súhlas protistrany v súlade s
ustanoveniami platných právnych predpisov. Každá zo strán bude rešpektovať práva
dotknutých osôb v súlade s článkami 15 – 22 GDPR (všeobecného nariadenia o
ochrane osobných údajov).
Spracúvané osobné údaje sa uchovávajú počas celej platnosti zmluvy a po jej ukončení v
súlade s právnymi ustanoveniami o zániku hmotného práva konať a/alebo právnymi
ustanoveniami o archivácii dokumentov.
Toto ustanovenie dopĺňa nariadenie (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov) a vnútroštátne právne predpisy o ochrane osobných údajov.
14. POSTÚPENIE/POVERENIE
Kupujúci môže postúpiť/previesť práva a/alebo povinnosti/záväzky vyplývajúce z týchto
Obchodných podmienok a zo zmluvy, na ktorú sa vzťahujú tieto Obchodné podmienky, len s
predchádzajúcim písomným súhlasom Predávajúceho. Predávajúci môže (bez súhlasu
Kupujúceho) postúpiť/previesť práva a/alebo povinnosti/záväzky vyplývajúce z týchto
Obchodných podmienok a zo zmluvy, na ktorú sa vzťahujú tieto Obchodné podmienky, na
akúkoľvek pridruženú spoločnosť patriacu do skupiny Green Group a/alebo na jeden alebo
viacero subjektov, ktoré (priamo či nepriamo) poskytujú financovanie Predávajúcemu alebo
jednej alebo viacerým pridruženým spoločnostiam patriacim do skupiny Green Group,
predovšetkým vrátane bánk, finančných inštitúcií, úverových inštitúcií a ich syndikátov, ako
aj ich právnych nástupcov a subjektov nadobúdajúcich financovanie alebo cenné papiere.
Predávajúci môže urobiť v týchto Obchodných podmienkach zmeny, ktoré sa budú
vzťahovať na zmluvy od dátumu uvedeného Predávajúcim (ak bol dátum uvedený) alebo
odo dňa, kedy bol Kupujúci o doplnení informovaný a nevypovedal zmluvu s najskoršou
výpovednou lehotou.
15. INTEGRÁCIA
Tieto Obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky predaje spoločnosti Greentech S.A. a jej
pridružených spoločností. Pokiaľ neexistuje medzi Kupujúcim a Predávajúcim už platná
rámcová zmluva, žiadne ústne či písomné vyhlásenie či dohoda pred alebo pri podpise
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príslušnej nákupnej objednávky (objednávok) nemení ani neupravuje tieto písomné
Obchodné podmienky a žiadna zo strán si nebude nárokovať na zmenu, úpravu alebo
oslobodenie od akéhokoľvek ustanovenia týchto Obchodných podmienok, pokiaľ zmena nie
je pripravená v písomnej forme a podpísaná druhou stranou a výslovne označená ako
zmena týchto Obchodných podmienok. Tieto Obchodné podmienky sa nemenia ani
nedopĺňajú na základe potvrdenia, vyhlásenia alebo iného dokumentu predloženého
Kupujúcim, ktorý stanovuje dodatočné alebo odlišné podmienky, a Predávajúci týmto
oznamuje Kupujúcemu, že takéto dodatočné podmienky odmieta. V prípade, že niektoré
ustanovenie týchto Obchodných podmienok bude vyhlásené za neplatné alebo
nepoužiteľné, neovplyvní to platnosť ostatných ustanovení.
16. ROZHODNÉ PRÁVO A SÚDNA PRÁVOMOC
Tieto Obchodné podmienky sa riadia rumunským právom bez ohľadu na kolízne normy a s
výslovným vylúčením Viedenského dohovoru o medzinárodnej kúpe tovaru. Všetky spory
vyplývajúce z plnenia, vykonávania alebo výkladu kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a
Predávajúcim podliehajú výlučnej právomoci súdov Rumunska; miestne príslušný je súd v
Buzau.

