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Všeobecné obchodné podmienky  

spoločnosti FEIN elektronáradie, s.r.o., Stará Vajnorská 90, 831 04 Bratislava, 

Slovensko, IČO: 36267163 

 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Spoločnosť FEIN elektronáradie, s.r.o., Stará Vajnorská 90, 831 04 Bratislava, Slovensko, IČO: 

36267163, ďalej iba " FEIN elektronáradie, s.r.o." predáva tovar výlučne obchodným a výrobným 

spoločnostiam a SZČO (podnikateľským subjektom), ďalej iba "Obchodný partner" na území 

Slovenskej a Českej republiky. 

2. Všetky obchodné vzťahy medzi FEIN elektronáradie, s.r.o. a Obchodným partnerom sa riadia 

Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti FEIN elektronáradie, s.r.o., ďalej iba "VOP", 

platnými obchodnými podmienkami na príslušný kalendárny rok s jednotlivými obchodnými 

partnermi a zákonom č. 513/1991 Z. z. v aktuálne platnom znení, ďalej iba "Obchodným 

zákonníkom". 

 

Objednávanie tovaru 

 

1. Objednávka tovaru od Obchodného partnera, ďalej iba "Objednávka" musí obsahovať najmä 

objednávacie číslo tovaru/ov, množstvo, príp. adresu doručenia pokiaľ sa nezhoduje s adresou 

obchodného partnera. 

2. Minimálna hodnota Objednávky po uplatnení dohodnutých obchodných zliav a rabatov v cene 

bez DPH je 40 EUR. 

3. FEIN elektronáradie, s.r.o. vystaví ku každej Objednávke tovaru od Obchodného partnera 

Potvrdenie objednávky, ktorým sa považuje Objednávka za prijatú a akceptovanú. 

4. Dodatočné zmeny Objednávky po vystavení Potvrdenia objednávky nie sú možné. 

5. Dodanie tovaru sa uskutočňuje odovzdaním tovaru prvému dopravcovi (§ 412 ods. 1 

Obchodného zákonníka), ktorý tovar dopraví na adresu dodania, resp. adresu uvedenú v 

Objednávke. 

6. Obchodný partner je povinný v zmysle § 447 Obchodného zákonníka objednaný tovar prevziať a 

zaplatiť. Bezdôvodne neprevzatie objednaného tovaru od dopravcu Obchodným partnerom sa 

považuje za dodanie tovaru podľa bodu 5. 

7. Dodacia lehota tovaru je nezáväzná a je spravidla 3 pracovné dni. 

8. Ku každej Objednávke je účtovaná cena za dopravu tovaru nasledovne: 

 hodnota Objednávky po uplatnení dohodnutých obchodných zliav a rabatov v cene bez DPH 

je do 170 EUR vrátene - cena za dopravu 10 EUR, 

 hodnota Objednávky po uplatnení dohodnutých obchodných zliav a rabatov v cene bez DPH 

je viac ako 170 EUR do 670 EUR vrátene - cena za dopravu 7 EUR, 

 hodnota Objednávky po uplatnení dohodnutých obchodných zliav a rabatov v cene bez DPH 

je viac ako 670 EUR - cena za dopravu sa neuplatňuje. 

 



FEIN elektronáradie, s.r.o.                                                                          

 

 

Vrátenie tovaru 

 

1. Vrátenie tovaru vo všeobecnosti nie je možné, iba že ma na to Obchodný partner zákonné právo. 

2. V jednotlivých prípadoch a z dobrej vôle FEIN elektronáradie, s.r.o.  je vrátenie tovaru možné 

výlučne iba po dohode s FEIN elektronáradie, s.r.o..  

3. Dopravné a ďalšie náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s vrátením tovaru znáša Obchodný partner. 

Vrátený tovar je nutné zaslať na adresu: 
C. & E. Fein GmbH, Hans-Fein-Str. 81, 73529 Schwaebisch Gmuend - Bargau, Germany.   

4. Vrátený tovar musí byť nepoužitý, nepoškodený a zabalený v jeho originálnom obale. K tovaru je 

nutné priložiť vyplnený formulár: Approval for return consignments. 

5. FEIN elektronáradie, s.r.o. si za vrátenie tovaru účtuje manipulačný poplatok vo výške 15% ceny 

vráteného tovaru, minimálne 10 EUR, ktorý bude uplatnený v dobropise za vrátený tovar. 

 

V Bratislave dňa 20.1.2017. 

 

 


