
Všeobecné nákupné podmienky
pre pracovné plošiny, vysokozdvižné vozíky a iné 
samohybné zariadenia bez obslužného personálu 

(Od: Apríla 2019)

I. Všeobecne

1. Spoločnosť Prangl prenechá zariadenia za nasledujúcich podmienok, pokiaľ nie je v jednotlivých prípadoch písomne 
 výslovne dohodnuté inak. Protichodné nákupné podmienky objednávateľa sa nesmú stať obsahom zmluvy, a to ani v tom 
prípade, ak ich spoločnosť Prangl dostane ešte pred začatím obchodného vzťahu.

2. Príslušná aktuálna verzia všeobecných obchodných podmienok spoločnosti Prangl je dostupná na internete na stránke 
www.prangl.at.

3. Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Prangl sa vzťahujú aj na budúce obchodné prípady, aj keď nie sú opäť 
 dohodnuté osobitne v prípade nových obchodných prípadov.

4. Zástupcovia alebo zamestnanci vyslaní objednávateľom sú v každom prípade oprávnení vyjadriť záväzný súhlas s týmito 
obchodnými podmienkami a robiť právne záväzné vyhlásenia pre objednávateľa.

5. V prípadoch, v ktorých spoločnosť Prangl vykonáva mimoriadne zložité prípravné práce (najmä pre inšpekciu a plánovanie 
staveniska) počas prípravy ponuky, vyhradzuje si spoločnosť Prangl právo účtovať si tieto predbežné výkony a plnenia v 
prípade nerealizácie objednávky v primeranej miere.

6. Ponuky nie sú záväzné a, ak nie je v samotnej ponuke uvedené inak, majú platnosť 28 dní.
7. O tom, čo bude zariadenie prenechané objednávateľovi bez alebo s obslužným personálom, je výhradne na posúdení 

poradenského personálu spoločnosti Prangl.



II. Cena

1. Základom pre vyúčtovanie je vždy príslušná ponúknutá, resp. dohodnutá cena netto za jednotlivé zariadenie. Uvedené 
ceny sú bez príslušne platnej zákonnej sadzby dane z pridanej hodnoty. V prípade služieb poskytovaných spoločnosti platí 
princíp miesta prijímateľa. Pri existencii zákonných predpokladov sa uplatní Reverse Charge System.

2. Cena uvedená za zariadenie obsahuje iba prenechanie samotného stroja, nie však nevyhnutný obslužný personál alebo 
palivá alebo iné výkony a plnenia.

3. Cena uvedená za zariadenie kryje dennú dĺžku nasadenia, ktorá predstavuje maximálne 9 hodín, na základe 5-dňového 
pracovného týždňa (pondelok až piatok). Použitie a nasadenia nad tento rámec je prípustné iba po predchádzajúcej kon-
zultácii so spoločnosťou Prangl a výslovnom písomnom súhlase a v každom prípade sa dodatočne vyúčtuje. Práce počas 
víkendov a dní pracovného pokoja je nutné ohlásiť vopred a v každom prípade sa dodatočne vyúčtujú.

4. Ak zariadenie na miesto nasadenia dodáva spoločnosť Prangl, začína sa doba nasadenia na účely vyúčtovania príjazdom 
zariadenia na miesto nasadenia, pri skoršom dodaní spoločnosťou Prangl sa začína až dohodnutým termínom a končí sa 
včasným odhlásením zariadenia. Minimálne časy stanovené v ponuke týmto nie sú dotknuté. V prípade dohody denných 
sadzieb sa vyúčtuje každý, aj začatý deň. Deň dodania a vrátenia zriadenia sa počíta ako celý deň nasadenia, aj keď bude 
zariadenie dodané až v priebehu daného dňa. Dodanie a vrátenie zariadenia vykonávané spoločnosťou Prangl sa vyúčtuje 
osobitne. Najneskôr dva dni pred predpokladaným skončením nasadenia je nutné písomne informovať spoločnosť Prangl, 
aby mohla spoločnosť Prangl realizovať vyzdvihnutie zariadenia.

5. Dni prestojov alebo prerušenia nasadenia idú na ťarchu objednávateľa.
6. Dohodnutá cena za prepravu za doručenie a vyzdvihnutie neobsahuje inštaláciu zariadenia v zadnom dvore, priestoroch atď.
7. Pri osobnom vyzdvihnutí sa doba nasadenia, ktorú je nutné vyúčtovať, začína východom zariadenia zo spoločnosti Prangl 

a končí návratom zariadenia do spoločnosti Prangl. V prípade dohody denných sadzieb sa vyúčtuje každý, aj začatý deň. 
Deň vyzdvihnutia a vrátenia sa počíta ako celý deň nasadenia, aj keď bude zariadenie vyzdvihnuté až v priebehu daného 
dňa.

8. O zmenách v dobe nasadenia je nutné informovať spoločnosť Prangl čo možno najskôr. Spoločnosť Prangl bude podľa 
možnosti súhlasiť s predĺžením doby nasadenia, ak sa dohodne včas a pokiaľ to prevádzkové dôvody umožňujú. V prípade 
doby nasadenia si spoločnosť Prangl vyhradzuje právo účtovať pôvodne objednanú dobu nasadenia, pokiaľ nie je možné 
obstarať náhradnú objednávku.

9. Ak bolo v ponuke, resp. ak sa dohodlo postupné znižovanie cien v závislosti od doby nasadenia, nadobudne takáto zľava 
účinnosť iba vtedy, ak sa zariadenie prenechalo objednávateľovi skutočne iba počas dohodnutej doby nasadenia (alebo na 
dlhší čas). Pri skrátení doby nasadenia teda táto zľava z ceny odpadá. Čiastkové vyúčtovania sa realizujú za takú zníženú 
cenu, ktorá bola platná v okamihu fakturácie. Refundácia zľavy z ceny sa realizuje najneskôr v záverečnej faktúre.

10. Minimálna suma vyúčtovania predstavuje 300,00 EUR, ak nie je dohodnuté inak.

III. Podmienky nasadenia pre samohybné zariadenia bez obslužného personálu

1. Ak objednávateľ zariadenie vyzdvihne sám, musí byť jeho vozidlo v súlade s veľkosťou a užitočným zaťažením zariadenia, 
ktoré sa má vyzdvihnúť (podľa údajového listu). Objednávateľ sa v tomto prípade musí postarať o riadne zabezpečenie 
nákladu pomocou vhodných a preskúšaných upevňovacích a spojovacích materiálov.

2. Pri doručení a vyzdvihnutí zariadení spoločnosťou Prangl k miestu nasadenia, môžu byť tieto prepravované iba vtedy, ak 
existuje príjazdová cesta vhodný pre toto prepravné vozidlo.

3. Objednávateľ musí zabezpečiť, aby bola cesta a trasa určená pre prepravu zariadenia na miesto nasadenia, ako aj odkla-
dacia plocha zariadenia, vhodná pre nasadenia. Je zodpovednosťou objednávateľa, aby zabezpečil, že kvalita prístupovej 
trasy na miesto použitia, ako aj odkladacích priestorov spĺňali požiadavky zariadení spoločnosti Prangl (najmä pokiaľ ide 
o hmotnosť). Objednávateľ musí spoločnosť Prangl výslovne informovať o zvláštnych a osobitých nebezpečenstvách, ako 
je napríklad mäkké podložie, spodné konštrukcie, podklady atď. Spoločnosť Prangl nepreberá žiadnu zodpovednosť za 
škody na podlahe či podlaží spôsobené používaním a zriadením zariadenia.

4. V rámci odovzdávania sa vytvorí odovzdávací protokol, ktorý zaznamenáva stav zariadenia pri jeho odovzdaní. Pri vrátení 
sa do protokolu opäť nanovo zadokumentuje stav zariadenia.

5. Pri odovzdaní zariadenia vyškolí spoločnosť Prangl – ak je to nevyhnutné – jedného alebo viacero zamestnancov objedná-
vateľa do obsluhy zariadenia. Iba títo zamestnanci objednávateľa, ktorí boli spoločnosťou Prangl poučení a zaškolení, sú 
oprávnení obsluhovať stroj, čo musia títo voči spoločnosti Prangl potvrdiť písomne. S každým zariadením sa odovzdáva aj 
návod na obsluhu.

6. Spoločnosť Prangl sa usiluje poskytnúť dohodnuté zariadenia v stanovených termínoch. Ak však termíny nie sú písomne 
dohodnuté ako fixné, môžu sa vo všeobecnosti zmeniť, aby boli vylúčené prestoje z dôvodu neskoršieho dodania.

7. Ak spoločnosť Prangl pred začatím nasadenia neobhliadla miesto nasadenia, dá spoločnosť Prangl zariadenia k dis-
pozícii výlučne na základe informácií poskytnutých objednávateľom (pracovná výška, vyloženie atď.). Ak by zariadenie 
nebolo vhodné na použitie v dôsledku nesprávnych informácií poskytnutých objednávateľom, znáša objednávateľ všetky 
 dodatočné náklady, ktoré na základe toho vznikli. 

8. Objednávateľ musí preskúmať a skontrolovať zariadenie pred každým uvedením do prevádzky na prípadné poškodenia 
alebo znečistenia a v prípade potreby musí spoločnosť Prangl bezodkladne informovať.

9. Objednávateľ musí pravidelne kontrolovať stav hladiny motorovej nafty, motorových a hydraulických tekutín a vody a v prí-
pade potreby ich musí na vlastné náklady doplniť.

10. V prípade porúch na zariadení je nutné spoločnosť Prangl bezodkladne informovať, pričom je nutné uviesť aj číslo zaria-
denia, typy zariadenia a druh poruchy a prevádzku zariadenia zastaviť, ak sa so spoločnosťou Prangl na základe druhu 
poruchy a typu hlásenia nedohodlo inak. Za škody a náklady, ktoré vznikli nesprávnou obsluhou, zodpovedá objednávateľ.



11. V prípade, že zariadenie, ktoré spoločnosť Prangl prevzala, podlieha platbe za mýto, musí objednávateľ zabezpečiť správne 
nastavenie GO-Boxu a prípadné poruchy bezodkladne oznámiť najbližšiemu predajnému miesto GO a spoločnosti Prangl. 
Ak by nepodanie hlásenia spôsobilo dodatočné náklady, vyúčtujú sa tieto objednávateľovi dodatočne, spolu s administra-
tívnym príplatkom.

12. Pri prácach so zariadeniami v oblastiach verejných dopravných plôch je objednávateľ povinný získať potrebné povolenia a 
prijať a dodržiavať príslušné opatrenia v oblasti bezpečnosti cestnej premávky. Zariadenia sa smú používať iba na úradne 
schválených parkovacích miestach, v žiadnom prípade nesmú prekračovať postranné hranice povolených plôch a/alebo 
ohroziť či obmedziť plynulosť cestnej premávky.

13. Ak spoločnosť Prangl pre objednávateľa za osobitné náklady získa potrebné špeciálne povolenia na použitie verejných 
dopravných plôch, nepreberá spoločnosť Prangl žiadnu záruku za včasné získanie takýchto úradných povolení. Kópia 
 tohto povolenia, ktoré spoločnosť Prangl získa, sa zašle objednávateľovi. V takýchto prípadoch prijíma spoločnosť Prangl 
pri príslušnom poverení aj bezpečnostné opatrenia, ako sú napríklad uzatváracie práce v mieste nasadenia. Objednávateľ, 
ako spoločnosť, ktorá skutočne realizuje práce, musí priamo na mieste zabezpečiť, aby boli aj počas celej doby nasadenia 
skutočne dodržiavané všetky úradne predpísané a všetky inak nevyhnutné dopravné zabezpečovacie opatrenia. Objedná-
vateľ v každom prípade znáša riziko a náklady, ako aj s tým spojené vedľajšie náklady (napr. uskladnenie osobných auto-
mobilov atď.), ak na ploche zaparkovali vozidlá tretích osôb napriek zákazu zastavenia a ak by tieto museli byť odtiahnuté 
alebo preparkované.

14. Zamestnanci objednávateľa, ktorí obsluhujú zariadenie spoločnosti Prangl, musia dovŕšiť 18. rok života, ovládať slovenský 
jazyk, disponovať potrebnými zákonným oprávnením na vedenie vozidla resp. oprávnením obsluhovať vysokozdvižný vozík 
a počas doby nasadenia nesmú byť pod vplyvom drog alebo iných omamných látok liekov alebo alkoholu.

15. V prípade nasadenia zariadenia vo vonkajšom prostredí sa musí brať do úvahy maximálna prípustná rýchlosť vetra. Pri 
prekročení maximálnej prípustnej rýchlosti vetra je nutné okamžite prerušiť prevádzku zariadenia.

16. V prípade miest nasadenia v oblasti príletových koridorov musí objednávateľ získať a dodržiavať potrebné povolenia pre 
riadenie letovej prevádzky. Ak sú naplánované takéto úlohy, musí byť o tom spoločnosť Prangl písomne informovaná.

17. Práce pri stavbách tunelov je nutné vopred dohodnúť so spoločnosťou Prangl.
18. Z bezpečnostných dôvodov musí objednávateľ pred použitím zariadenia na vlastné náklady zabezpečiť, aby bol na mieste 

prítomný príslušne vyškolený poskytovateľ prvej pomoci.
19. Objednávateľ musí zabezpečiť, aby boli počas nasadenia dodržiavané všetky bezpečnostné pokyny a aby jeho personál 

používal zákonom predpísané osobné ochranné prostriedky (napr. prilba, bezpečnostná obuv, bezpečnostný postroj atď.).
20. Mimo oblasti stavby smie prepravu samohybných zariadení realizovať iba spoločnosť Prangl alebo jej poverení zástupcovia.
21. Prístroj je nutné používať a prepravovať pri zachovaní čo možno najväčšej miery šetrenia substancií. Objednávateľ musí 

 zabrániť akejkoľvek udalosti alebo akémukoľvek stavu, ktoré by viedli k opotrebeniu, ktoré prevyšuje bežnú mieru opotrebenia.
22. Objednávateľ musí prijať opatrenia na ochranu zariadenia proti padajúcim predmetom. Rovnako musí zabezpečiť, aby bol 

stroj pri hrubých prácach dostatočne prekrytý a chránený. Platí to predovšetkým pri maliarskych, zváračských, rezacích, 
omietacích a čistiacich prácach, prácach s betónom alebo podobnými materiálmi, ako aj prácach s kyselinami alebo inými 
korozívnymi látkami. Výslovne zakázané sú postrekovacie práce a pieskovanie.

23. Pri použití a nasadení zariadenia na špeciálnom povrchu (koberec, mramorová či pieskovcová podlaha atď.) odporúča 
spoločnosť Prangl dodatočne ochrániť podlahu pred znečistením spôsobeným opotrebením pneumatík, olejom atď.

24. Príslušné zariadenie sa smie používať iba v súlade s daným určením. V dôsledku toho sa napríklad pracovné plošiny nesmú 
nepoužívať ako zdvíhací žeriav a nesie sa prekročiť stanovené zaťaženie platformy. Ťahanie rozvodových sústav pomocou 
zariadenia je neprípustné.

25. Objednávateľ musí spoločnosť Prangl bezodkladne písomne informovať o prípadnom škodovom prípade spôsobenom s 
alebo na zariadení spoločnosti Prangl.

26. V prípade dopravnej nehody, ktorej účastníkom bolo nákladné vozidlo s pracovnou plošinou, je nutné v každom prípade 
privolať políciu.

27. Úplatné alebo bezúplatné odovzdanie zariadenia iným osobám nie je prípustné bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
spoločnosti Prangl.

28. Zariadenie je nutné chrániť pred neoprávneným použitím a krádežou, napr. uzamknutím, odstránením ovládacieho panelu 
a vybratím kľúča alebo hlavného spínača.

29. Objednávateľ musí uhradiť odmenu za použitie a nasadenia aj v tom prípade, ak zariadenie uviedla do prevádzky tretia 
strana (a to aj v prípade, ak o tom nevedela, a aj po už vykonanom odhlásení).

30. Na konci doby nasadenia musí objednávateľ zariadenie pripraviť na mieste nasadenia na vyzdvihnutie, resp. vrátiť spoloč-
nosti Prangl v riadnom stave, vyčistené a v stave pripravenom na ďalšie použitie (natankované, resp. v prípade zariadení 
poháňanom batériami, s plnou kapacitou batérií).

31. V prípadoch, v ktorých musí spoločnosť Prangl zariadenie po skončení doby nasadenia vyzdvihnúť, musí objednávateľ 
až po skutočné prevzatie spoločnosťou Prangl (aj v prípade, ak by toto prebehlo až o niekoľko dní) zabezpečiť, aby bolo 
zariadenie bezpečne uskladnené a chránené pred poškodením a krádežou (aj treťou stranou).

IV. Ochrana údajov – GPS Tracking Units

1. Zariadenia/stroje spoločnosti Prangl sú vybavené mobilnými zariadeniami zisťovania a zaznamenávania polohy (GPS 
 Tracking Units), ktoré umožňujú zisťovanie polohy a vyhodnotenie rozličných technických údajov. Údaje polohy zariadenia, 
ako aj technické prevádzkové údaje a údaje slúžiace na funkčnosť zariadenia sa spracúvajú na účely ochrany pred kráde-
žou a zneužitím, príp. na kontrolné účely vyúčtovania a prevádzkovej kontroly, ako aj na koordináciou vozového parku a 
správy flotily a na administráciu a správu inšpekčných a údržbových prác.



2. Objednávateľ musí zabezpečiť, aby ani vlastní zamestnanci, ani tretie osoby tieto mobilné zariadenia na zisťovanie polohy (GPS 
Tracking Unit) počas nasadenia nepoškodili, nemanipulovali s nimi alebo ich inak neznefunkčnili. Prípadné škody na mobilných 
zariadeniach na zisťovanie polohy je nutné bezodkladne oznámiť spoločnosti Prangl. V prípade, že by bolo  mobilné zariadenie 
na zisťovanie polohy dlhšie ako dva dni nefunkčné a ak objednávateľ nepodal žiadne hlásenie, predpokladá sa, že objednávateľ 
toleruje nefunkčnosť na náklady Prangl (strata nároku na spoplatnenie nad dohodnutý rámec). V tomto prípade musí objedná-
vateľ spoločnosti Prangl počas celej doby nefunkčnosti dodatočne uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 20 % dohodnutej odmeny.

3. Zákaznícke údaje týkajúce sa objednávok sú uložené prostriedkami elektronického spracúvania údajov, sú štatisticky 
spracúvané a interne prenášané zamestnancom a v prípade potreby koncernovým spoločnostiam skupiny Prangl, k čomu 
objednávateľ udeľuje svoj súhlas pri podpise zmluvy. Dôverné zaobchádzanie s týmito údajmi v zmysle GDPR je samo-
zrejme zaručené. Objednávateľ výslovne súhlasí s tým, že spoločnosť Prangl môže zhromažďovať, spracúvať a používať 
jeho osobné údaje, ktoré sprístupnil, na účely vlastného marketingu voči objednávateľovi ako zákazníkovi (napr. zriadením 
zákazníckeho súboru, posielaním newslettrov a informácií atď.). Tento súhlas môže objednávateľ kedykoľvek odvolať s 
účinnosťou do budúcnosti.

V. Zodpovednosť v prípade škody

1. Od okamihu prevzatia je zariadenie zverené do starostlivosti objednávateľa. Ten musí znášať všetky škody, ktoré vzniknú v 
súvislosti s použitím a nasadením. Odovzdanie zariadenia sa pre objednávateľa končí až vrátením zariadenia spoločnosti 
Prangl. Vrátenie samohybných plošín po skončení prevádzky sa realizuje na náklady a na riziko objednávateľa.

2. Objednávateľ zodpovedá za krádež a inú stratu zariadenia (aj častí zariadenia), ako aj za škody na zariadení (aj na častiach 
zariadenia), a rovnako aj za všetky vzniknuté časy výpadku a prestojov zariadenia spôsobené poškodením alebo krádežou/ 
stratou. V prípade krádeže je nutné príslušné policajné hlásenie. Kópia tohto hlásenia musí byť spoločnosti Prangl doručená 
bezodkladne.

3. V prípade poškodení zariadenia sa objednávateľovi vyúčtujú náklady na opravu. Pri škodách nad 5 000,- EUR sa privolá aj sú-
dom uznaný odborný znalec. Náklady na znalecký posudok znáša objednávateľ. V prípade znečistenia zariadenia znáša ob-
jednávateľ náklady čistenia/lakovania. Ako základ pre výpočet škody sa použije znalecký posudok súdom uznaného znalca.

4. V prípade, že zariadenie zavinením objednávateľa z dôvodu poškodenia alebo krádeže nebude po skončení doby nasa-
denia pripravené na ďalšiu prevádzku, musí objednávateľ po dobu výpadku uhradiť 60 % dohodnutej odmeny ako pauša-
lizovanú náhradu škody.

5. Ak v dôsledku neodborného alebo neautorizovaného nasadenia vzniknú na zariadení škody, znáša náklady na opätovné 
uvedenie do pôvodného stavu resp. opätovné sfunkčnenie objednávateľ. V prípade použitia zariadenia v rozpore s pred-
pismi, má spoločnosť Prangl právo vyzdvihnúť zariadenie z miesta používania bez toho, aby musela čakať na uplynutie 
zmluvnej doby používania.

6. Ak objednávateľ v zmysle nasadenia spôsobí škodu tretím stranám, musí objednávateľ tieto škody nahradiť priamo tretím 
stranám. V prípade menších škôd to platí aj vtedy, ak zariadenie nemalo uzatvorené žiadne povinné zmluvné poistenie 
vozidiel.

7. Spoločnosť Prangl nezodpovedá za to, ak zariadenie počas doby nasadenia zlyhá alebo nie je schopné prevádzky. 
 Spoločnosť Prangl sa však postará o čo možno najrýchlejšie odstránenie poruchy.

8. V prípade oneskoreného nasadenia, ktoré nie je zavinené spoločnosťou Prangl, nemá objednávateľ právo požadovať zníže-
nie ceny alebo náhradu škody. To isté platí, ak zariadenie počas doby nasadenia zlyhá napriek predchádzajúcemu overeniu 
jeho funkčnosti.

9. Spoločnosť Prangl nenesie zodpovednosť za žiadne škody akéhokoľvek druhu spôsobené nedodržaním lehôt a termínov, 
neudelením povolení na príslušnú trasu prepravy, ako aj zlyhaním vozidiel a pracovných zariadení akéhokoľvek druhu.

10. V prípade poškodenia zariadenia treťou stranou pred jej vrátením do Prangl a / alebo jeho vyzdvihnutím z prevádzkového 
miesta prostredníctvom Prangl, je zákazník povinný zaplatiť náhradu škody (aj keď neboli prítomní jeho zamestnanci v čase, 
keď došlo k poškodeniu zariadenia). Prangl však v prípade požiadavky, postúpi všetky nároky po škode na zákazníka, aby 
bolo možné problém vyriešiť medzi treťou stranou a zákazníkom.

11. Spoločnosť Prangl odporúča uzatvorenie poistenia proti poškodeniu stroja a proti krádeži alebo rozšírenie poistného krytia 
objednávateľa v poistení zodpovednosti za škody spôsobenú prevádzkou zariadenia za zariadenie na dobu nasadenia. 
 Poistenie za poškodenie zariadenia typicky kryje nasledujúce riziká: Požiar, ochranu pred bleskom, výbuch, búrka, krupo-
bitie, zemetrasenie, záplava, krádež, krádež vlámaním alebo lúpež.

VI. Vypovedanie zmluvy alebo odstúpenie

1. Ak objednávateľ pred začiatkom nasadenia udelenú zákazku zruší, a to aj iba sčasti, musí uhradiť poplatok za stornovanie 
vo výške 10 % z celkovej sumy zákazky, ako aj paušály za dodanie a vrátenie. Akékoľvek ďalšie nároky okrem hore uve-
dených sú vyhradené.

2. Ak je už zariadenie na ceste na miesto nasadenia alebo z miesta nasadenia, vyúčtuje sa príslušná minimálna suma vyúč-
tovania (pozri k tomu bod II.10), plus paušály za dodanie a vrátenie.

3. Pre prípad, že by neboli udelené úradné povolenia potrebné pre realizáciu dohodnutého plnenia a služieb, majú obe zmluv-
né strany právo od zmluvy odstúpiť, pričom objednávateľ musí spoločnosti Prangl uhradiť dovtedy poskytnuté plnenia.

4. Spoločnosť Prangl je oprávnená od zmluvy odstúpiť, resp. ju predčasne vypovedať, ak objednávateľ napriek poskytnutiu 
dostatočnej lehoty nesplnil svoje povinnosti alebo ak bez pričinenia spoločnosti Prangl nastali okolnosti, ktoré viedli k pod-
statnému sťaženiu alebo ktoré by mohli spôsobiť obavu z poškodenia veci a/alebo zranenia osôb a objednávateľ nemohol 
tieto okolnosti odstrániť ani v rámci poskytnutej dodatočnej lehoty. V takom prípade spoločnosť Prangl nezodpovedá za 
akékoľvek škody.



VII. Vyššia moc

1. Ak sa z dôvodu vyššej moci prerušili práce, oslobodia sa zmluvné strany zo svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy na 
obdobie prerušenia prác. Ak sa z dôvodu vyššej moci v dlhodobom horizonte čiastočne obmedzí alebo zabráni uskutoč-
neniu dohodnutého plnenia, majú zmluvné strany právo odstúpiť od zmluvy. Nároky na náhradu škody sú v tomto prípade 
vylúčené. Za vyššiu moc sa považujú predovšetkým nasledujúce udalosti: Vojna, zásahy vyššej moci, sabotáž, štrajky a 
blokácie, prírodné katastrofy, geologické zmeny a vplyvy.

2. Každá zmluvná strana je povinná poskytnúť druhej zmluvnej strane bezprostredne po výskyte prípadu vyššej moci správu 
so všetkými podrobnosťami. Okrem toho sa musia zmluvné strany poradiť o vhodných opatreniach, ktoré sa majú prijať.

VIII. Platobné podmienky

1. Pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak, objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť faktúru vydanú spoločnosťou Prangl ihneď po jej 
prijatí.

2. Započítanie protipohľadávok objednávateľa je vylúčené, pokiaľ neboli tieto protipohľadávky uznané súdom alebo pokiaľ ich 
spoločnosť Prangl výslovne neuznala.

3. Platobné príkazy musia byť zadané včas tak, aby bola suma pripísaná na účet spoločnosti Prangl vtedy najneskôr v deň 
splatnosti.

4. V prípade omeškania s platením môže spoločnosť Prangl uplatniť paušálnu sumu vo výške 40,00 EUR za výdavky na upo-
mienku, ako aj úroky z omeškania v zákonnej sadzbe, ktorá predstavuje 9 percentuálnych bodov nad základnou úrokovou 
sadzbou.

5. V prípade oprávneného omeškania s platením, čiže po neúspešnej upomienke, je spoločnosť Prangl oprávnená bez pred-
chádzajúceho oznámenia zadržať zariadenie(a) a požadovať predčasné splatenie všetkých ostatných nárokov voči objed-
návateľovi.

6. Ak medzi predložením ponuky a realizáciou dôjde k zmenám v platobnej schopnosti objednávateľa alebo ak sa vyskytnú 
okolnosti, ktoré spochybňujú platobnú schopnosť objednávateľa, je spoločnosť Prangl oprávnená buď požadovať zálohové 
platby vopred alebo od objednávky odstúpiť.

7. V prípade začatia konkurzného konania na majetok objednávateľa sa už neuplatňuje posledný termín platby poskytnutý 
pred začatím konkurzného konania. Po začatí konkurzného konania vykoná spoločnosť Prangl plnenie až po predošlej 
úhrade.

8. V prípade omeškania s jednou splatnou pohľadávkou sa automaticky stávajú splatné všetky ostatné, ešte nesplatné pohľa-
dávky, voči objednávateľovi a spoločnosť Prangl môže poveriť agentúru na vymáhanie ešte nesplatných a neuhradených 
pohľadávok a tejto tiež poskytnúť všetky údaje objednávateľa potrebné na vymáhanie pohľadávky. V tomto prípade sa 
objednávateľ zaväzuje uhradiť inkasnej spoločnosti všetky náklady spojené s vymáhaním pohľadávky.

9. Výkony a plnenia budú fakturované tej spoločnosti, ktorá je uvedená v potvrdení objednávky. Následná zmena faktúry 
neznamená, že sa posunie termín pôvodnej splatnosti. Spoločnosť Prangl je oprávnená v prípade následnej zmeny faktúry 
vyžadovať náhradu nákladov.

IX. Súdna príslušnosť. Ostatné ustanovenia

1. Uplatňuje sa slovenské právo. Pre riešenie všetkých sporoch má právomoc rozhodovať vecne príslušný súd v Slovenskej 
republike, ktorý vykonáva obchodnú príslušnosť. Spoločnosť Prangl je však oprávnená žalovať objednávateľa aj v jeho sídle. 
Slovenské právo sa v každom prípade uplatňuje aj na zahraničné objednávky.

2. Ak by boli jednotlivé ustanovenia všeobecných obchodných podmienok z akéhokoľvek dôvodu neúčinné alebo neplatné, 
zostávajúce ustanovenia a podmienky tým zostávajú nedotknuté. Na miesto neplatného alebo nevykonateľného ustano-
venia sa použije také účinné a vykonateľné ustanovenie, ktorého účinky sa čo možno najviac približujú hospodárskemu 
cieľu sledovanému neplatným alebo nevykonateľným ustanovením. Vyššie uvedené ustanovenia sa príslušne uplatnia aj v 
prípade, že všeobecné podmienky sa ukážu ako neúplné.


