VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
(ďalej len „Podmienky“)
vydané spoločnosťou UGO trade s.r.o., IČO: 277 72 659, so sídlom Za Drahou 165/1, Pod
Bezručovým vrchem, PSČ 794 01, Krnov, Česká republika, podnikajúcou na území Slovenskej
republiky prostredníctvom UGO trade s.r.o. organizačná zložka, so sídlom: súp. č. 1, 013
15 Rajecká Lesná, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Po, Vložka
č.: 10458/L, IČO: 48 111 244 (ďalej len „predávajúci“):
I.
Úvodné ustanovenia
1.1. Tieto Podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri uzatváraní kúpnej
zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) na nealkoholické nápoje, sorbety a iné potraviny
vyrábané a distribuované predávajúcim, predovšetkým balené šaláty a ľahké jedlá (ďalej
spoločne len „tovar“) medzi predávajúcim a inou osobou (ďalej len „zákazník“)
prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho na adrese www.ugonapriamo.sk
(ďalej len „webová stránka“).
1.2. Zákazníkom je podnikateľ, čiže osoba, ktorá samostatne vykonáva na vlastný účet a
zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským nebo obdobným spôsobom so zámerom
činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku.
1.3. Ustanovenia odchylné od týchto Podmienok je možné zjednať v kúpnej zmluve.
Odchylné ujednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto
Podmienok.
1.4. Cenu tovaru uvádza Predávajúci v Cenníku platnom v dobe uzatvorenia kúpnej zmluvy.
Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu s
individuálne dojednanými podmienkami. Cenník je prílohou týchto Podmienok. Cenník
tvorí nedielnu súčasť kúpnej zmluvy.
1.5. Kúpna zmluva a Podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je
možné uzavrieť iba v slovenskom jazyku.
1.6. Všetky zmluvné vzťahy sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým
zákonom č. 513/1991 Zb., Obchodným zákonníkom.
II.
Užívateľský účet
2.1. Zákazník môže objednávať tovar po prihlásení sa k užívateľskému účtu na webových
stránkach Predávajúceho. Ten je založený vyplnením registračného formulára, ktorý
obsahuje predovšetkým tieto údaje:
•
Názov/ meno zákazníka
•
IČO, DIČ
•
Sídlo
•
Adresa prevádzky, ak je odlišná od sídla
•
Telefónne číslo, email
•
Kontaktná osoba
Zákazník nemôže tovar objednávať, bez toho aby mal vytvorený užívateľský účet.
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2.2. Pri registrácii na webové stránke a pri objednávaní tovaru je zákazník povinný uvádzať
správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účtu je zákazník pri
akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené zákazníkom v užívateľskom
účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom/emailovou adresou
zákazníka a heslom. Zákazník je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií
nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu. Zákazník nie je oprávnený umožniť
využívanie svojho užívateľského účtu tretím osobám.
2.4. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet zákazníka, a to najmä v prípade, kedy zákazník
svoj užívateľský účet dlhšie ako 2 roky nevyužíva, či v prípade, kedy zákazník poruší
svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane týchto Podmienok).
2.5. Zákazník berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to
predovšetkým s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardwarového a softwarového
vybavenia predávajúceho, príp. nevyhnutnú údržbu hardwarového a softwarového
vybavenia tretích osôb.
III.
Uzatvorenie kúpnej zmluvy
3.1. Predávajúci zverejňujem na svojej webovej stránke aktuálnu ponuku tovaru, ktorý si
zákazník môže zakúpiť a nechať doručiť.
3.2. Všetky prezentácie tovaru umiestené na webovej stránke sú informatívneho charakteru a
predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohoto tovaru.
3.3. Webová stránka obsahuje rovnako informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru.
Náklady spojené s balením tovaru predávajúci neúčtuje. Informácie o nákladoch
spojených s dodaním tovaru uvedené na webovej stránke, platia len v prípadoch, kedy
je tovaru doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
3.4. Zákazník objedná tovar vložením vybraného tovaru do elektronického nákupného košíka
na webovej stránke. Do objednávkového formulára sa automaticky vyplňujú adresné a
identifikačné údaje zákazníka uvedené pri registrácii. Miestom plnenia kúpnej zmluvy je
adresa prevádzky uvedená zákazníkom v registračnom formulári. Zákazník môže miesto
plnenia kúpnej zmluvy v objednávkovom formulári zmeniť.
3.5. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je zákazníkovi umožnené skontrolovať a
meniť údaje, ktoré do objednávky uviedol, príp. vložil, a to i s ohľadom na možnosť
zákazníka zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky.
Objednávku odošle zákazník predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Objednať". Údaje
uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.
3.6. Pred zaslaním objednávky zákazník "zaškrtnutím" prázdneho štvorcového poľa
potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito Podmienkami a že s nimi súhlasí. Na existenciu
týchto Podmienok a ich znenie je zákazník dostatočným spôsobom pred vlastným
uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Tieto
Podmienky sú nedielnou súčasťou kúpnej zmluvy.
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3.7. Objednávka je záväznou ponukou zákazníka na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Predávajúci
má povinnosť bezodkladne zákazníkovi prijatie objednávky potvrdiť, a to na adresu
elektronickej pošty, ktorú zákazník uviedol pri registrácii. Potvrdením objednávky zo
strany predávajúceho vzniká medzi predávajúcim a zákazníkom zmluvný vzťah.
3.8. Minimálna výška takto zadanej objednávky činí 25,- EUR + DPH.
3.9. Predávajúci je oprávnený krátiť objednávku zákazníka príp. dodať tovar v čiastkových
dodávkach.
3.10. Zákazník berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to
predovšetkým s osobami, ktoré v minulosti podstatným spôsobom porušili kúpnu
zmluvu alebo tieto Podmienky.
3.11. Každá kúpna zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia.
Kúpna zmluva nie je prístupná tretím stranám.
IV.
Cena tovaru a platobné podmienky
4.1. Ak nie je dohodnuté inak, zákazník uhradí cenu tovaru pri jeho prevzatí v mieste plnenia
príslušnej kúpnej zmluvy.
4.2. Ak nie je dohodnuté inak, zákazník uhradí cenu tovaru pri prevzatí v hotovosti alebo
bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom platobného terminálu.
4.3. Spoločne s kúpnou cenou tovaru je zákazník povinný zaplatiť predávajúcemu rovnako aj
náklady spojené s dodaním tovaru, ak sa v danom prípade uplatňujú. Ak nie je uvedené
výslovne inak, považujú sa ďalej kúpnou cenou tovaru i náklady spojené s dodaním
tovaru.
4.4. Predávajúci je oprávnený dodanie tovaru odoprieť, pokiaľ zákazník neuhradí kúpnu cenu
tovaru pri prevzatí tovaru.
4.5. Predávajúci vystaví zákazníkovi po uhradení ceny tovaru daňový doklad – faktúru.
Daňový doklad – faktúra bude zaslaná zákazníkovi v elektronické podobe na elektronickú
adresu zákazníka.
V.
Preprava a dodanie tovaru
5.1. Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar podľa voľby zákazníka z možností
ponúkaných predávajúcim pri zadaní objednávky. V prípade, že predávajúci nebude
môcť splniť tento termín plnenia, musí o tom zákazníka vopred informovať.
5.2. Zákazník je povinný tovar v mieste a termíne plnenia kúpnej zmluvy prevziať príp. zaistiť
inú osobu, ktorá tovar prevezme.
5.3. Zákazník je povinný zaistiť, aby v mieste plnenia kúpnej zmluvy bolo možné vykonať
vykládku tovaru obvyklými prostriedkami a obvyklým spôsobom a bez nebezpečia škody
na zdraví či majetku.
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5.4. V prípade, že zákazník odmietne prevziať tovaru, i keby išlo len o dodávku časti
objednaného tovaru, je predávajúci oprávnený vyúčtovať zákazníkovi všetky logistické
náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s touto objednávkou, najmä náklady na dopravu
tovaru zákazníkovi. Nad rámec vyššie uvedeného je predávajúci ďalej oprávnený
požadovať od zákazníka zmluvnú pokutu vo výši 15% z ceny tohoto neprevzatého
tovaru.
VI.
Práva z vadného plnenia
6.1. Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv z vadného plnenia sa riadia
príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, predovšetkým ustanoveniami §
422 a nasl. Obchodného zákonníka.
6.2. Vady týkajúce sa druhu, množstva a akosti tovaru a obalov, ktoré je možné s
vynaložením obvyklej starostlivosti zistiť pri preberaní tovaru je nutné reklamovať
okamžite pri prevzatí tovaru, inak zákazník stráca nároky zo zodpovednosti za takéto
vady tovaru.
6.3. Záručné lehoty tovaru sú uvedené na jednotlivých výrobkoch dátumom spotreby.
6.4. Zákazník sa zaväzuje skladovať tovar v súlade s podmienkami uvedenými na etiketách
jednotlivých výrobkov. Tovar nesmie byť vystavený vo výkladnej skrini a pri predaji musí
byť chránený pred slnečným žiarením. V prípade porušenia tohto ustanovenia nemá
zákazník nároky z vad akosti tovaru.
VII.
Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán
7.1. Zákazník nadobúda vlastníctvo ku tovaru prevzatím kúpeného tovaru.
7.2. Zákazník nie je oprávnený akokoľvek pozmeňovať a doplňovať označenie dodaného
tovaru.
7.3. Zákazník berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové
stránky (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom.
Zákazník sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo
tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové
vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové stránky.
7.4. Zákazník nie je oprávnená pri využívaní webové stránky používať mechanizmy,
programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na
prevádzku webovej stránky predávajúceho. Webovú stránku predávajúceho je možné
využívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a
ktorý je v súlade s jej určením.
7.5. Zákazník berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté
v dôsledku zásahu tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej
stránky v rozpore s jej určením.
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VIII.
Záverečné ustanovení
8.1. Tieto Podmienky sú platné a účinné odo dňa 1. 3. 2018.
8.2. Predávajúci je oprávnený tieto Podmienky a Cenník meniť a dopĺňať, a to
jednostranným oznámením (písomne, e-mailom, zverejnením na webovej stránke alebo
prostredníctvom obchodného zástupcu) najmenej 1 (jeden) mesiac pred nadobudnutím
ich účinnosti. Objednávky učinené pred účinnosťou zmeny týchto Podmienok alebo
Cenníku sa riadia účinným znením Podmienok a Cenníka v čase ich zadania.
8.3. Miestne príslušným súdom pre riešenie prípadných sporov vzniknutých z kúpnej zmluvy
alebo v súvislosti s ňou budú riešené Okresným súdom Žilina a v prípade príslušnosti
krajských súdov, Krajským súdom v Žiline.
8.4. Ak je niektoré ustanovenie týchto Podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takýmto
stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpia ustanovenia, ktorých zmysel sa
neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného
ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
Žilina, 1.3.2018

UGO trade s.r.o.
podnikajúcou prostredníctvom
UGO trade s.r.o. organizačná zložka
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Príloha:

Základný cenník UGO - sortiment PET
platný od 01.07.2018
Kód

Názov tovaru

EAN kód SKU EAN kód krt. Objem

krt.
Cena/ks Cena/ks ks
bez DPH s DPH krt. vrstva

krt.
pal.

UGO 0,75 L PET - NEW
P090462 UGO červená repa/jablko 0,75 L

8594183202150

8594183202167

0,75 L

2,41 €

2,89 €

6

29

116

P090458 UGO mrkva/jablko 0,75 L

8594183202174

8594183202181

0,75 L

2,41 €

2,89 €

6

29

116

P090460 UGO pomaranč 0,75 L

8594183202099

8594183202105

0,75 L

2,74 €

3,29 €

6

29

116

P090459 UGO jablko 0,75 L

8594183202112

8594183202129

0,75 L

2,41 €

2,89 €

6

29

116

P090461 UGO grep 0,75 L

8594183202136

8594183202143

0,75 L

3,74 €

4,49 €

6

29

116

P090456 UGO banán/jahoda/jablko 0,75 L

8594183202075

8594183202082

0,75 L

2,74 €

3,29 €

6

29

116

P090463 UGO malina/jahoda/čučoriedka/jablko 0,75 L

8594183202051

8594183202068

0,75 L

2,74 €

3,29 €

6

29

116

P090457 UGO pomeranc/mrkev/jablko/zázvor 0,75 L

8594183202037

8594183202044

0,75 L

2,74 €

3,29 €

6

29

116

UGO 0,25 L PET
P095701 UGO jablko 0,25 L

8595231207677

8595231207776

0,25 L

1,21 €

1,45 €

6

49

343

P095702 UGO 100% Grep 0,25 L

8595231207684

8595231207783

0,25 L

1,38 €

1,66 €

6

49

343

P095703 UGO mrkva/jablko 0,25 L

8595231207707

8595231207806

0,25 L

1,21 €

1,45 €

6

49

343

P095704 UGO červená repa/jablko 0,25 L

8595231207691

8595231207790

0,25 L

1,21 €

1,45 €

6

49

343

P095706 UGO jablko/špenát/citrón/mäta 0,25 L

8595231207721

8595231207820

0,25 L

1,21 €

1,45 €

6

49

343

P095707 UGO pomaranč/mrkva/jablko/zázvor 0,25 L

8595231207639

8595231207738

0,25 L

1,21 €

1,45 €

6

49

343

P095708 UGO banán/jahoda/jablko 0,25 L

8595231207653

8595231207752

0,25 L

1,38 €

1,66 €

6

49

343

P095709 UGO malina/jahoda/čučoriedka/jablko 0,25 L

8595231207646

8595231207745

0,25 L

1,38 €

1,66 €

6

49

343

P095710 UGO 100% pomaranč 0,25 L

8595231207660

8595231207769

0,25 L

1,38 €

1,66 €

6

49

343

UGO Smoothie 0,25 L PET
P095713 UGO Smoothie jahoda/broskyňa/jablko 0,25 L

8594183202013

8594183202020

0,25 L

1,46 €

1,75 €

6

49

343

P095714 UGO Smoothie mango/marhuľa/jablko 0,25 L

8594183201993

8594183202006

0,25 L

1,46 €

1,75 €

6

49

343

P090901 UGO limonáda pomaranč/mäta 0,5 L

8594183201023

8594183201030

0,5 L

1,54 €

1,85 €

6

36

180

P090902 UGO limonáda malina/bazalka 0,5 L

8594183201047

8594183201054

0,5 L

1,54 €

1,85 €

6

36

180

UGO limonády 0,5 L PET

UGO sorbet 0,75 L PET - NEW
P090454 UGO Ovocná zmes sorbet červená 0,75 L

8594183202198

8594183202204

0,75 L

3,45 €

4,14 €

6

29

116

P090455 UGO Ovocná zmes sorbet žltá 0,75 L

8594183202211

8594183202228

0,75 L

3,45 €

4,14 €

6

29

116
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