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Všeobecné obchodné podmienky ELKOND HHK, a.s. 
 

 
Predávajúci 
Názov:   ELKOND HHK, a.s. 
Sídlo:   Oravická 1228, 028 01  Trstená 
 
IČO:   36382841 
IČ DPH:   SK2020129221 
Banka:   Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Zvolen 
IBAN:   SK75 0200 0000 0015 6467 7855 
SWIFT:   SUBASKBX 
Štatutárny orgán: Zdenko Krajč,  predseda predstavenstva 

   Ing. Eva Vaterková, člen predstavenstva 
   Ing. Daniela Loffayová, člen predstavenstva 

Registrovaný na OR OS Žilina odd. Sa, vl. č. 10137/L 
 
 

1. Predmet 
 

1. Pre všetky uzavreté zmluvy s káblami a ich príslušenstvom platia tieto podmienky a sú 
nedeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Zmluvné podmienky sa môžu líšiť od týchto 
podmienok len na základe dvojstrannej písomnej dohody. 

2. Uzatvorenie konkrétnej kúpnej zmluvy sa uskutoční na základe písomného potvrdenia 
písomnej objednávky kupujúceho predávajúcim. 

3. Potvrdenie objednávky sa svojimi podmienkami môže líšiť od všeobecných obchodných 
podmienok a pre konkrétny prípad sa bude riadiť podľa pravidiel opísaných v potvrdení 
objednávky. 

4. Objednávka kupujúceho musí obsahovať: 
- názov firmy, adresa, IČO, DIČ, bankové spojenie, číslo účtu, označ. registra a číslo zápisu 
- číslo objednávky 
- dátum vystavenia  
- číslo cenovej ponuky, pokiaľ je objednávka vystavená na základe pravidiel popísaných 

v článku II., bode 4 tejto zmluvy  
- názov výrobku (norma, tech. špecifikácia, farebné označenie žíl) 
- množstvo 
- obal (kruhy, bubny) 
- spôsob dopravy 
- termín plnenia objednávky 
- miesto dodania 
- kontaktná osoba, tel. č. 
- podpis oprávneného pracovníka s pečiatkou kupujúceho. 

 
5. Termín plnenia objednávky potvrdí predávajúci do dvoch pracovných dní od obdržania 

písomnej objednávky. 
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6. V prípade, že nie sú v kúpnych zmluvách stanovené zvláštne technické podmienky, je 
tovar dodávaný v súlade s platnými technickými normami, ktoré sú definované v TP 
a špecifikujú tým príslušnú kvalitu výrobku. 

7. Nominálne hodnoty uvádzané v TP alebo v katalógu výrobkov sú informatívne hodnoty, 
a preto prípustné odchýlky uvedené v TP alebo katalógu nemožno uplatňovať ako 
reklamáciu. 

8. Certifikáty na tovar vyrobený predávajúcim je kupujúci oprávnený používať výhradne pri 
predaji tovaru dodaného priamo predávajúcim. 

9. Pri použití certifikátov / Vyhlásení o zhode /Vyhlásení o parametroch predávajúceho pri 
predaji tovaru nevyrobeného, respektíve nedodaného predávajúcim, zaplatí kupujúci 
zmluvnú pokutu vo výške 33.000,- EUR za každý takýto doklad. 

10. Kvalita a kompletnosť dodávky tovaru je označená na štítku technickej kontroly. Popis na 
kábli má len  informatívny charakter. 

11. Dodané množstvo tovaru sa môže odchyľovať od dojednaného množstva jednotlivých 
položiek tovaru o +/- 5 %. Fakturované budú skutočné množstvá s toleranciou meracích 
prístrojov +/- 1 %. Zistené rozdiely spadajúce do tejto tolerancie nepodliehajú 
množstevnej reklamácii. 

 
 

2. Dodacie podmienky 
 

1. Predávajúci dodá kupujúcemu výrobky s dodacou podmienkou EXW Trstená, alebo 
Hronsek podľa INCOTERMS 2010. Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru s výslednou 
kúpnou cenu v deň prevzatia tovaru s cenou uvedenou v potvrdení objednávky. 

2. V prípade, ak sa jedná o zvláštne dĺžky tovaru, ktoré si kupujúci objednáva mimo 
štandardných balení zo skladu predávajúceho, môže si predávajúci uplatniť manipulačnú 
prirážku za rezanie do výšky 10% z dohodnutej ceny po vzájomnej dohode oboch strán. 

3. V prípade, že kupujúci stornuje odber tovaru, je predávajúci oprávnený uplatňovať u 
odberateľa zmluvnú pokutu a to: 
 10% z ceny objednávky pri storne po 48-ich hodinách od prijatia objednávky. 
 20% z ceny objednávky po piatich pracovných dňoch od prijatia objednávky. 
 50 % z ceny neodobratého množstva v prípade neodobrania celého objednaného 

množstva do 30 dní po potvrdenom termíne. 
4. Pri oneskorení platby viac ako 3 pracovné dni, je v prípade čiastkových dodávok výrobkov 

predávajúci oprávnený pozastaviť ďalšie dodávky, až do zaplatenia dlžných čiastok bez 
toho, aby sa predávajúci dostal do omeškania. 

5. Pozastavenie dodávok neprerušuje povinnosť kupujúceho platiť poplatok z omeškania.  
6. Pri oneskorení platby viac ako 15 dní, predávajúci má  právo odstúpiť jednostranne od 

ďalšieho plnenia zmluvy. Povinnosť zaplatiť za dodané výrobky trvá.  
7. V prípade, že faktúra nebude uhradená v lehote jej splatnosti, môže si predávajúci 

uplatniť voči kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,03% z nezaplatenej čiastky za 
každý deň omeškania. 
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3. Cenové podmienky 
 

1. Odbytové ceny sú dané:  
a) dutou cenou neobsahujúcou cenu medi s dopočítaním ceny medi v nadväznosti na 

aktuálnu burzovú cenu na londýnskej surovinovej burze a hmotnosti kovov podľa 
aktuálneho platného DUTÉHO CENNÍKA a rabatom  

b) pevnými cenami, ktoré sú dohodnuté na základe zvláštnych cenových ponúk 
kalkulovaných na ucelené projekty alebo na sortiment, ktorý nepatrí do výrobného 
portfólia. Na týchto cenových ponukách môžu byť uvedené aj zvláštne obchodné, 
platobné podmienky a v prípade objednania sa uvedú na potvrdení objednávky – 
kúpnej zmluvy 

2. Takto vytvorená cena je cena bez DPH a nezahŕňa náklady na dopravu ku kupujúcemu. 
 

4. Reklamácie 
 

1. Záručná doba je 24 mesiacov od dátumu splnenia dodávky. 
2. Kvantitatívne nedostatky kupujúci reklamuje pri osobnom preberaní u predávajúceho 

ihneď pri prevzatí tovaru. Pri dodávkach bez prítomnosti kupujúceho pri expedícii od 
predávajúceho, množstevné vady v dodávke reklamuje kupujúci v lehote do 3 dní od 
prevzatia od dopravcu.  

3. Za dôvod pre kvantitatívnu reklamáciu sa považuje preukázateľný rozdiel medzi 
množstvom tovaru deklarovaným v príslušných dokladoch a skutočne dodaným 
množstvom.  

4. Kupujúci je oprávnený reklamovať kvalitatívne vady dodávaných výrobkov v záručnej 
dobe, ktorá je vymedzená v článku 4., Bod 1. 

5. Za dôvod pre kvalitatívnu reklamáciu sa považuje preukázateľný rozdiel medzi 
deklarovanou a skutočnou kvalitou dodaného tovaru, pokiaľ skutočná kvalita nedosahuje 
deklarované kvalitatívne parametre. 

 
 

5. Vyššia moc 
 
 

1. Ani jedna zo strán nebude zodpovedať za úplné alebo čiastočné nesplnenie akéhokoľvek 
zo svojich záväzkov, ak nesplnenie bude dôsledkom takých okolností ako povodne, požiar, 
zemetrasenie a iné katastrofy, a tiež vojny alebo vojnové činnosti, ktoré vznikli po 
uzavretí kontraktu. Ak ktorákoľvek z takých okolností ovplyvnila plnenie záväzkov v dobe 
stanovenej v kontrakte, tak táto doba sa úmerne posunie o čas pôsobenia týchto 
okolností.  

 
 

6. Obal a balenie tovaru 
 

1. V prípade, že sú výrobky dodané na káblových bubnoch, fakturuje dodávateľ bubny 
súčasne s výrobkom na jednom daňovom doklade. Káble budú dodávané na bubnoch 
veľkosti: 
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  Veľkosť 
bubna 

Označenie Priemer Cena/ks 
  

D
re

v
e

n
é

 

60 60xxxxxxEFK 600 43,00 € 
80 80xxxxxxEFK 800 50,00 € 
90 90xxxxxxEFK 900 70,00 € 

100 100xxxxxxEFK 1000 70,00 € 
125 125xxxxxxEFK 1250 90,00 € 
140 140xxxxxxEFK 1400 129,00 € 
150 150xxxxxxEFK 1500 156,00 € 
160 160xxxxxxEFK 1600 173,00 € 
180 180xxxxxxEFK 1800 232,00 € 
200 200xxxxxxEFK 2000 349,00 € 

K
o

v
o

v
é

 100 100xxxxxxEFK 1000 133,00 € 
125 125xxxxxxEFK 1250 166,00 € 
150 150xxxxxxEFK 1500 299,00 € 
220 220xxxxxxEFK 2200 600,00 € 

 

Veľkosť cievky Priemer Cena/ks 

400 400 17 € 
400 kov. 400 27 € 

450 450 18 € 
Kónická cievka   30 € 

   Paleta ku 400 kov. 83 € 
 Paleta EURO 17 € 
  

 Veľkosť 
bubna 

Označenie Priemer Cena/ks 

 

D
re

v
e

n
é

 

60 60xxxxxxEFK 60 $55,00 
80 80xxxxxxEFK 80 $63,00 
90 90xxxxxxEFK 90 $89,00 

100 100xxxxxxEFK 100 $89,00 
125 125xxxxxxEFK 125 $114,00 
140 140xxxxxxEFK 140 $163,00 
150 150xxxxxxEFK 150 $197,00 
160 160xxxxxxEFK 160 $219,00 
180 180xxxxxxEFK 180 $293,00 
200 200xxxxxxEFK 200 $440,00 

K
o

v
o

v
é

 100 100xxxxxxEFK 100 $168,00 
125 125xxxxxxEFK 125 $210,00 
150 150xxxxxxEFK 150 $377,00 
220 220xxxxxxEFK 220 $760,00 
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2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu ním objednaný tovar v obaloch, používaných 

zvyčajne pre balenie dodávaného druhu tovarov a kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar 
v obaloch prevziať a zaplatiť cenu obalov podľa vyššie uvedenej tabuľky pokiaľ nie je 
inak stanovené v kúpnej zmluve. 

3. Predávajúci sa zaväzuje za podmienok ďalej uvedených v tejto zmluve vykúpiť bubny od 
kupujúceho späť. 

4. Káblové bubny sú evidované podľa evidenčných čísel. Predávajúci je povinný riadne 
označiť svoje obaly týmito číslami. Čísla týchto obalov sú vypisované pri expedícii na 
dodacom liste. Kupujúci sa zaväzuje ďalej obaly evidovať a hospodáriť s nimi podľa tejto 
zmluvy. Pri vrátení obalov predávajúcemu je kupujúci povinný evidenčné čísla vypísať na 
dodací list, alebo iný prepravný doklad. 

5. Dodávateľ vykupuje len nepoškodené obaly za nasledujúcich podmienok: 
 

Termín vrátenia 
obalov 

Faktúrovaná čiastka 
(v % z predajnej ceny) 

Do 3 mesiacov 85% 
 

5. Po lehote návratnosti môžu byť bubny vykúpené len na základe dohody o výkupe. 
6. Manipulácia s obalmi: 

a) Kupujúci je povinný manipulovať s obalmi tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. 
b) Pokiaľ kupujúci vráti obaly poškodené, predávajúci nie je povinný takéto obaly 

prevziať a má právo ich vrátiť kupujúcemu na jeho náklady. 
c) Pokiaľ kupujúci už pri preberaní tovaru zistí, že obaly sú poškodené, má právo takýto 

tovar reklamovať a nepodpísať prevzatie tohto tovaru, pričom tovar i s obalom 
zostanú v mieste určenia. Kupujúci oznámi reklamáciu do 24 hodín odo dňa dodávky 
predávajúcemu, ktorý je povinný do 24 hodín od oznámenia reklamácie vyslať svojho 
zamestnanca na prerokovanie reklamácie. 

Veľkosť cievky Priemer Cena/ks 

400 400 $22 
400 kovová 400 $35 

450 450 $23 
Kónická cievka 

 
$38 

   Paleta pre 400  kovová $105 
 Paleta EURO $22 
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