
Predajné podmienky 

1. Všeobecne 

Tieto predajné podmienky, ktoré majú zahŕňať aj špeciálne podmienky, ktoré 

upravujú ponuku, predaj a zber / dodanie akéhokoľvek tovaru od alebo v mene 

spoločnosti Upfield (ďalej len „Upfield“) svojim zákazníkom (ďalej len 

„Zákazník“) a vzťahujú sa na všetky podobné rokovania medzi spoločnosťou 

Upfield a Zákazníkom, (ďalej len „Podmienky“). 

2. Rozsah  

2.1 „Zmluva“ znamená akúkoľvek zmluvu medzi spoločnosťou Upfield a 

Zákazníkom na dodávku produktov spoločnosti Upfield, ktoré sú v súlade s 

odsúhlasenou objednávkou (definovanou nižšie) a podmienkami, čo môže 

zahŕňať aj iné obchodné dokumenty uvedené v potvrdení spoločnosti Upfield 

(ako je definované nižšie), vrátane (ale nielen) Obchodných podmienok 

spoločnosti Upfield, Politiky Upfield 

(https://upfield.com/purpose/responsibility/), zozname tovaru spoločnosti 

Upfield či akéhokoľvek spoločného obchodného plánu a Objednávok.  

2.2 „Obchodné podmienky“ je dokument s názvom „Obchodné podmienky“, 

ktorý sa okrem iného zaoberá zoznamom produktov spoločnosti Upfield a 

cenou týchto Produktov (ako je uvedené nižšie).  

2.3 „Spoločný obchodný plán“ je marketingový a reklamný plán, na ktorom sa 

zmluvné strany môžu dohodnúť a ktorý bližšie špecifikuje marketingové a 

obchodné iniciatívy.  

2.4 Tieto podmienky platia s výnimkou akýchkoľvek iných podobných 

podmienok, ktoré sa zákazník snaží presadiť alebo zahrnúť, a to buď v rámci 

nákupnej objednávky, ponuky na predaj, potvrdenia, prijatia, špecifikácie či 

akéhokoľvek iného dokumenty alebo takých, ktoré sú zahrnuté v obchode, 

zvyku, praxi alebo priebehu rokovaní.  

2.5 V prípade akéhokoľvek rozporu medzi týmito podmienkami a Zoznamom 

produktov spoločnosti Upfield či akýmikoľvek relevantnými predajnými 

podmienkami, majú tieto podmienky prednosť, za nimi nasleduje Zoznam 

produktov spoločnosti Upfield a potom Objednávka.  

2.6 Všetky popisy, špecifikácie a reklamy zo strany spoločnosti Upfield alebo tie, 

ktoré sú obsiahnuté na webstránke Upfield, jej katalógoch alebo brožúrach, sú 

vydané alebo publikované na jediný účel, a to poskytnutie približnej predstavy 

o produktoch v nich popísaných, ale tie nie sú súčasťou Zmluvy. 

3. Dodávka produktov  

3.1 Spoločnosť Upfield súhlasí s tým, že v súlade s touto Zmluvou dodá 

Zákazníkovi objednané produkty a ten súhlasí, že si ich zakúpi podľa platných 

Obchodných podmienok, Spoločného obchodného plánu alebo Zoznamu 

produktov spoločnosti Upfield („Produkty“) za cenu uvedenú v príslušnom 

Zozname produktov alebo Spoločnom obchodnom pláne („Cena”). Za produkty 

bude vystavená faktúra na sumu uvedenú v Zozname produktov spoločnosti 

Upfield v deň dodania. 

3.2 Ak sa zmluvné strany dohodnú na fixnom alebo minimálnom objeme nákupu 

jednotlivých produktov, spoločnosť Upfield bude mať právo Zákazníkovi 

fakturovat' cenu za fixný/minimálny objem produktov bez ohľadu na to, či si ich 

Zákazník objedná.  

4. Objednávanie  

4.1 Zákazník musí na objednanie Produktov použiť Objednávku produktov 

(ďalej len „Objednávka“).  

4.2 Každá objednávka sa zo strany spoločnosti Upfield považuje za potvrdenú 

až vtedy, ak to spoločnosť Upfield písomne potvrdí (ďalej len „Potvrdenie zo 

strany spoločnosti Upfield”).   

4.3 V každej objednávke musí byť uvedené množstvo objednaných Produktov, 

požadovaný čas doručenia, príslušné podrobnosti o objednávke (vrátane 

akýchkoľvek použiteľných podmienok INCOTERM) a úplné údaje o celej 

dovoznej dokumentácii, ktorú má poskytnúť spoločnosť Upfield.  Spoločnosť 

Upfield nebude akceptovať objednávky na produkty v množstve nižšom ako je 

minimálne množstvo objednávky.  

4.4 Spoločnosť Upfield oznámi Zákazníkovi, ak by objednané Produkty neboli k 

dispozícii alebo ak nie je možné splniť požadovaný čas doručenia uvedený v 

Objednávke.  

4.5 Zákazník je oprávnený zrušiť objednávku alebo znížiť požadovaný objem 

uvedený vo vystavenej Objednávke (úplne alebo sčasti) aj po schválení 

spoločnosťou Upfield. 

4.6 Spoločnosť Upfield nemá Zásady predaja alebo vrátenia tovaru a môže určiť 

minimálne množstvo produktov v Objednávke. Spoločnosť Upfield môže zrušiť 

akúkoľvek Objednávku (alebo časť Objednávky), ak by výroba nebola možná 

alebo by z akéhokoľvek dôvodu bola oneskorená.  

5. Dodanie, užívacie práva a riziko straty  

5.1 Spoločnosť Upfield musí dodať Produkty na miesto, ktoré je v súlade s 

Incoterm podmienkami uvedenými v Objednávke. Zákazník je povinný sa 

podriadiť povinnostiam, ktoré Incoterm v Objednávke uvádza. 

5.2 Za riziko straty alebo poškodenia Produktov zodpovedá po dodaní Zákazník 

(v súlade s dohodnutým zo strany INCOTERM). Ak dodanie nebolo dohodnuté, 

potom zmluvné strany súhlasia s tým, že dodanie bude Ex Works z miesta 

umiestnenia Produktov (ako uvedie spoločnosť Upfield). Interpretácia 

podmienok dodania musí byť v súlade s aktuálnym vydaním INCOTERMS v 

momente vydania Objednávky.  

5.3 Plnoprávny užívateľský nárok a užívacie vlastnícke právo Produktov 

neprechádzajú na Zákazníka, kým nedôjde k niektorej z týchto okolností:  

(a) spoločnosť Upfield nedostane celkovú platbu (v hotovosti alebo zúčtovaním 

prostriedkov) za Produkty alebo 

(b) zákazník nepredá Produkty v súlade s článkom 5.4.  

5.4 Zákazník musí mať právo na opätovný predaj alebo spracovanie Produktov 

ako súčasť svojej obchodnej praxe, pokiaľ spoločnosť Upfield písomným 

oznámením neuvedie inak alebo ak nedôjde k niektorej z udalostí popísaných v 

článku 16.2(b) alebo až do ukončenia Zmluvy ak tak urobí on a nekoná ako agent 

spoločnosti Upfield.  

5.5 Zákazník je povinný:  

(a) zabezpečiť, aby výrobky boli bez akéhokoľvek poplatku, záložného práva 

alebo vecného bremena;  

(b) skladovať Produkt správnym spôsobom v podmienkach, ktoré ho ochránia a 

uschovajú;  

(c) upovedomiť spoločnosť Upfield bezodkladne, ak nastane niektorý z prípadov 

uvedených v článku 16.2(b); 

(d) poskytnúť spoločnosti Upfield také informácie o Produktoch, ktoré môže 

spoločnosť Upfield v daný čas potrebovať; 

(e) nenarábať s identifikačnými štítkami až do prijatia Produktu alebo jeho obalu;  

(f) zabezpečiť, aby boli skladované oddelene od ostatného tovaru tak, aby boli 

jasne preukázané, že sú označené ako majetok spoločnosti Upfield a 

(g) V prípade, že zákazník sa stáva predmetom niektorej z udalostí uvedených v 

bode 16.2 (b) vydá všetky produkty spoločnosti Upfield a umožní spoločnosti 

Upfield a jej zamestnancom, zástupcom a subdodávateľom voľný a 

neobmedzený prístup do všetkých priestorov alebo vozidla vo vlastníctve, 

používaní alebo riadené zákazníkom a / alebo na iné miesto, kde je umiestnený 

niektorý z Produktov kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia, za 

účelom kontroly a získanie náhrady za tieto Produkty. 

5.6 Pokiaľ v Potvrdení spoločnosti Upfield nie je výslovne uvedené inak, tak 

všetky časy alebo dátumy dodávky poskytnuté spoločnosťou Upfield sú 

orientačné a dodacia lehota nie je rozhodujúca. Ak nedôjde k žiadnej udalosti, 

spoločnosť Upfield zodpovedá za akékoľvek omeškanie dodávky. Omeškanie v 

dodávke Produktov nezbavuje Zákazníka povinnosť dodávku prijať.  

5.7 Ak Zákazník neprevezme dodávku objednávky v deň dodania , má sa za to, 

že Produkty boli doručené o 9.00 hod v deň nasledujúci po dátume dodania. 

Spoločnosť Upfield môže podľa vlastného uváženia rozhodnúť, že Produkty 

uloží až do uskutočnenia dodávky alebo že ich predá tretej strane. Ak sa 

spoločnosť Upfield rozhodne, že Produkty uskladní, môže Zákazníkovi 

fakturovat' náklady spojené s prepravou a uskladnením, vrátane poistenia.  

5.8 Čiastkové dodávky - V prípade akýchkoľvek čiastkových dodávok zo strany 

spoločnosti Upfield (a) spoločnosť Upfield má právo účtovať za tieto dodávky, 

ak sú výrobky prijaté Zákazníkom; (B) Zákazník bude povinný prijať čiastkové 

dodávky, ak zvyšné Produkty budú Zákazníkovi dodávané v primeranej lehote; 

a (c) ostatné práva, povinnosti a opravné prostriedky podľa tejto zmluvy (vrátane 

práva spoločnosti Upfield účtovať úroky z neskoro vykonaných platieb) platia aj 

pre tieto čiastkové dodávky. 

5.9 Konfigurácia paliet sa môže podľa požiadaviek spoločnosti Upfield meniť.  

6. Odmietnuté Produkty  

6.1 Zákazník je povinný si Produkty okamžite po dodávke prezrieť a preveriť ich 

množstvo a chyby. V prípade, ak Zákazník zistí akékoľvek chyby, je povinný o 

nich informovať spoločnosť Upfield do 24 hodín, odkedy ich pri preskúmaní 

objavil alebo v prípade skrytých chýb v žiadnom prípade nie neskôr ako do 3 

týždňov od doručenia Produktov, inak sa má za to, že tieto Produkty sú v súlade 

s Objednávkou a musia byť zákazníkom prijaté bezpodmienečne.  

6.2 Zákazník je oprávnený odmietnuť dodávku Produktov, ktoré nie sú 

materiálne v súlade s Objednávkou (ďalej len „Odmietnuté Produkty“), v 

opačnom prípade sa Produkty považujú za prijaté bezpodmienečne a Zákazník 

sa musí vzdať svojich práv na vznesenie nárokov voči spoločnosti Upfield vo na 

odmietnutie Produktov. 

6.3 Zodpovednosť spoločnosti Upfield s ohľadom na odmietnuté Produkty musí 

byť s ohľadom na spoločnosť Upfield obmedzená na (i) výmenu príslušného 

Produktu v rámci primeranej lehoty alebo (ii) úhradu ceny zaplatenej 

zákazníkom spoločnosti Upfield za pre príslušné Produkty. Vrátenie tovaru zo 

strany Zákazníka spoločnosti Upfield je dovolená iba v prípade, ak spoločnosť 

Upfield na to dá predchádzajúci písomný súhlas.  

6.4 Ustanovenia článku 6 a článku 8 sa musia uplatniť na všetky opravené alebo 

vymenené Produkty dodané spoločnosťou Upfield. 

7. Cena a platba  

7.1 Cena uvedená v potvrdení spoločnosti Upfield je uvedená vrátane cla tak, že 

spoločnosť Upfield zodpovedá za tie povinností platných podmienok Incoterm, 

ktoré sa vzťahujú na objednávku a zákazník neplatí ďalšie clo. Cena a mena 

uvedená v Potvrdení spoločnosti Upfield je bez použitej dane z obratu, dane z 

pridanej hodnoty alebo akejkoľvek inej zodpovedajúce dane (ďalej len „DPH“), 

ktorá sa má vyfakturovať a zaplatiť Zákazníkom navyše k uvedenej cene. Ak sa 

od Zákazníka na základe príslušných právnych predpisov žiada zadržanie alebo 

odpočítanie sumy z platieb splatných spoločnosti Upfield, potom Zákazník musí 

navýšiť sumu splatnú spoločnosti Upfield o čiastku potrebnú na to, aby 

spoločnosť Updield dostala sumu, ktorú by mala dostať ak by neboli vykonané 

žiadne odpočty či zrážky.  

7.2 Spoločnosť Upfield môže fakturovat' Zákazníkovi za Produkty kedykoľvek po 

vykonaní dodávky tovaru. Pokiaľ nie je v Obchodných podmienkach alebo 

Spoločnom obchodnom pláne dojednané inak, Zákazník je povinný vyplatiť 

faktúru v lehote tridsať (30) dní od jej prijatia zo strany Upfield v plnej sume a 
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pripísaním finančných prostriedkov na bankový účet uvedený spoločnosťou 

Upfield. Ak sa ako forma platby použijú dobropisy (podliehajú písomnému 

schváleniu zo strany spoločnosti Upfield), číslo/čísla dlhopisov musia byť 

uvedené v rámci prevodných dokladov. 

7.3 Ak Zákazník podľa tejto Zmluvy nevykoná neuskutoční platbu v lehote 

splatnosti, potom spoločnosť Upfield bez obmedzenia iných práv alebo 

opravných prostriedkov, bude mať právo na pozastavenie ďalších dodávok 

Produktov, až kým zo strany Zákazníka nedôjde k úplnému splateniu faktúry a 

Zákazník je povinný zaplatiť úrok 6 % ročne nad základnú sadzbu Európskej 

centrálnej banky od dátumu splatnosti až do zaplatenia dlžnej čiastky, či už pred 

alebo po rozsudku. Tento úrok sa bude narastať každý deň od dátumu splatnosti 

až do zaplatenia dlžnej čiastky, či už pred alebo po rozsudku. Zákazník je spolu 

s dlžnou čiastkou povinný zaplatiť aj úrok. 

7.4 Zákazník je povinný uhradiť dlžnú čiastku podľa tejto Zmluvy bez 

akéhokoľvek odpočtu z titulu započítania alebo protipohľadávky. Žiadne spory 

medzi zákazníkom a spoločnosťou Upfield o kvalite či iné nároky predložené 

Zákazníkom nedávajú Zákazníkovi právo pozastaviť alebo započítať spoločnosti 

Upfield akúkoľvek sumu nezaplatených faktúr.  

7.5 Akékoľvek sťažnosť týkajúca sa faktúry musí byť spoločnosti Upfield 

oznámená do ôsmich (8) dní po jej vystavení. Potom sa má za to, že Zákazník 

faktúru schválil. 

8. Záruky, zastúpenia, záväzky  

8.1 Spoločnosť Upfield Zákazníkovi zaručuje, že: 

(a) musí mať plnú spôsobilosť na právne, prospešné a nezaťažené vlastnícke 

právo k Produktom v dobe ich doručenia Zákazníkovi a 

(b) v čase dodania sú Produkty materiálne v súlade s potvrdením Objednávky, 

sú vhodné na konzumáciu zo strany ľudí a sú v súlade s rozhodným právom. 

8.2 Spoločnosť nezodpovedá za Produkty, ak ich zákazník nemal v dobrých 

podmienkach, nedodržiaval odporúčania spoločnosti Upfield na skladovanie 

(vrátane teplotných požiadaviek) alebo sa neriadil „dátumom predaja najneskôr 

do“ uvedeným na Produkte. 

8.3 Zákazník nesmie predávať Produkty, ktoré/ktorých: 

(a) majú koncové miesto určenia v krajine, ktorá je predmetom sankcií alebo 

kontrol vývozu alebo sankcií stanovených v Spojenom kráľovstve, Európskej únii 

a Spojených štátoch amerických; 

(b) po „dátume predaja najneskôr do“ alebo tie, pri ktorých sa Zákazník neriadil 

odporúčaniami spoločnosti Upfield na skladovanie (vrátane teplotných 

požiadaviek); 

(c) predaj nie je v súlade so zákonom. 

8.4 Všetky ostatné záruky alebo podmienky (či už výslovné alebo 

predpokladané), iné ako tie, ktoré výslovne ustanovené v tejto Zmluve, sú 

vylúčené z tejto Zmluvy v plnom rozsahu povolenom zákonom.  

9. Akcie 

9.1. „Akcia“ je špeciálna ponuka zo strany Zákazníka voči spotrebiteľovi, na 

základe ktorej Zákazník súhlasí s tým, že po obmedzenú dobu, bude predávať 

konkrétne výrobky za zníženú cenu alebo s inými výrobkami bez príplatku alebo 

za zníženú cenu spolu s inou podobnou akciou, alebo v rámci týchto akcií 

dosiahne rovnaký alebo podobný účinok. „Propagačný fond“ je fond 

poskytnutý spoločnosťou Upfield Zákazníkovi na úplné alebo čiastočné 

financovanie špecifických akcií. 

9.2 Podmienky vzťahujúce sa na akcie a propagačný fond musia byť vopred 

dohodnuté v závislosti od prípadu medzi spoločnosťou Upfield Zákazníkom a 

môže byť obsiahnuté v Spoločnom podnikateľskom pláne. 

9.3 Zákazník je povinný poskytnúť všetky podporné údaje (pozri článok 9.4 

nižšie) a nárokovať si Propagačný fond od spoločnosti Upfield v lehote 90 dní 

po ukončení príslušnej akcie. Bez toho, aby bola predchádzajúca veta dotknutá, 

v prípade, ak Zákazník nie je schopný vykonať takýto nárok alebo poskytovať 

komplexné podporné údaje do jedného roka odo dňa uplynutia príslušnej akcie, 

stráca nárok na akýkoľvek propagačný fond vzťahujúci sa na tieto produkty. 

9.4 Zákazník je povinný poskytnúť všetky údaje k predaju a ďalšie relevantné 

podporné údaje na preverenie, či Produkty, na ktoré sa vzťahuje alebo poskytuje 

žiadosť o Propagačný fond, boli zakúpené a predávané v súlade s akciou a 

poskytnutým propagačným fondom. Tieto podporné údaje môžu zahŕňať 

komentovaný doklad o doručení, potvrdenie ceny/povolenie od oprávneného 

zástupcu spoločnosti Upfield, financovanie, spúšťacie údaje o predaji (pre 

retrospektívnu žiadosť propagačného fondu) a / alebo inú dokumentáciu, ktorú 

spoločnosť Upfield rozumne žiada.  

9.5 Ak Zákazník poruší tieto podmienky Akcie, spoločnosť Upfield bude 

oprávnená: (a) zadržať platbu celého Propagačného fondu alebo jeho časti, (b) 

pri vyplatení si nárokovať vrátenie Propagačného fondu (vyplateného na základe 

príslušnej faktúry) a/alebo nastaviť si započítanie s ostatnými pohľadávkami voči 

Zákazníkovi (c) prestať ponúkať ďalšie propagačné fondy a (d) prestane dodávať 

produkty v priebehu akcie. 

10. Práva duševného vlastníctva  

10.1 Nič, čo je uvedené v tejto Zmluve nesmie byť v žiadnom prípade prenesené 

na Zákazníka a Zákazník nemá akékoľvek právo používať žiadne práva 

duševného vlastnítcva vlastnené alebo používané subjektom spoločnosti Upfield 

(ďalej len„PDV Upfield“). 

10.2 Zákazník nesmie alebo sa musí zdržať akejkoľvek činnosti, ktorá by mohla 

poškodiť alebo ohroziť PDV Upfield a musí zabezpečiť, aby jej pridružené 

spoločnosti konali rovnako alebo sa zdržali takého konania. Výraz „Pridružené 

spoločnosti“ v tejto Zmluve predstavuje v prípade Zákazníka akúkoľvek 

spoločnosť ovládajúcu, ovládanú alebo pod spoločnou kontrolou, či už priamom 

alebo nepriamou, so Zákazníkom.  

10.3 Zákazník môže nakupovať produkty Upfield iba od spoločnosti Upfield. 

Zákazník sa nesmie zúčasňovať žiadnych aktivít, či už sám osobne alebo 

prostredníctvom ktorejkoľvek tretej strany, ktorý by mali za následok paralelný 

dovoz produktov spoločnosti Upfield, a to akýmkoľvek spôsobom.  

10.4 Zákazník nesmie predávať, ponúkať na predaj, manipulovať, vyrábať 

a/alebo distribuovať, a to priamo alebo nepriamo, akýkoľvek tovar, ktorý 

porušuje práva duševného vlastníctva spoločnosti Upfield, falšuje alebo 

napodobňuje Produkty či iné výrobky nesúce znak alebo dizajn, ktorý je 

podobný alebo zameniteľný s produktami spoločonosti Upfield. Zákazník je 

povinný spoločnosť Upfield bezodkladne informovať o tom, ak sa dozvie o 

existencii, umiestnení, dovoze, vývoze, výrobe alebo distribúcii produktov, ktoré 

porušujú práva duševného vlastníctva spoločnosti Upfield, falšujú, napodobňujú 

alebo podobajú sa na Produkty.  

11. Mlčanlivosť  

11.1 Každá zmluvná strana súhlasí s tým, že nebude zverejňovať Dôverné 

informácie (definované nižšie) bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej 

zmluvnej strany a použije minimálne rovnaký stupeň náležitej starostlivosti, aby 

zabránila zverejneniu Dôvernej informácie, ako keby išlo o vlastnú dôvernú 

informáciu alebo informáciu rovnakej dôležitosti (ale v prípade akejkoľvek 

udalosti nie menej ako s primeraným stupňom starostlivosti).  

11.2 „Dôverná informácia“ zahŕňa informácie, ktoré 

(i) sa považujú za dôverné; 

(ii) sa týkajú cien, receptov a vývoja či reklamy produktov,  

(iii) vzhľadom na okolnosti ich zverejnenia alebo povahy informácie také, ktoré 

by rozumný človek považoval za dôverné.  

11.3 Dôverná informácia nezahŕňa informácie, ktoré:  

(a) v čase zverejnenia boli zverejnené alebo inak prístupné verejnosti;  

(b) po zverejnení sa stali verejnými (inak ako porušením zásady mlčanlivosti 

alebo dôvernosti);  

(c) boli známe prijímajúce strane pred zverejnením, pričom takúto vedomosť je 

možné preukázať;  

(d) boli zverejnené prijímateľovi treťou stranou (inou ako je zamestnanec alebo 

agent druhej zmluvnej strany) tak, že sprístupnenie týchto informácií príjemcovi 

nie je v rozpore so žiadnou povinnosťou mlčanlivosti voči oznamovateľovi alebo  

(e) sú nezávisle od príjemcu, ak by nezávislý vývoj môžu byť doložený 

dokumentáciou. 

11.4 Povinnosť dodržiavať mlčanlivosť uvedená v článku 11 trvá dva (2) roky od 

zverejnenia podľa článku 11, a to bez ohľadu na akékoľvek ukončenie tejto 

Zmluvy.  

12. Vyššia moc  

12.1 Zmluvná strana neporuší podmienky Zmluvy ani nebude zodpovedná za 

akékoľvek nesplnenie ale oneskorenie pri výkone svojich povinností podľa 

Objednávky v prípade udalostí, ktoré nebolo možné kontrolovať bez 

obmedzenia na prírodné úkazy, dodržiavanie zákonov, vládnych zákonov, 

súdnych alebo obdobných príkazov, zemetrasenie, povodeň, požiar, úder 

blesku, výbuch, vojnu, terorizmus, nepokoje, občianske nepokoje alebo 

epidémie, štrajky, výluky, odstávky práce, chybu alebo nečinnosť dopravy, 

poruchy strojových zariadení, poruchy alebo chyby nástrojov (ďalej len „Vyššia 

moc“). 

12.2 V prípade výskytu akejkoľvek udalosti vyššej moci musí poškodená strana 

bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu písomným oznámením o 

udalosti, v ktorom uvedie príčinu udalosti a dopad na plnenie povinností podľa 

zmluvy.  V prípade akéhokoľvek oneskorenia musí byť povinnosť dodania tovaru 

zastavená na čas rovnajúci sa časovej strate v dôsledku vyššej moci. Ak však 

udalosti Vyššej moci pretrvávajú alebo sú dlhšie ako tridsať (30) dní po 

dohodnutom dátume dodania, druhá zmluvná strana je oprávnená zrušiť danú 

časť objednávky bez akejkoľvek povinnosti voči druhej zmluvnej strane. 

13. Obmedzenie zodpovednosti  

13.1 Podľa článku 13.4 celková zodpvednosť spoločnosti Upfield za zmluvu, 

delikt (vrátane nedbanlivosti), prekrútenie a pod. v súvislosti s:  

(a) touto Zmluvou musí byť obmedzená v súhrne na sumu rovnajúcu sa cene 

zaplatenej alebo splatnej Zákazníkom za produkty v rámci platnej Objednávky v 

rámci dohody a 

(b) Objednávka musí byť obmedzená v súhrne na sumu rovnajúcu sa cene 

zaplatenej alebo splatnej Zákazníkom za produkty v rámci tejto Objednávky. 

13.2 Podľa článku 13.4 spoločnosť Upfield nie je zodpovedná v rámci tejto 

Zmluvy za zmluvu, delikt (vrátane nedbanlivosti), prekrútenie a pod. v súvislosti 

s/so:  

(a) stratou skutočného alebo predpokladaného zisku alebo akoukoľvek inou 

ekonomickou stratou (vrátane akejkoľvek straty pri použití, strate pri výrobe, 

strate z prerušenia prevádzky, úrokov, príjmov, predpokladaných úspor, zákaziek 

alebo poškodenia dobrého mena), zvýšené náklady na prácu alebo škody 

vzniknuté v dôsledku meškania dodávky alebo zbytočných výdavkov a 

zodpovednosť za stratu alebo poškodenie akéhokoľvek druhu vzniknuté tretím 

stranám (aj keď spoločnosť Upfield je vopred upozornená na možnosť takýchto 

strát) alebo 

(b) akoukoľvek špeciálnou alebo následkom stratou alebo poškodením, ktoré z 

toho vyplývajú. 

13.3 Podľa článku 13.4 spoločnosť Upfield nenesie zodpovednosť za záväzky 

vyplývajúce zo Zákazníkovej neschopnosti udržať produkty v dobrom stave a 



ľahko predajné. 

13.4 Nič v tejto Zmluve nevylučuje alebo neobmedzuje zodpovednosť druhej 

zmluvnej strany za (a) akýkoľvek záväzok, ktorý nemôže byť právne vylúčený 

alebo obmedzený na práva, (b) smrť alebo zranenie spôsobené jej nedbalosťou 

alebo (c) podvod alebo úmyselné uvedenie do omylu. 

13.5 Zákazník uznáva, že obmedzenia a výnimky stanovené v tejto Zmluve sú 

primerané vzhľadom na všetky okolnosti.  

14. Stiahnutie Produktov  

14.1 Ak dôjde k stiahnutiu niektorého z produktov, zákazník je povinný 

poskytnúť príslušnú súčinnosť spoločnosti Upfield pri vytváraní stratégie 

stiahnutia Produktov a musí spolupracovať so spoločnosťou Upfield a 

akýmikoľvek inými vládnymi agentúrami, subjektami alebo orgánmi (ďalej len 

„Vládny orgán“) pri sledovaní sťahovania a pri príprave správ, ak sa to žiada.  

14.2 Pokiaľ zákonom nie je stanovené inak, Zákazník sám nesmie iniciovať 

žiadne stiahnutie alebo zrušenie Produktov, ktoré mu boli doručené, bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Upfield a môže tak urobiť až 

po takomto súhlase s rešpektovaním pokynov spoločnosti Upfield o spôsobe 

vykonania stiahnutia.  

14.3 Na žiadosť spoločnosti Upfield musí zákazník poskytnúť náležitú súčinnosť 

pri lokalizácii a obnove akýchkoľvek Produktov, ktoré nie sú v súlade so 

špecifikáciami a spoločnosť Upfield och dodala Zákazníkovi, a všetky náklady 

spojené so stiahnutím produktov znáša Zákazník. Zákazník musí spoločnosť 

Upfield okamžite informovať a poskytnúť jej kópie akejkoľvek komunikácie s 

vládnym orgánom súvisiacej s Produktom, či už týkajúcej sa stiahnutia alebo 

iným spôsobom. Zákazník žiadnej tretej strane neposkytne ani nesprístupní 

žiadne informácie týkajúce sa stiahnutia Produktu.  

15. Nepriradenie  

15.1 Žiadna zo zmluvných strán nesmie v rámci zmluvy priradiť žiadne práva 

alebo povinnosti bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany. 

Napriek tomu môže spoločnosť Upfield priradiť takéto práva a povinnosti sčasti 

alebo vcelku ktorejkoľvek zo svojich materských spoločností, dcérskych 

spoločností alebo tretím stranám, na základe ktorých obdržia všetky alebo veľkú 

časť majetku spoločnosti Upfield alebo obchodné práva k Produktom. 

16. Doba trvania a ukončenie  

16.1 Spoločnosť Upfield môže túto Zmluvu ukončiť písomným oznámením 

Zákazníkovi v prípade, ak Zákazník podľa Zmluvy nevykoná platbu v lehote 

desiatich (10) dní od lehoty splatnosti takejto platby. 

16.2 Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže Zmluvu ukončiť písomným 

oznámením druhej zmluvnej strane, ak: 

(a) táto druhá strana materiálne poruší Zmluvu (a nie je schopná náhrady 

takéhoto porušenia (ak je odstrániteľné) v lehote desať (10) dní od prijatia 

oznámenia druhej zmluvnej strany o odstránení porušenia);  

(b) táto druhá strana sa dostane alebo je pravdepodobné, že sa dostane do 

platobnej neschopnosti, vstúpi do konkurzu, pod správu konkurznej podstaty, 

pod nútenú správu alebo konkurznú správu, správu, podnikovú dobrovoľnú 

dohodu alebo sú ohrozené všetky dlhy s veriteľmi alebo bolo začaté konanie s 

ohľadom na to v akejkoľvek legislatíve, na ktorú sa vzťahuje, alebo ak v rámci 

tejto jurisdikcie dôjde k akejkoľvek udalosti, ktorá má rovnaký alebo podobný 

účinok niektorej z udalostí v tomto článku. 

16.3 Pri ukončení zmluvy z akéhokoľvek dôvodu je Zákazník povinný vyplatiť 

spoločnosti Upfield všetky nesplatené faktúry a úroky.  

16.4 Ukončenie tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu nesmie ovplyvniť žiadne 

práva a povinnosti, ktoré vznikli pred ukončením zmluvy. 

16.5 Pri ukončení Zmluvy alebo vzniku ktorejkoľvek udalosti uvedenej v článku 

16.2(b)  môže spoločnosť Upfield (ale nie je povinná tak urobiť) spätne odkúpiť 

produkty za cenu.. 

17. Všeobecne  

17.1 V prípade akýchkoľvek nárokov tretej strany súvisiacich s Produktami je 

zákazník povinný odškodniť spoločnosť Upfield v prípade, ak by takéto nároky 

vznikli v súvislosti s porušením Zmluvy na strane Zákazníka.  

17.2 Zmluva spolu s Obchodnými podmienkami a Objednávkou predstavuje 

celkovú dohodu medzi zmluvnými stranami a nahrádza a ruší všetky 

predchádzajúce dohody, sľuby, záruky, vyhlásenia a dohody medzi nimi, či už 

písomné alebo ústne, týkajúce sa jej predmetu. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto 

Zmluva nebola uzavretá úplne alebo čiastočne s odvolaním na, ani ktorákoľvek 

zo strán neposkytla žiadne záruky, vyhlásenia, sľuby alebo zastúpenie druhou 

stranou alebo v jej mene s výnimkou prípadov výslovne uvedených v tejto 

dohode.  

17.3 Žiadna osoba alebo subjekt, ktoré nie sú zmluvnou stranou tejto zmluvy, 

nemá právo vynucovať alebo sa spoliehať na akékoľvek podmienky tejto 

dohody.  

17.4 Žiadne oneskorenie sa pri uplatňovaní či neuplatňovaní práv, niektorého zo 

svojich práv, právomocí alebo nápravných opatrení v rámci alebo v súvislosti s 

touto dohodou (alebo jej časťou) ktorejkoľvek strany neznamená vzdanie sa 

tohto práva, právomoci alebo opravného prostriedku.  

17.5 Žiadne zmeny tejto Zmluvy nie ú účinné, pokiaľ neboli vykonané písomne, 

netýkajú sa špeciálne tejto Zmluvy alebo neboli podpísané oboma zmluvnými 

stranami.  

17.6 Pokiaľ sa ktoréhokoľvek ustanovenie (alebo jeho akékoľvek časť) tejto 

Zmluvy stane nezákonným, neplatným alebo nevykonateľným, má sa upraviť 

tak, aby v minimálnom potrebnom rozsahu bolo platné, zákonné a vykonateľné.  

18. Oznámenia  

18.1 Všetky oznámenia, súhlasy a schválenia v tejto Zmluve musia byť doručené 

v písomnej podobne prijímajúcej strane do jej sídla spoločnosti alebo miesta 

výkonu činnosti (alebo na akúkoľvek adresu oznámenú aktuálne druhej zmluvnej 

strane) kuriérom, nočnou poštovou službou alebo certifikovaným e-mailom 

(vyžaduje sa predplatené poštovné a potvrdenie o vrátení) druhej zmluvnej 

strany. Oznámenia prostredníctvom e-mailu musia byť medzi zmluvnými 

stranami vopred dohodnuté v rámci jednotlivých prípadov.  

19. Jazyk  

19.1 Tieto podmienky sú uvedené v anglickom a miestnom jazyku krajiny, v 

ktorej má spoločnosť Upfield svoje zastúpenie. V prípade akéhokoľvek rozporu 

medzi anglickou verziou a verziou tejto zmluvy v miestnom jazyku sa zmluvné 

strany dohodli na tom, že v rozsahu povolenom Rozhodným právom má vyššiu 

právnu silu anglická verzia.  

20. Zákony a jurisdikcie  

20.1 Pokiaľ v Obchodných podmienkach nie je uvedené inak, každá zmluvná 

strana súhlasí s tým, že Zmluva (a akákoľvek jej časť) a prípadné problémy, spory 

alebo nároky vyplývajúce z alebo v súvislosti s ňou (či už zmluvnej alebo 

mimozmluvnej povahy, ako sú nároky v rámci občianskeho práva, z porušenia 

zákona alebo nariadenia, alebo inak) sa riadia a budú vykladané v súlade so 

zákonmi krajiny, v ktorej je spoločnosť Upfield zriadená (ďalej len „Rozhodné 

právo“).  

20.2 V prípade sporov súvisiacich alebo vyplývajúcich z tejto Zmluvy budú všetky 

tieto spory riešené prostredníctvom súdov v krajine, v ktorej je spoločnosť 

Upfield zriadená.  

20.3 Medzinárodné pravidlá pre výklad dodacích podmienok vypracovaných 

Medzinárodnou obchodnou komorou (INCOTERMS) uvedené v každej 

Objednávke sa v rámci nej uplatnia, ale ak sú v rozpore s touto Zmluvou, má 

prednosť táto Zmluva.  

20.4 Zmluvné strany sa dohodli, že na túto Zmluvu sa nevzťahuje Viedenský 

dohovor o medzinárodnom predaji tovaru z roku 1980. 

Tieto podmienky sú platné s účinnosťou do 1. januára 2020 a môžu sa 

kedykoľvek meniť bez predchádzajúceho súhlasu. Aktuálnu verziu týchto 

podmienok môžete nájsť na stránke www.upfield.com 
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