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Registračný formulár 
Názov spoločnosti: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Meno a priezvisko: …………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

Ulica, č.p.: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mesto, PSČ: …………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

Telefón: …………………………………………………   Mobil: ………………………………………………………………….………………… 

E-mail: …………………………………………………  E-mail pre fakturáciu:………………………………………………..………………… 

Internet: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

IČO: ……………………………………………………………………. DIČ: …………………………………………………………….………………… 

Platca DPH:  áno       nie 

Doručovacia adresa: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

Činnosť spoločnosti:              nová spoločnost             predejce            servis            e-shop 

                                    offroad          cesta              skútre           ATV 

Autorizovaný predajca, značky:……………………………………………………………………………………………….………………… 

Platobné podmienky:           dobierka             faktúra           inkaso       SEPA inkaso  on-line platba 

Názov banky:…………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

Číslo účtu:……………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
 
Vyplnením a odoslaním tohto formulára potvrdzujem, že som sa riadne oboznámil s Všeobecnými obchodnými podmienkami. V súvislosti s dodávaním tovaru alebo služieb dochádza na  strane podnikateľa na 
spracovanie osobných údajov v súlade s nariadením č. 2016/679, všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (ďalej len "GDPR"), a súvisiacich predpisov, v platnom a účinnom znení. 

Osobné údaje Zákazníkov môžu byť spracovávané na nasledujúce účely: 

● Plnenie kúpnej zmluvy - identifikačné osobné údaje Zákazníka (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefónne číslo, email, IČO, DIČ) Podnikateľ spracováva v súlade so čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Osobné údaje 
budú spracovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu a potom archivované po dobu 15 rokov. 

● Zasielanie informačných oznámení - emailovú adresu užívateľa podnikateľ spracováva podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR na účely priameho marketingu v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách 
informačnej spoločnosti, v platnom a účinnom znení. Osobné údaje budú uložené po dobu 10 rokov. 

Prenos osobných údajov Podnikateľ spolupracuje so spoločnosťami, ktoré mu poskytujú rôzne služby (tzv. Spracovatelia osobných údajov). Tieto spoločnosti, ak sú na to oprávnené, môžu nakladať s osobnými údajmi 
zákazníka, pričom s týmito informáciami pracujú len pri plnení svojich povinností, na dosiahnutie účelu ich spracovania, v súlade s platnými právnymi predpismi a nesmie ich použiť na iný účel. Podnikateľ nepredáva, 
neprevádza a neposkytuje osobné údaje tretím stranám. Podnikateľ si vyhradzuje právo použiť alebo odovzdať akýkoľvek údaj, ktorý bude potrebný k naplneniu právnych predpisov, na ochranu integrity siete, na 
splnenie požiadavky Zákazníka alebo pri súdnom vyšetrovaní a vyšetrovaní vo verejnom záujme.  Každý Zákazník má právo požadovať od Podnikateľovi prístup k svojim osobným údajom, uplatniť právo na prenosnosť 
osobných údajov, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovanie osobných údajov či námietku proti spracovaniu, ak má za to, že spracovanie nie je zákonné, prípadne právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných 
údajov. Žiadosti možno podávať na emailovej adrese obchod@larsson.cz alebo na nižšie uvedenej poštovej adrese. 

 

Súhlasím  x Nesúhlasím     so zasielaním el. faktúr elektronických faktur podnikateľovi  na uvedený mail. 
Súhlasím x Nesúhlasím      so zasielaním  reklamných a obchodních akcií podnikateľovi  na uvedený mail. 
 

 

V…………………………………………. dňa……………………………………. podpis…………………………………………………………… 
 

 

 

      



 
 
 

Všeobecné obchodné podmienky 
 

vydané v súlade s ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občianskeho  zákonníka, v platnom 
a účinnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) spoločnosti 

 
Larsson Czech s.r.o., IČ 073 53 511, 

so sídlom Kaštanová 489/34, Brněnské Ivanovice, 602 00 Brno, 
zapísaný v obchodnom registry vedeným v Krajskom súde v Brně, oddiel C, vložka 107714 

(ďalej len  „Podnikatel“) 
 

I. Všeobecné ustanovenia 
 

1. Tieto obchodné podmienky upravujú v súlade s § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., 
Občianskeho zákonníka, v platnom a účinnom znení (ďalej len "NOZ") vzájomné práva a 

povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti so všetkými zmluvami uzatváranými medzi 
Podnikateľom a jeho zákazníkov v postavení podnikateľa v zmysle § 420 ods. 1 NOZ (ďalej len 

"Zákazník"). 
2. Podnikateľ v súlade so čl. 1751 ods. 2 NOZ. 

3. Vylučuje aplikáciu obchodných podmienok Zákazníka, a to aj v tých častiach, ktoré nie sú s 
týmito obchodnými podmienkami v rozpore, ibaže je výslovne akceptuje písomnou formou. 

4. Odchylné dojednania v zmluve majú prednosť pred znením obchodných podmienok. 
5. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 

 
 

II. Ponuka a uzavretie zmluvy  
 

1. Ponuky Podnikateľa sú nezáväzné a možno ich kedykoľvek odvolať. 
 2. Ponuka Zákazníka (objednávka) sa považuje za záväznú a jej odvolanie je možné len s 

výslovným súhlasom Podnikateľa. Bez súhlasu Podnikateľa možno objednávku zrušiť iba ak 
bude zrušenie objednávky doručené Podnikateľovi pred doručením objednávky alebo súčasne 

s ňou. 
 3. Zmluva sa považuje za uzavretú v okamihu, keď Podnikateľ písomne potvrdí prijatie 

objednávky, alebo v čase uskutočnenia dodávky v súlade s objednávkou. 
 
 

III. popisy produktov 
 1. Zobrazenie tovar, nákresy, údaje o rozmeroch a ďalší charakteristika tovaru uvedená v 

katalógoch, prospektoch, cenníkoch a iných tlačovinách je nezáväzná. Podnikateľ si vyhradzuje 
právo na konštrukčné a výrobné zmeny a zmeny v technických parametroch, tovar, ak nimi nie 

sú neprimerane dotknuté záujmy Zákazníka, účel využitia tovaru a tieto zmeny sú bežné v 
obchodnom styku. 

 2. Popisy produktov v žiadnom prípade nepredstavujú záruku za akosť tovaru podľa ust. § 
2113 Občianskeho zákonníka. 3. Podnikateľ neručí za prípadné tlačové chyby v katalógoch, 

prospektoch, cenníkoch a iných tlačených médiách. 
 

IV. Dodávka, prechod rizika vzniku škody 
 1. Ak nie je dohodnuté inak, miestom odoslanie tovaru je sídlo Podnikateľa alebo jeho 

expedičný sklad. Druh a spôsob dopravy volí Podnikateľ s prihliadnutím k vlastnostiam tovaru. 
Všetky náklady spojené s dodaním tovaru na miesto určenia idú na ťarchu Zákazníka.  

2. Riziko vzniku náhodné škody prechádza na Zákazníka okamihom odovzdania tovaru na 
prepravu, ak nie je dohodnuté inak.  

3. Ak bola dohodnutá doba dodania tovaru mimo prevádzkovej doby, Zákazníka, Podnikateľ 
vyložia tovar na mieste k tomuto zákazníkom vopred určenom. 

Podnikatel si vyhradzuje právo dodať tovar formou čiastkových dodávok a tieto vyúčtovať 
oddelene. 

Ak nebude Podnikateľ schopný splniť svoju povinnosť dodať tovar riadne a včas v dôsledku 
pôsobenia vyššej moci, štrajky, výluky, alebo v dôsledku iných nepredvídaných prekážok, ktoré 

nemôže ani pri vynaložení primeranej starostlivosti odvrátiť, či už majú pôvod v prevádzke 
Podnikateľa alebo v prevádzke niektorého z jeho dodávateľov (napríklad v dôsledku 

prevádzkovej alebo dopravnej poruchy, v dôsledku nedostatku materiálu alebo zásahov 
orgánov štátnej správy), predlžuje sa dodacia lehota o dobu trvania takej prekážky. Ak bude v 
dôsledku hore uvedených okolností nemožné splniť povinnosti podľa uzavretej zmluvy úplne 
alebo čiastočne, alebo ak sa stane plnenie zmluvy pre jednu zo strán neprimerané vo vzťahu k 
poskytnutému protiplnenia, je táto strana oprávnená od zmluvy úplne alebo čiastočne ustúpiť. 

Ustanovenia predchádzajúceho odseku sa uplatnia, aj keď hore uvedené prekážky nastanú v 
dobe, kedy je Podnikateľ už v omeškaní. 

 
 
 

V. Cena, platobné podmienky  
 

1. Cenou sa rozumie cena vrátane príslušnej dane stanovené podľa osobitných právnych 
predpisov platných a účinných v čase fakturácie. 

 2. Cena nezahŕňa colné poplatky, náklady dopravy, poistenie, balné a príplatky k dopravnému, 
poplatky za expresné, expresné, poštové alebo špeciálne zásielky, ktoré idú na ťarchu 

Zákazníka. Obaly nemožno vracať. 
 3. Ak nebolo dohodnuté inak, je fakturovaná cena splatná v okamihu doručenia faktúry. 

Odpočty skonta a predĺženie lehoty splatnosti sú možné len na základe predchádzajúcej dohody 
zmluvných strán a musí byť na faktúre uvedené oddelene 

. Odpočty skonta nemožno zásadne vykonávať z úhrady prepravných nákladovo, z ceny za 
služby a z ceny plátien v hotovosti. Ak si Zákazník pri platení faktúr skonto odpočíta, potom je 

potrebné pri vyúčtovaní dobropisov skonto zodpovedajúcim spôsobom vyúčtovať späť.  
1. V prípade omeškania s úhradou bude uplatňovaný nárok na úhradu úrokov z omeškania v 

zákonnej výške.  
2. Ak bude plnenie Zákazníka ohrozené okolnosťami, ktoré nastali po uzavretí zmluvy, alebo o 

ktorých Podnikateľ pri uzavretí zmluvy nevedel a nemal vedieť, je Podnikateľ v súlade s § 1912 
NOZ oprávnený odoprieť plnenie. Právo na odmietnutie plnenia odpadá, akonáhle Zákazník 

poskytne plnenie alebo je dostatočne zaistí. 
 3. Právo na zadržanie platieb alebo zápočet vzájomných pohľadávok je Zákazník oprávnený 

uplatniť iba ak sú jeho pohľadávky či iné nároky Podnikateľom uznané ako nesporné a pokiaľ 
sú splnené podmienky započítania podľa ust. § 1982 a nasl. NOZ. Toto ustanovenie sa 

nevzťahuje na nároky a pohľadávky Zákazníka vzniknuté v priamej súvislosti s uplatnením vád 
tovaru, ktorý bol dodaný na základe toho istého zmluvného vzťahu, ako nárok Podnikateľa na 

úhradu ceny. 
VI. Výhrada vlastníctva, postúpenie pohľadávok 

1. Dodaný tovar zostáva až do úplnej úhrady kúpnej ceny vo výlučnom vlastníctve Podnikateľa. 
Jedná sa o výhradu vlastníckeho práva podľa § 2132 NOZ. Zákazník je povinný spravovať tovar 

vo vlastníctve Podnikateľa so starostlivosťou riadneho hospodára. 
2. Zákazník je oprávnený tovar vo vlastníctve Podnikateľa ďalej predať, ak koná tak v rámci 

výkonu svojej obvyklej obchodnej činnosti, ak je to v súlade s účelom uzatvorenej zmluvy a ak 

realizuje ďalší predaj oproti platbe v hotovosti alebo s výhradou vlastníckeho práva. Tento 
súhlas je odvolateľný. S výnimkou ďalšieho predaja je Zákazník povinný zdržať sa takéhoto 

nakladania s tovarom, ktoré by bolo spôsobilé znemožniť uspokojenie pohľadávky Podnikateľa 
či ohroziť jeho práva vyplývajúce z uzavretej zmluvy. 

1. Zákazník týmto v súlade s § 2040 NOZ postupuje Podnikateľovi všetky pohľadávky, ktoré mu 
vzniknú voči tretej osobe z titulu zmluvy o kúpe tovaru vo vlastníctve Podnikateľa alebo inej 
zmluvy, na základe, ktorej dôjde k jeho odcudzeniu. Účelom tohto postúpenia je zabezpečenie 

záväzku Zákazníka uhradiť kúpnu cenu podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy. Zákazník je povinný 
zaslať Podnikateľovi na jeho žiadosť aktuálny prehľad pohľadávok, ktoré boli postúpené na 

základe tohto ustanovenia vrátane všetkých dokumentov s nimi súvisiacich a súčasne o 
postúpení informovať dotknutú tretiu osobu. Ak Zákazník obdrží úhradu na niektorú z 

postúpených pohľadávok, je povinný ju bezodkladne vyplatiť podnikateľovi. 
 

1. Ak Zákazník vykoná akékoľvek zmeny či úpravy na tovar vo vlastníctve Podnikateľa, 
nevzniká mu voči Podnikateľovi žiadny nárok, predovšetkým nárok na úhradu nákladov. Ak 

dôjde k spojeniu tovaru vo vlastníctve Podnikateľa s majetkom inej osoby, stáva sa Podnikateľ 
spoluvlastníkom takto vzniknuté nové veci s podielom zodpovedajúcim pomere hodnoty 

tovaru Podnikateľa k hodnote majetku inej osoby v dobe ich spojenie. Ak sa stane Zákazník 
výlučným vlastníkom takto vzniknuté nové veci na základe zákona, zaväzuje sa Podnikateľovi 

bezodplatne previesť spoluvlastnícky podiel na nové veci vo veľkosti primeranej hodnote 
tovaru vo vlastníctve Podnikateľa, ktoré bolo na vytvorenie novej veci použité. Pre ďalší predaj 

takto vzniknutej novej veci sa uplatní ods. 2. a 3. tohto článku týchto podmienok analogicky. 
1. Zákazník je povinný Podnikateľovi bezodkladne oznámiť akýkoľvek zásah tretej osoby do 
vlastníckeho práva Podnikateľa k tovaru či do jemu postúpených pohľadávok a odovzdať mu 

všetky potrebné dokumenty (napr. Exekučný príkaz, súpis majetku a pod.). Zákazník je súčasne 
povinný upozorniť tretiu osobu za to, že postihnutý majetok či pohľadávky sú vo vlastníctve 

Podnikateľa. 
2. Výhrada vlastníckeho práva a práva s ňou súvisiace trvajú až do úplného uhradenia kúpnej 

ceny tovaru Zákazníkom Podnikateľovi. Splatením kúpnej ceny dochádza k prevodu 
vlastníckeho práva k tovaru na Zákazníka a tiež k naplneniu rozväzovaciu podmienky na 

zaisťovacie prevodu práva podľa ods. 3. tohto článku. 
 
 

VII. Poskytnutie záruky a zodpovednosť za vady 
 Zákazník je povinný dodaný tovar pri prevzatí prehliadnuť a prípadné vady bez 

zbytočnéhodkladu ohlásiť. Zjavné vady je Zákazník povinný uplatniť najneskôr do 10 dní od 
prevzatia tovaru, skryté chyby najneskôr do 7 dní od okamihu, kedy je Zákazník zistil alebo mal 

zistiť, ale najneskôr do 1 roka od prevzatia tovaru. Oznámenie vád (reklamáciu) je Zákazník 
povinný urobiť písomne. Zmeny tovaru vykonané Podnikateľom alebo jeho subdodávateľom 

po uzavretí zmluvy, ktoré nemajú vplyv na kvalitu, funkčnosť a účel tovarov nie sú chybou a nie 
sú dôvodom pre reklamáciu tovaru. Riadne oznámené preukázateľné vady Podnikateľ odstráni 
opravou veci alebo dodaním veci nové.Vyskytne ak sa vada opakovane aj po kladnom vybavení 

reklamácie, ak nie je odstránenie chyby či výmena tovaru dosť dobre možná, alebo ju 
Podnikateľ odmietne, môže Zákazník uplatniť ďalšie práva z chybného plnenia , predovšetkým 

právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny či právo na odstúpenie od zmluvy. V prípade vád, 
ktoré nemajú vplyv na riadnu funkčnosť tovaru, patrí zákazníkovi iba právo na primeranú 

zľavu z kúpnej ceny. 
 

1. Podnikateľ nie je zodpovedný za vady či škodu, ktoré vzniknú z dôvodu manipulácie s 
tovarom v rozpore s platnými právnymi predpismi, manuálom či účelom tovaru, úpravou 

tovaru treťou osobou či spojením s výrobkami tretej osoby, ako ani za škody, ktoré vzniknú 
uvedením zjavne chybného tovaru do prevádzky. 2. Zákazník je povinný zaslať reklamovaný 

tovar na adresu sídla Podnikateľa spolu s dodacími a kontrolnými listami. Ak bude reklamácia 
tovaru oprávnená, je Podnikateľ povinný Zákazníkovi uhradiť účelne vynaložené náklady. 

Podnikateľ je oprávnený odmietnuť úhradu nákladov, ktoré sú zjavne neúčinné alebo 
neprimerane vysoké, kedy tieto sú na ťarchu zákazníka 

 
2. Záručná lehota na nové produkty činí 1 rok a začína plynúť prevzatím tovaru Zákazníkom. Na 

použitý tovar Podnikateľ Záruku neposkytuje. Toto ustanovenie nemá vplyv na povinnosť 
Zákazníka podľa § 2112 NOZ, ani na prípadný nárok na náhradu škody podľa hlavy III. NOZ. 

VIII. vrátenie 1. Zákazník má nárok na vrátenie riadne objednaného a dodaného tovaru do 14 
dní od prevzatia tovaru. Tovar musí byť vrátený zjavne nepoužitý a nepoškodený v 

nepoškodenom originálnom obale. 2. Zákazník nemá nárok na vrátenie tovaru, ktoré bolo pre 
neho samostatne vyrobené či objednaný, mimo bežný objednávkový katalóg Podnikateľa. 

 
 

IX. Všeobecné ručenie, náhrada výdavkov  
2. Podnikateľ zodpovedá iba za škodu vzniknutú úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti, za 
zavinenú škodu na zdraví či na živote, škodu spôsobenú chybami, ktoré ľstivo zamlčal a za 

škody spôsobené chybou výrobku podľa § 2939 NOZ. Zákazník sa uzavretím zmluvy výslovne 
vzdáva nároku na náhradu škody vzniknutej z iných právnych titulov. 3. Podnikateľ ďalej 

zodpovedá za škodu vzniknutú úmyselným porušením podstatných zmluvných povinností. V 
takom prípade je Podnikateľ povinný uhradiť škodu v rozsahu, aký mohol rozumne 

predpokladať. Podstatnou zmluvné povinnosťou sa rozumie taká, na ktorej závisí splnení 
zmluvy a na ktorej dodržanie sa Zákazník spolieha do tej miery, že by v prípade jej absencie 

zmluvu neuzavrel. 
 

X. Miesto plnenia, súdna príslušnosť, rozhodné právo 
1. Miestom plnenia je Brno. 

2. Pre rozhodovanie všetkých sporov vyplývajúcich či súvisiacich s uzatvorenou zmluvou je 
všeobecný súd Podnikateľa. 

3. Pre zmluvný vzťah platí právo Slovenskej republiky. 
4. Aplikácia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru je zmluvnými stranami 

vylúčená. 
 

XI. Ochrana osobných údajov 
1. Podnikateľ spracováva osobné údaje Zákazníkov - fyzických osôb podnikajúcich, uvedené v 
zmluve či objednávke na účely plnenia povinností vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy vedenie 

riadneho účtovníctva, a to na základe čl. 6 ods. 1 písm. b), c) nariadenia č. 2016/679, 
všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len nariadenie GDPR). 

2. Osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu a ďalej uložené 
najdlhšie po dobu 15-tich rokov, teda po dobu premlčacích lehôt. 

3. Osobné údaje môžu byť v súlade so čl. 28 nariadenia GDPR odovzdávané spracovateľom 
osobných údajov. Osobné údaje budú odovzdávané do tretích krajín. 

4. Zákazník môže voči Podnikateľovi uplatniť právo na prístup k osobným údajom, ich opravu, 
vymazanie, či obmedzenia spracovania. Zákazník má ďalej právo na prenosnosť osobných 

údajov, na vznesenie námietky proti spracovaniu či na podanie sťažnosti k dozornému orgánu, 
ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR. 

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1. januára 2019 

 


