Všeobecné obchodné podmienky
spoločnosti Allycom, s.r.o.
Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú poskytovanie služieb a dodávanie tovarov
spoločnosťou Allycom, s.r.o., IČO: 44 606 699, so sídlom Žehrianska 3180/4, 851 07
Bratislava, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka
číslo: 56548/B, číslo účtu: 2562118253/0200 vedený vo VÚB, a.s. a sú neoddeliteľnou
súčasťou všetkých obchodných zmlúv uzavretých medzi spoločnosťou Allycom, s.r.o. a jej
odberateľmi a všetkých prípadných zmien, dodatkov a doplnení zmlúv. Pojmy definované v
týchto Všeobecných obchodných podmienkach majú rovnaký význam v objednávkach,
obchodných zmluvách ako aj vo všetkých ostatných listinách a dokumentoch. Odchylné
dojednania v objednávkach a v zmluvách majú prednosť pred znením týchto Všeobecných
obchodných podmienok. Ustanovenia zmlúv a týchto Všeobecných obchodných podmienok
majú prednosť pred tými ustanoveniami právnych predpisov (najmä Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Zb.), ktoré nie sú donucovacej (kogentnej) povahy. Zmluvné strany môžu
zmeniť, doplniť alebo vylúčiť niektoré ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok (v
ďalšom texte iba „VOP“) iba písomne na základe dohody oboch zmluvných strán. Práva a
povinnosti zmluvných strán a ostatné otázky, ktoré tieto VOP alebo uzavreté zmluvy výslovne
neupravujú, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky.
Odberateľ prehlasuje, že so Všeobecnými obchodnými podmienkami bol pred odoslaním
objednávky a uzavretím zmluvy vopred oboznámený, vyjadruje s nimi súhlas v plnom
rozsahu a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.
I. Základné údaje a vymedzenie niektorých pojmov
1. Dodávateľom je obchodná spoločnosť Allycom, s.r.o., IČO: 44 606 699, so sídlom
Žehrianska 3180/4, 851 07 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I., oddiel : Sro, vložka č. : 56548/B. Dodávateľ je platiteľom DPH.
IČO: 44 606 699
DIČ: 2022753205
IČ DPH: SK2022753205
bankový účet pre bezhotovostné platby: 2562118253/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX
IBAN: SK82 0200 0000 0025 6211 8253
e-mail : allycom@allycom.sk
internet : www.allycom.sk
2. Odberateľom sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je podnikateľom v
zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. alebo je vymedzená v § 261 ods. 2
Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
3. Spotrebiteľom sa pre účely nárokov zo zodpovednosti za vady upravených v čl. VI. VOP a
nárokov prislúchajúcich zo zákonnej ochrany spotrebiteľa podľa čl. VII. VOP rozumie
fyzická osoba, ktorá nakupuje služby, tovar a výrobky dodávateľa pre osobnú potrebu alebo
pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti v zmysle § 2 písm. a/ zákona č. 250/2007 Z.z. o
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ochrane spotrebiteľa v spojení s § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.; pre iné
účely je spotrebiteľ označený v týchto VOP ako „odberateľ“.
4. Zmluvou sa rozumie zmluva, na základe ktorej sa dodávateľ zaväzuje dodať odberateľovi
službu alebo hnuteľnú vec (tovar) určenú jednotlivo alebo čo do množstva a druhu a odberateľ
sa zaväzuje dodávateľovi zaplatiť za službu alebo tovar cenu.
5. Službami a tovarom sa rozumejú služby, produkty a výrobky, ktoré sa nachádzajú v
zoznamoch, katalógoch a iných podkladoch a prezentáciách spoločnosti Allycom, s.r.o.,
spravidla služby, produkty a výrobky v segmente informačných technológií.
6. Zmluvnými stranami sa rozumejú odberateľ a dodávateľ spoločne.
7. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady služby alebo vady tovaru.
8. DPH sa rozumie daň z pridanej hodnoty.
II. Objednávka, vznik zmluvy
1. Zmluva o dodávke tovaru (kúpna zmluva tovaru) sa uzatvára na základe objednávky
odberateľa, spravidla na základe vyplnenia a odoslania objednávkového formulára
zverejneného na internetových stránkach dodávateľa. Odberateľ môže objednávku tovaru
vykonať písomne, prostredníctvom faxu, e-mailu alebo elektronickými prostriedkami
prostredníctvom internetu (objednávkového formulára), a to aj bez zaručeného elektronického
podpisu. Objednávku tovaru odberateľa vykonanú e-mailovou správou, faxovou správou
alebo elektronickými prostriedkami prostredníctvom internetu je odberateľ na požiadanie
dodávateľa povinný doplniť doručením písomného originálu alebo opakovania doručenia
duplikátu objednávky najneskôr do troch dní od doručenia výzvy odberateľa, inak sa na
objednávku od počiatku neprihliada.
Zmluva o poskytnutí služieb (prác a výkonov) sa medzi zmluvnými stranami uzatvára vždy
výlučne písomne.
Odoslaním objednávky tovaru ako aj podpisom zmluvy o poskytnutí služieb (prác a výkonov)
odberateľ vyjadruje súhlas s týmito VOP v plnom rozsahu.
2. Odberateľ je povinný v objednávke tovaru uviesť špecifikáciu objednaného tovaru. Ak
objednávka tovaru nie je úplná alebo vykazuje iné vady či nepresnosti, dodávateľ odberateľa
vyzve na odstránenie vád a nedostatkov objednávky tovaru. Zmluvné strany sa dohodli, že
objednávka dodávateľa spĺňajúca všetky obsahové náležitosti je návrhom odberateľa na
uzavretie zmluvy adresovaný dodávateľovi. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva je uzavretá
faktickým potvrdením (akceptovaním) objednávky tovaru dodávateľom; za akceptáciu
objednávky tovaru sa považuje taktiež ktorýkoľvek úkon smerujúci k vybaveniu objednávky,
najmä zaslanie faktúry odberateľovi.
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3. Dodávateľ má právo doručenú objednávku tovaru potvrdiť iba čiastočne alebo objednávku
tovaru v plnom rozsahu odmietnuť bez uvedenia dôvodu.
4. Za potvrdenie objednávky dodávateľom sa vždy považuje doručenie proforma faktúry na
zaplatenie ceny tovaru odberateľovi.
5. Doručená objednávka tovaru je pre odberateľa plne záväzná. Dodávateľ predpokladá
obvyklé použitie predmetu objednaného plnenia. Akékoľvek špecifické požiadavky na
predmet plnenia je odberateľ povinný uviesť vopred v objednávke za účelom odsúhlasenia
dodávateľom.
III. Akosť, ceny, základné podmienky dodania plnenia
1. Dodávateľ je povinný dodať odberateľovi službu alebo tovar, ktorý spĺňa všetky
požiadavky určené slovenskými právnymi predpismi. Ak sa zmluvné strany nedohodnú na
akosti služby alebo tovaru platí, že dodávateľ je povinný dodať službu alebo tovar v obvyklej
akosti spôsobilej na bežné a obvyklé používanie. Prípadné špeciálne vlastnosti a špeciálna
akosť dodanej služby alebo tovaru musia byť zmluvnými stranami vždy dohodnuté písomne
na základe dostatočne určitej špecifikácie.
2. Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané bez DPH. Dodávateľ je oprávnený ceny uvádzať
duálne, t.j. súčasne bez DPH a s DPH. Odberateľ je vždy povinný dodávateľovi DPH uhradiť
v zmysle podmienok určených príslušnými právnymi predpismi.
3. V prípade zmluvných vzťahov, v ktorých je odberateľ spotrebiteľom, je dodávateľ povinný
spotrebiteľa vždy informovať o konečnej cene služieb a tovaru vrátane DPH.
4. Odberateľ má nárok na dodanie služby alebo tovaru iba v prípade riadne doručenej
objednávky tovaru alebo riadne uzavretej zmluvy o poskytnutí služby a riadneho zaplatenia
objednanej služby alebo tovaru.
5. Odberateľ sa zaväzuje, že cenu objednanej služby alebo tovaru riadne a včas zaplatí a
službu a tovar prevezme v dohodnutom termíne a dohodnutým spôsobom. Zmluvné strany sa
dohodli, že dodávateľ je oprávnený písomnosti vrátane faktúr doručovať i e-mailovou správou
na používaný e-mail odberateľa.
6. Tovar, práce, služby a výkony je odberateľ povinný dodávateľovi zaplatiť v zmysle
písomne dohodnutých cien alebo podľa cien všeobecného cenníka dodávateľa platného v čase
poskytnutia služieb alebo platných v čase objednávky tovaru. Všeobecný cenník dodávateľa a
jeho aktuálne znenie je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dodávke tovaru alebo zmluvy o
poskytnutí služby.
Cenník tovaru je prístupný na internetovej stránke dodávateľa, odoslaním objednávkového
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formulára tovaru odberateľ súhlasí s aktuálne platnou zverejnenou cenou objednaného tovaru.
Cenník služieb, prác a výkonov dodávateľ zasiela odberateľovi na vyžiadanie odberateľa v
elektronickej forme na e-mailovú adresu označenú odberateľom. Dodávateľ je oprávnený
cenník služieb v priebehu poskytovania služieb a podpory meniť s tým, že vykonané zmeny
zapracuje do aktuálneho (nového) znenia cenníka, ktorý po vykonaní zmeny (zmien) je
dodávateľ povinný doručiť na e-mailovú adresu odberateľa najneskôr 5 dní pred účinnosťou
zmeny (zmien) cenníka. V prípade, že odberateľ do 5 dní od doručenia aktuálneho cenníka
písomne neoznámi dodávateľovi, že s doručeným aktuálnym cenníkom služieb a jeho
zmenami nesúhlasí a v akom rozsahu, platí, že odberateľ s cenami uvedenými v cenníku
vyslovil súhlas.
7. Pri vykonávaní služby je technik dodávateľa splnomocnený vystupovať v mene dodávateľa
a vystavovať daňové doklady pri hotovostných platbách. Technik sa preukazuje viditeľne
umiestnenou identifikačnou kartou spoločnosti Allycom, s.r.o., pričom je oprávnený a
zároveň povinný každý svoj podpis potvrdiť aj vlastnou pečiatkou. Technik nie je oprávnený
vystupovať v mene dodávateľa pri vykonávaní činnosti nesúvisiacej so službou, ak k
takémuto konaniu nemá písomné splnomocnenie.
8. Odberateľ je povinný umožniť technikovi dodávateľa v určenom termíne vstup do objektu
nahláseného ako miesto výkonu služby, rovnako ako bezprostredný prístup k predmetu služby
a jeho prípadnú manipuláciu s ním.
9. Odberateľ je povinný vlastniť platnú licenciu na všetok inštalovaný softvér, za ktorý plne
právne i fakticky plne zodpovedá.
IV. Platobné podmienky
1. Pokiaľ nie je zmluvnými stranami písomne dohodnuté inak, odberateľ je povinný zaplatiť
cenu služby alebo tovaru: a) vopred – uhradením predbežnej faktúry, b) v hotovosti, c) na
základe faktúry. Spôsob platenia ceny a termín splatnosti ceny určí dodávateľ spravidla vo
vystavenej faktúre.
2. Platba vopred sa vykoná na základe predbežnej faktúry, ktorá sa považuje za uhradenú, ak
bola v deň splatnosti suma uvedená na faktúre v plnej výške pripísaná na účet dodávateľa. Ak
cena nebola splatená riadne a včas, a to najneskôr do ďalších piatich kalendárnych dní odo
dňa splatnosti, objednávka tovaru alebo služby sa považuje za nezaplatenú a dodávateľ je
oprávnený od objednávky (zmluvy) odstúpiť.
3. V prípade omeškania odberateľa so splnením akýchkoľvek peňažných pohľadávok
dodávateľa, najmä v prípade omeškania so zaplatením ceny služby a tovaru, má dodávateľ
voči odberateľovi nárok na zmluvné úroky z omeškania vo výške 0,2 % z dlžnej sumy za
každý deň omeškania odberateľa.
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4. V prípade omeškania odberateľa so zaplatením ceny služby alebo tovaru alebo ich časti
dodávateľ nie je počas doby omeškania odberateľa povinný si plniť svoje povinnosti
vyplývajúce z uzavretej zmluvy (objednávky) a je súčasne oprávnený všetky ďalšie dodávky
služby a tovaru pozastaviť až do času úplného uspokojenia splatných pohľadávok a ich
príslušenstva, pričom odberateľ nemá právo na náhradu škody tým vzniknutej. Dodávateľovi
vždy prislúcha právo zadržať dodanie služby a tovaru až do času uspokojenia všetkých jeho
splatných peňažných nárokov voči odberateľovi.
V. Výhrada vlastníckeho práva
1. Zmluvné strany sa v zmysle § 445 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. (resp. v zmysle
§ 601 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.) dohodli, že odberateľ nadobudne vlastnícke
právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny tovaru (výhrada vlastníckeho práva). Z
uvedeného dôvodu odberateľ berie na vedomie, že nezaplatený tovar nemôže platne scudziť
(predať, zameniť, darovať či inak previesť) ďalšej fyzickej alebo právnickej osobe až do času
riadneho zaplatenia celej kúpnej ceny tovaru dodávateľovi.
VI. Záruka za akosť, záručná doba, reklamácie
1. Odberateľ je povinný pri prevzatí služby alebo tovaru dodanú službu alebo tovar starostlivo
prezrieť, skontrolovať neporušenosť všetkých obalov, správnosť jednotlivých položiek, ich
úplnosť a prípadné viditeľné poškodenie tovaru vzniknuté prepravou. V prípade zjavných vád
tovaru alebo porušenia obalov je odberateľ povinný vadný tovar odmietnuť alebo existujúce
vady ihneď vytknúť priamo v dodacom liste, inak odberateľovi neprislúchajú akékoľvek
práva zo zodpovednosti za vady. Skryté vady tovaru zistiteľné až pri jeho rozbalení, montáži
alebo použití je odberateľ povinný bezodkladne písomne (e-mailom) oznámiť, vrátane
konkrétnej špecifikácie vád. V prípade, že odberateľ neobdržal „Návod na použitie tovaru“, je
povinný túto skutočnosť riadne uviesť v dodacom liste alebo ju bezodkladne písomne
oznámiť dodávateľovi a zdržať sa používania a montáže tovaru až do doručenia uvedených
písomností.
2. Nároky odberateľa z vád služieb alebo tovaru sú upravené príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Servisný
zásah a výjazd technika dodávateľa vykonaný v dôsledku neoprávnenej reklamácie je
odberateľ povinný uhradiť v zmysle platného cenníka dodávateľa.
3. Nároky spotrebiteľa zo zodpovednosti za vady a iné zákonné nároky s touto
zodpovednosťou súvisiace sú upravené príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka č.
40/1964 Zb. a Reklamačným poriadkom dodávateľa, ktorý obsahuje najmä informácie o
podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde môže spotrebiteľ reklamáciu
uplatniť a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok sa vzťahuje iba tie na
zmluvné vzťahy, v ktorých je odberateľ spotrebiteľom v zmysle § 2 písm. a/ zákona č.
250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Reklamačný poriadok dodávateľa je súčasťou týchto
VOP.
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4. Záruka za akosť sa nevzťahuje na vady služby alebo vady a opotrebenie tovaru spôsobené
jeho obvyklým alebo nadmerným užívaním, nesprávnym alebo nevhodným používaním
tovaru, nesprávnym zaobchádzaním s tovarom alebo vlhkým alebo chemicky agresívnym
prostredím, v ktorom je tovar umiestnený. Všetky práva odberateľa vyplývajúce z poskytnutej
záručnej doby zanikajú, ak odberateľ nedodržal pokyny uvedené v „Návode na použitie
tovaru“, alebo ak tovar bol použitý v rozpore s účelom, na ktorý je určený, alebo ak tovar bol
svojvoľne upravený alebo opravovaný. Nároky z vád tovaru nie je možné taktiež uplatňovať
na vady tovaru, pre ktoré bola poskytnutá osobitná zľava z ceny a na vady, ktoré spôsobil
odberateľ po prevzatí tovaru, najmä pri vlastnej preprave a montáži tovaru. Dodávateľ taktiež
nezodpovedá za tie vady služby alebo tovaru, ktoré vznikli v dôsledku ďalšieho používania
služby a tovaru po zistení vady .
VII. Ochrana spotrebiteľa
1. Práva spotrebiteľa upravené príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane
spotrebiteľa a Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Zb. a v prípade zásielkového predaja
upravené zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom
predaji zostávajú týmito VOP plne nedotknuté. Pokiaľ niektoré ustanovenie právnych
predpisov donucovacej (kogentnej) povahy upravujú práva a nároky spotrebiteľa výhodnejšie
alebo iným spôsobom, použije sa príslušné ustanovenie právneho predpisu, pokiaľ sa zmluvné
strany nedohodnú inak. Pre prípad, že by niektoré ustanovenie týchto všeobecných
podmienok bolo v rozpore s právnymi predpismi zakotvujúcimi ochranu práv spotrebiteľa,
potom sa takéto ustanovenie všeobecných podmienok pre právny vzťah medzi dodávateľom
a spotrebiteľom nepoužije a bude aplikovaný príslušný právny predpis.
VIII. Ochrana osobných údajov
1. Odberateľ vyhlasuje, že v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasí, aby dodávateľ spracoval a uschovával
jeho osobné údaje. Odberateľ v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť
dodávateľovi svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, dodaciu adresu,
číslo telefónu a e-mailovú adresu. V prípade, že odberateľ je právnickou osobou, je povinný
oznámiť dodávateľovi svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, dodaciu adresu, IČO,
DIČ, IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Odberateľ udeľuje dodávateľovi tento súhlas
na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže odberateľ odvolať
kedykoľvek písomnou formou.
IX. Rozsah zodpovednosti
1. Dodávateľ zodpovedá odberateľovi za škodu spôsobenú poskytnutou službou alebo
technikom dodávateľa iba v prípade, ak bola škoda spôsobená priamo pri poskytovaní služby,
ktorej rozsah a spôsob vykonávania je v rovnakých alebo podobných prípadoch obvyklý.
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2. Odberateľ berie na vedomie, že dodávateľ nezodpovedá za :
 škody spôsobené softvérom alebo produktmi odberateľa alebo tretích strán,
 za chyby a vady na zariadení, ktoré sú počas poskytovania služby diagnostikované ako
chybné alebo nekompatibilné,
 škody spôsobené používaním softvéru inštalovaného odberateľom alebo inými
subjektmi,
 nesplnenie služby v prípade prekážok v práci zo strany odberateľa alebo
neposkytnutím súčinnosti,
 nelegálnu inštaláciu softvéru inštalovaného odberateľom alebo inými osobami,
 škody spôsobené únikom alebo stratou dát alebo ich poškodením,
 škody spôsobené v dôsledku zanedbania povinností prevencie zo strany odberateľa,
 akékoľvek škody na softvérovom vybavení odberateľa, podporovaných aplikáciách,
stratu dát, porušenie operačného systému, ktoré pri obvyklej odbornej starostlivosti
technika nebolo možné predvídať,
 škody, ktoré na zariadeniach odberateľa vznikli následkom neodborného
zaobchádzania odberateľa alebo iných osôb,
 škody spôsobné absenciou efektívnych antivírových programov,
 ušlý zisk odberateľa alebo v jeho podnikateľských aktivitách,
 škody spôsobené poskytovateľmi internetových a telekomunikačných služieb prípadne
iných cudzích tretích strán.
3. Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností
vyplývajúcich zo zmluvy v prípade, ak toto neplnenie je výsledkom okolností vylučujúcich
zodpovednosť (vis maior) v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
4. Odberateľ sa zaväzuje, že služby a tovar dodaný dodávateľom bude používať v súlade s
právnymi predpismi. Dodávateľ nezodpovedá za pravosť a legálnosť softvéru, ktorý má
odberateľ už zakúpený a nainštalovaný, a vyhradzuje si právo odmietnuť nainštalovať
akýkoľvek softvér, o ktorého pravosti a legálnosti bude mať pochybnosti. V prípade, že
dodávateľ pri výkone služby zistí prítomnosť nelegálne nainštalovaného a používaného
softvéru, informuje o tom odberateľa so žiadosťou o písomné vyjadrenie. Softvér, ktorý
nenainštaluje dodávateľ a nesúvisí s pracovnou činnosťou odberateľa resp. je škodlivý alebo
potenciálne rizikový, dodávateľ bezodkladne odstráni a informuje o tom odberateľa.
Dodávateľ má právo odmietnuť inštaláciu softvéru v rozpore s autorským zákonom,
licenčnými právami tretích osôb alebo bezpečnosťou spravovaných systémov a zariadení.
Odmietnutie inštalácie softvéru z týchto dôvodov nie je porušením zmluvy a nemá vplyv na
existenciu a výšku nároku dodávateľa na zaplatenie služieb.
X. Obchodné tajomstvo a mlčanlivosť
1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky informácie a skutočnosti, ktoré získali akýmkoľvek
spôsobom o druhej zmluvnej strane a jej činnosti pri uzavretí a plnení tejto Zmluvy, alebo v
súvislosti s ňou, sa považujú za dôverné a majú charakter obchodného tajomstva. Ukončenie
účinnosti zmluvy z akýchkoľvek dôvodov nemá vplyv na povinnosť zachovávať mlčanlivosť.
Ostatné zákonné povinnosti zachovávať mlčanlivosť zostávajú týmto nedotknuté.
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XI. Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky právne vzťahy medzi nimi sa spravujú výlučne
právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to aj v prípade, že odberateľ má sídlo alebo
miesto podnikania, prípadne bydlisko mimo územia Slovenskej republiky.
2. Zmluvné strany sa týmto dohodli, že na riešenie sporov zo všetkých svojich zmluvných
vzťahov alebo z nárokov na náhradu škody má právomoc výlučne slovenský súd. Zaplatenie
zmluvných pokút sa nedotýka existencie nároku dodávateľa na náhradu škody.
3. Dodávateľ má právo tieto VOP kedykoľvek meniť, dopĺňať a zrušovať.
4. Tieto VOP stávajú sa záväzným a nadobúdajú účinnosť od 01.05.2011
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