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Všeobecné obchodné podmienky CHDU s.r.o. 

 

Všeobecné ustanovenia 

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti 
zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi 
predávajúcim, ktorým je CHDU s.r.o., Vígľašská 3012/10, 851 07 Bratislava, IČO: 
35 882 638, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: 
Sro, Vložka č.: 31402/B, DIČ: 2021842163, IČ DPH: SK2021842163 (ďalej len 
"predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj chráneného 
dátového úložiska a jeho ochranného obalu. 

Predmet kúpy a predaja 

Výrobok "chránené dátové úložisko" (ďalej len "CHDÚ") verzia V1.01 s 
neprepisovateľnou úložnou kapacitou 16 GB vo vyhotovení: 

1. variant A (s konektorom red10), 

2. variant B (s konektormi microUSB/RS232). 

CHDÚ bolo Zápisnicou č. 93378/2019 zo dňa 13.02.2019 odsúhlasené 
Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky ako zariadenie spĺňajúce 
všetky v tom čase stanovené podmienky platné pre chránené dátové 
úložisko v zmysle § 2 písm. o) zákona č. 289/2008 Z.z. 

Výrobok "ochranný obal" (ďalej len "ochranný obal") - plastový uzatvárateľný 
kryt CHDÚ, je určený na CHDÚ variant B (s konektormi microUSB/RS232). 

Práva a povinnosti predávajúceho 

Predávajúci je povinný dodať na základe záväznej emailovej objednávky 
kupujúcemu CHDÚ a/alebo ochranný obal v dohodnutom množstve, kvalite 
a termíne. 

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od 
kupujúceho za dodané CHDÚ a/alebo ochranný obal. 
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Práva a povinnosti kupujúceho 

Kupujúci je povinný: 

1. prevziať zakúpené alebo objednané CHDÚ a/alebo ochranný obal, 

2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote 
splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, 

3. nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho, 

4. potvrdiť v dodacom liste prevzatie CHDÚ a/alebo ochranného obalu 
svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby. 

Objednávka 

Objednávka sa považuje za záväznú a dodacia lehota začne plynúť 
momentom pripísania zálohovej platby vo výške 30% z celkovej objednanej 
ceny CHDÚ a ochranného obalu na účet predávajúceho. Na zostávajúcich 
70% bude vystavená faktúra splatná do 7 dní (alebo podľa dohody) po 
dodaní tovaru pri objednávke do 500 kusov vrátane a 14 dní (alebo podľa 
dohody) po dodaní tovaru pri objednávke nad 500 kusov. CHDÚ a ochranný 
obal zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho. 

Dodacia lehota a dodacie podmienky 

Pri objednávke do 500 kusov vrátane je dodacia lehota 14 kalendárnych dní. 
Pri objednávke nad 500 kusov je dodacia lehota do 30 kalendárnych dní. 
Pri objednávke nad 2000 kusov je dodacia lehota stanovená individuálne po 
dohode s kupujúcim. 

Cena za CHDÚ a ochranný 
obal je uvedená s dodacou podmienkou EXW Bratislava. Spôsob dodania sa 
môže na základe vzájomnej dohody predávajúceho a kupujúceho upraviť. 

Reklamácie 

Reklamáciu na prípadné vady si kupujúci uplatňuje písomne u 
predávajúceho. Po preverení oprávnenosti reklamácie bude kupujúci 
písomne vyrozumený. Na CHDÚ aj ochranný obal sa vzťahuje záručná doba 
14 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom ich prevzatia. 

 


