
 

 

 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY Č. 2/2015 

 

spoločnosti PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. („Predávajúci“) 

 

so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 34 142 941, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1300/B (ďalej len ako „Predávajúci“) 

 

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky Predávajúceho sú neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej zmluvy o dodávkach 

tovaru (ďalej v texte len ako „Zmluva“). 
 

1.2 Predávajúci je veľkodistribútorom liekov a zdravotníckych pomôcok v zmysle zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch 

a zdravotníckych pomôckach. 
 

1.3 Tovarom Predávajúceho sa na účely Zmluvy rozumejú lieky, zdravotnícke pomôcky (sortiment HVLP, sortiment 

ŠZM a ostatný sortiment) a doplnkový sortiment podľa aktuálnej obchodnej ponuky Predávajúceho, ktorá je čo do 

druhu ponúkaného tovaru a ceny tohto tovaru záväzná až do momentu jej jednostrannej aktualizácie Predávajúcim.   

 

2. OBJEDNÁVANIE TOVARU A PODMIENKY DODANIA TOVARU 
 

2.1 Kupujúci objednáva tovar u Predávajúceho na základe jednotlivých objednávok a to: 
 

(i) prostredníctvom zriadeného Call-centra Predávajúceho; 

(ii) elektronicky prostredníctvom lekárenského informačného systému umožňujúceho nákup tovaru 

Predávajúceho; 

(iii) elektronicky prostredníctvom zriadeného webshopu Predávajúceho prístupného na internetovej adrese: 

http://www.phoenix.sk/lekaren/webshop/.  
 

2.2 Objednávka tovaru sa považuje za prijatú okamihom spätného doručenia elektronického potvrdenia objednávky 

Predávajúcim kupujúcemu. 
 

2.3 Prevzatie tovaru kupujúcim dodaného zo strany Predávajúceho na základe Zmluvy potvrdí kupujúci na dodacom 

liste alebo na faktúre vystavenej Predávajúcim na cenu ním dodaného tovaru, ktoré budú predložené Predávajúcim 

pri dodaní tovaru.  
 

2.4 Ak zákon neustanovuje inak, v prípade neuhradenia fakturovanej ceny ktorejkoľvek z predchádzajúcich 

(fakturovaných) dodávok tovaru zo strany kupujúceho v dohodnutej lehote splatnosti má predávajúci právo 

okamžite pozastaviť dodávky tovaru kupujúcemu resp. jednostranne rozhodnúť o forme a spôsobe úhrady za 

dodávaný tovar.  

 

3. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

3.1 Cena tovaru v zmysle Zmluvy je vždy určená jednostranne Predávajúcim a to vždy v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a v súlade s cenovými opatreniami 

príslušných orgánov verejnej správy Slovenskej republiky. Kupujúci je oboznamovaný s aktuálnou cenou tovaru 

podľa Zmluvy zo strany Predávajúceho pri objednávaní tovaru. 
  

3.2 Za dátum úhrady faktúry sa považuje deň pripísania úhrady (peňažnej sumy) na bankový účet Predávajúceho zo 

strany kupujúceho.  
 

3.3 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúr Predávajúceho podľa Zmluvy, má Predávajúci nárok voči 

kupujúcemu na úrok z omeškania vo výše 0,03% denne z dlžnej sumy, za každý deň omeškania až do zaplatenia 

dlžnej sumy. 

 

4. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 
 

4.1 V prípade, ak bude pri dodávke tovaru podľa Zmluvy zistený množstevný alebo sortimentný rozdiel alebo 

nevyhovujúca kvalita, kupujúci si najneskôr do dvoch dní od prevzatia tovaru uplatní reklamáciu dodávky takéhoto 

tovaru, v súlade s Reklamačnými podmienkami Predávajúceho, ktorý je prístupný na internetovej: 

http://www.phoenix.sk/footer/dokumenty/. 

 

4.2 Pri dodaní vadného tovaru Predávajúci kupujúcemu na základe (škodového) protokolu vymení vadný tovar 

v nasledujúcej dodávke, resp. vystaví na vadný tovar dobropis. 

  

http://www.phoenix.sk/lekaren/webshop/
http://www.phoenix.sk/footer/dokumenty/


 

 

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

5.1 Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa obchodného vzťahu 

s Predávajúcim. 
 

5.2 Kupujúci je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu v organizačnej a vlastníckej štruktúre kupujúceho (napr. zmena 

konateľov, prevod obchodného podielu, atď.) bezprostredne po jej vzniku. 
 

5.3 Ustanovenia Zmluvy majú v prípade odlišnej úpravy prednosť pred ustanoveniami týchto Všeobecných obchodných 

podmienok. Práva a povinnosti neupravené Zmluvou a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a príslušných právnych predpisov. 
 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 10.12. 2015. 

 

 

 

 

 

 

   

PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. 

Petr Doležal, predseda predstavenstva 

 

 PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. 

Joachim Sowada, člen predstavenstva 

      
 


