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Všeobecné obchodné podmienky
spoločnosti CAMPRI, spol. s r.o.
(ďalej len „VOP“)

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. Tieto VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z obchodného
vzťahu, písomného alebo ústneho, medzi predávajúcim - spoločnosťou CAMPRI, spol. s r.o., so
sídlom Hlohovecká 13, 951 41 Lužianky, IČO: 17639719, DIČ: 2020408742, zapísanou
v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 687/N a kupujúcim.
2. VOP sú vydané v súlade s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení.
3. Všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú upravené v týchto VOP, sa riadia
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, resp. Občianskeho zákonníka.
4. VOP sú záväzné pre obe zmluvné strany.
5. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.
Všetky odchýlky od VOP musia byť dohodnuté písomne v príslušnej kúpnej zmluve. Akékoľvek
iné podmienky, záruky či iné dojednania sa považujú za neplatné, ibaže sa predávajúci v písomnej
forme vyjadrí, že ich akceptuje. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred VOP.
II. VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV
1. „Predávajúcim“ je spoločnosť CAMPRI, spol. s r.o., so sídlom Hlohovecká 13, Lužianky, IČO:
17639719, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 687/N.
2. „Kupujúcim“ je každá fyzická osoba (podnikateľ aj nepodnikateľ) a právnická osoba, s ktorou
predávajúci uzavrel obchodný vzťah.
3. „Zmluvné strany“ je spoločné pomenovanie pre predávajúceho a kupujúceho.
4. „Obchodným vzťahom“ je každá dodávka tovaru alebo poskytnutie služby predávajúcim
kupujúcemu.
5. „Tovarom“ sú produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho.
6. „Tovarom zhotoveným podľa osobitných požiadaviek kupujúceho“ je tovar (atyp), ktorý bol
špeciálne objednaný od dodávateľa predávajúceho pre konkrétneho kupujúceho na základe
špecifikácie danej kupujúcim.
7. „Služby“ sú služby poskytované predávajúcim, ktoré ponúka v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
8. „Kúpna zmluva“ (ďalej len „zmluva“) predstavuje vzájomný záväzok zmluvných strán, a to
záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu objednaný tovar určený jednotlivo čo do množstva a
druhu a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru alebo poskytnúť kupujúcemu
objednanú službu a záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu.
9. „Kúpna cena“ je cena za dodaný tovar alebo službu uvedená v cenníku predávajúceho alebo cena
dohodnutá osobitne medzi predávajúcim a kupujúcim v zmluve.
10. „Cenník“ je aktuálny platný prehľad cien tovaru a služieb ponúkaných predávajúcim.
11. „Objednávka“ predstavuje jednostranný právny úkon kupujúceho smerujúci voči predávajúcemu
s cieľom dostať od predávajúceho objednané plnenie v tovare alebo službách.
12. „Dodacím dokladom“ je dokument, na základe ktorého je potvrdené odovzdanie a prevzatie
objednaného tovaru alebo služieb.
13. „Faktúrou“ je účtovný doklad vystavený predávajúcim kupujúcemu s náležitosťami stanovenými v
§ 74 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.
14. „Odberným miestom“ sa rozumie sídlo predávajúceho, ak nie je v zmluve dohodnuté inak.
15. „Čiastkovou dodávkou“ sa rozumie rozloženie objednávky tovaru na viacero dodávok a to podľa
zmluvne dohodnutého časového harmonogramu.
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16. „Reklamáciou“ sa rozumie písomný právny úkon kupujúceho smerujúci k uplatneniu práv zo
zodpovednosti za vady alebo zo záruky za akosť tovaru, vykonaný v súlade s reklamačnými
podmienkami špecifikovanými v Reklamačnom poriadku predávajúceho.
III. PREDMET PLNENIA
Predmetom plnenia je predaj a ak je v zmluve dohodnuté, tak aj dodávka, objednaného tovaru a
služieb predávajúcim kupujúcemu. Predávajúci je povinný kupujúcemu dodať objednaný
tovar/službu, odovzdať doklady, ktoré sa na tovar vzťahujú a umožniť kupujúcemu nadobudnúť
vlastnícke právo k tovaru v súlade so zmluvou.
IV. PRIJATIE A AKCEPTÁCIA OBJEDNÁVKY,
SPÔSOB UZAVRETIA KÚPNEJ ZMLUVY, KÚPNA CENA
1. Kúpna zmluva je uzavretá na základe vzájomnej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim dňom
podpisu písomného vyhotovenia tejto zmluvy alebo na základe písomnej objednávky kupujúceho
akceptovanej predávajúcim. Objednávky sú prijímané e-mailom, faxom, bežnou poštou alebo
osobne.
2. Po prijatí dopytu predávajúci preskúma požiadavky kupujúceho, prípadné technické nezrovnalosti
prekonzultuje s kupujúcim telefonicky, e-mailom alebo osobne, vystaví a odošle kupujúcemu
cenovú ponuku.
3. Po odsúhlasení cenovej ponuky kupujúcim, kupujúci doručí predávajúcemu objednávku
emailom, faxom, bežnou poštou, osobne. Na základe takejto objednávky kupujúceho predávajúci
vystaví odberateľskú objednávku, ktorú následne zaeviduje do interného systému a začína ju
vybavovať. Takto zaevidovaná objednávka sa považuje za platne uzatvorenú kúpnu zmluvu medzi
predávajúcim a kupujúcim.
4. Odberateľská objednávka obsahuje tieto náležitosti:
- označenie kupujúceho (kontaktné údaje, IČO, IČ DPH),
- označenie predávajúceho, (kontaktné údaje, IČO, IČ DPH),
- číslo zmluvy,
- dátum a spôsob dodania tovaru,
- informácie o tovare (číslo položky, názov, MJ, množstvo, celková hmotnosť tovaru),
- kúpna cena a cena dopravy,
- dátum vystavenia a splatnosti faktúry,
- forma úhrady,
- odkaz na tieto VOP, ktoré sú zverejnené na web stránke predávajúceho www.campri.sk
alebo na vývesných miestach v sídle predávajúceho.
5. Objednávka kupujúceho je záväzná a nie je ju možné jednostranne zo strany kupujúceho zrušiť
alebo zmeniť. Ak sa predávajúci s kupujúcim dohodnú na zrušení alebo zmene objednávky,
kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu všetky náklady spojené so zrušením alebo zmenou
objednávky.
6. Kúpna cena uvedená v zmluve je určená vzájomnou dohodou medzi predávajúcim a kupujúcim.
7. V prípade, ak kúpna cena nevychádza zo vzájomnej dohody zmluvných strán, platia ceny uvedené
v cenníku predávajúceho platnom ku dňu dodania tovaru, resp. plnenia služieb. Dňom vydania
aktuálneho cenníku dochádza k zrušeniu platnosti existujúceho cenníku predávajúceho, ak nie je
zmluvnými stranami dohodnuté inak. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť cenníky bez
predchádzajúceho upozornenia.
8. Kúpna cena je uvedená bez DPH, táto bude pripočítaná k cene a účtovaná podľa platných právnych
predpisov v čase fakturácie.
9. Predávajúci si vyhradzuje právo zálohovej platby (predfaktúra) v prípade atypických
(neštandardných) druhov tovaru, rozmerov, tlakových tried a dĺžok tovaru. Na uvedené
charakteristiky sa nevzťahuje možnosť výmeny alebo vrátenia tovaru.
10. Cenová doložka – predávajúci si vyhradzuje právo zmeny kúpnej ceny tovaru alebo služieb, ktorých
výška sa dodatočne zvýši s prihliadnutím na zvýšené výrobné a prevádzkové náklady predávajúceho
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vtedy, keď k takýmto zmenám v nákladoch dôjde v čase od potvrdenia cenovej ponuky kupujúcim
do doby dodania takéhoto tovaru.
V. DODANIE TOVARU, DODACIE LEHOTY
1. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu na miesto uvedené v objednávke.
2. Predávajúci si splní povinnosť dodať tovar kupujúcemu tým, že umožní kupujúcemu nakladať
s tovarom v mieste sídla predávajúceho - dodacia doložka EXW (INCOTERMS 2010).
3. V prípade, ak odber tovaru od predávajúceho vykonáva kupujúci vlastnou dopravou, zaväzuje sa
odobrať tovar, ktorý bol vyrobený na zákazku, maximálne do 5 pracovných dní od upovedomenia
zo strany predávajúceho. Ak kupujúci tento termín nedodrží, môže mu predávajúci účtovať skladné
vo výške 5 € za každý začatý deň po uplynutí lehoty na odobratie tovaru.
4. Kupujúci je povinný dodržiavať v priestoroch predávajúceho všetky všeobecne záväzné právne
predpisy, najmä predpisy týkajúce sa BOZP a ochrany pred požiarmi, dopravné predpisy, interné
predpisy predávajúceho o pohybovaní sa v jeho priestoroch.
5. Ak je zmluvne dohodnuté, že predávajúci je povinný dodať tovar v určitom mieste, uskutočňuje sa
dodanie tovaru:
- vozovým parkom predávajúceho, pričom náklady na dopravu znáša kupujúci, ktorý si
zabezpečí vykládku vozidla
- alebo jeho odovzdaním zmluvnému dopravcovi.
6. V prípade, že predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru na miesto určenia svojím vozovým parkom,
je kupujúci povinný zabezpečiť vhodné podmienky na plynulé vyloženie tovaru kupujúcim bez
predĺženia obvyklého času začatia vykládky tovaru. Za obvyklý čas začatia vykládky sa považuje
začiatok vykládky do 15 minút od príchodu vozidla predávajúceho. Ak tak kupujúci neurobí,
predávajúci mu môže účtovať stojné za každú začatú štvrťhodinu v zmysle cenníka dopravy
predávajúceho.
7. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny spôsobu prepravy.
8. Predávajúci si vyhradzuje právo plniť dodanie i čiastočne a kupujúci je povinný čiastočné dodanie
prevziať.
9. Pri prevzatí tovaru kupujúcim je kupujúci povinný ihneď skontrolovať kompletnosť a kvalitu
dodaného tovaru.
10. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný potvrdiť dodací list so špecifikáciou dodaného tovaru, alebo
iný doklad predložený prepravcom potvrdzujúci dodanie tovaru. Osoba, ktorá tovar prevzala, musí
na dodacom liste uviesť:
- svoje meno paličkovým písmom,
- číslo občianskeho preukazu, príp. iného platného osobného dokladu,
- dátum prevzatia tovaru,
- podpis (príp. pečiatku).
11. Okamihom prevzatia tovaru kupujúcim prechádza riziko straty, zničenia alebo poškodenia tovaru
na kupujúceho.
12. Predávajúci odovzdá kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru, ako aj
ďalšie doklady ustanovené v zmluve.
13. Ak zo zmluvy nevyplýva niečo iné, začína lehota, v ktorej sa má tovar dodať, plynúť odo dňa
uzavretia zmluvy. Ak však podľa zmluvy má kupujúci splniť určité povinnosti ešte pred dodaním
tovaru (napr. doplniť informácie o tovare, zaplatiť kúpnu cenu alebo jej časť alebo zabezpečiť jej
zaplatenie) začína táto lehota plynúť až odo dňa splnenia tejto povinnosti.
14. Pri dojednanej zálohovej platbe začína dodacia lehota plynúť dňom pripísania úhrady zálohovej
čiastky na účet predávajúceho.
15. Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody alebo iné nároky plynúce z omeškania s dodaním
tovaru, ak toto omeškanie bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (§ 374
Obchodného zákonníka) vyskytujúcimi sa na strane predávajúceho alebo u jeho subdodávateľa.
16. Kupujúci je povinný zaplatiť za tovar kúpnu cenu a prevziať dodaný tovar v súlade so zmluvou.
17. Predávajúci si vyhradzuje právo podmieniť odovzdanie tovaru až po zaplatení kúpnej ceny.
18. V prípade odmietnutia prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený vyúčtovať
kupujúcemu náklady vzniknuté do okamihu zrušenia prevzatia tovaru a to najmä dopravné náklady
za zbytočný výjazd (dovoz tovaru) na určené miesto.
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VI. PLATOBNÉ PODMIENKY, ÚROK Z OMEŠKANIA
1. Kupujúci je povinný zaplatiť za objednaný a dodaný tovar kúpnu cenu. Úhradu kúpnej ceny je
možné vykonať týmito spôsobmi:
- pri cene tovaru do výšky 150,- € vrátane DPH výlučne v hotovosti ihneď pri kúpe
tovaru,
- na základe faktúry vystavenej predávajúcim po dodaní tovaru alebo služby, pričom
doba splatnosti sa dohodne v zmluve a začína plynúť odo dňa vystavenia faktúry
predávajúcim,
- na základe predfaktúry (zálohovej faktúry) vopred pred dodaním tovaru.
2. Predávajúci je oprávnený fakturovať aj čiastočné plnenie a kupujúci je povinný túto faktúru v dobe
splatnosti uhradiť.
3. Pri úhrade faktúry je kupujúci povinný uviesť v platobnom príkaze do položky variabilný symbol
číslo faktúry predávajúceho.
4. Platba od kupujúceho sa považuje za zrealizovanú v okamžiku, keď je pripísaná na bankový účet
predávajúceho alebo keď je potvrdené prijatie platby v hotovosti vydaním pokladničného dokladu.
5. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry alebo jej časti vzniká predávajúcemu v súlade
s ust. § 369 Obchodného zákonníka právo požadovať z nezaplatenej sumy úroky z omeškania
v sadzbe, ktorú ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením, resp. ak je kupujúcim fyzická
osoba, ktorá nekoná pri uzatváraní obchodného vzťahu podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej
podnikateľskej činnosti do výšky ustanovenej podľa predpisov občianskeho práva.
6. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry alebo jej časti, je predávajúci oprávnený
pozastaviť dodanie ďalšieho tovaru kupujúcemu a to až do úplného splatenia všetkých záväzkov
kupujúceho voči predávajúcemu. Počas tejto doby nie je predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru.
Pozastavenie dodania tovaru predávajúci bez zbytočného odkladu oznámi kupujúcemu e-mailom,
faxom, bežnou poštou alebo osobne.
7. Žiadna časť kúpnej ceny za tovar alebo službu nesmie byť zaplatená zápočtom vlastnej pohľadávky
kupujúceho, ktorú má voči predávajúcemu, pokiaľ nie je v zmluve písomne dohodnuté inak.
8. Predávajúci môže pohľadávku, ktorá mu vznikne voči kupujúcemu aj bez súhlasu kupujúceho
postúpiť písomnou zmluvou inému. S postúpenou pohľadávkou prechádza aj jej príslušenstvo
a všetky práva s ňou spojené.
VII. VÝHRADA VLASTNÍCKEHO PRÁVA
1. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením plnej kúpnej ceny
v prospech predávajúceho vrátane ostatných pohľadávok, ktoré vzniknú z tohto obchodného
vzťahu predávajúcemu voči kupujúcemu.
2. Výhrada vlastníckeho práva nemá žiadny vplyv na prechod rizík podľa článku V. bodu 11 týchto
VOP.
VIII. REKLAMÁCIA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKA
1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných právnych predpisov a Reklamačného
poriadku predávajúceho, ktorý je zverejnený na vývesných miestach v sídle predávajúceho.
2. Na bezdôvodné vrátenie alebo výmenu tovaru nemá kupujúci žiadny právny nárok.
Podmienky vrátenia tovaru sú špecifikované v dokumente „Podmienky spätného vrátenia tovaru
na sklad CAMPRI, spol. s r. o.“
3. Za vadu sa nepovažuje zmena v projekte ani zmena názoru kupujúceho, že tovar už nepotrebuje.
IX. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
1. Od zmluvy možno odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zákon.
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2. Každá zmluvná strana je oprávnená od zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia zmluvnej
povinnosti druhej zmluvnej strany, ak to oznámi strane, ktorá porušila svoju zmluvnú povinnosť
bez zbytočného odkladu, najviac do 3 pracovných dní po tom, čo sa o tomto porušení dozvedela.
3. Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti na strane predávajúceho sa považuje nedodanie
predmetu plnenia dohodnutého v zmluve a za podmienok určených v zmluve a zo strany
kupujúceho omeškanie s platením kúpnej ceny alebo iného peňažného plnenia vzniknutého na
základe zmluvy alebo VOP ako aj neprevzatie tovaru kupujúcim v dohodnutých termínoch
a množstvách. Predávajúci má súčasne právo s takýmto tovarom voľne nakladať.
4. Ak sa porušenie zmluvných povinností týka iba časti splatného záväzku, je druhá strana oprávnená
odstúpiť od zmluvy len ohľadne plnenia, ktoré sa týka tejto časti záväzku. Pri zmluvách
s postupným čiastkovým plnením možno odstúpiť iba ohľadne čiastkového plnenia, s ktorým je
zmluvná strana v omeškaní.
5. Pri nepodstatnom porušení zmluvných povinností, môže druhá strana od zmluvy odstúpiť
v prípade, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej 15-dňovej
lehote.
6. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je
doručený druhej strane, po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo meniť
bez súhlasu druhej strany. Doručenie odstúpenia od zmluvy sa preukazuje predložením podacieho
lístka s pečiatkou pošty potvrdzujúcou jeho odoslanie.
7. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy.
X. BALENIE TOVARU A HOSPODÁRENIE S OBALMI
1. Tovar je balený na paletách, v krabiciach, v kovových klietkach, vo fólii alebo je dodávaný vo voľne
loženom stave. Tovar - PE potrubia - je balený do návinov alebo vo forme tyčí.
2. Ak nie je v zmluve stanovené inak, predávajúci odkúpi od kupujúceho čisté a nepoškodené obaly
za 100% ich pôvodnej ceny a to v takom množstve a takého druhu, v akom boli vyfakturované.
Kupujúci môže vrátiť zálohované obaly do 60 kalendárnych dní od ich prevzatia. Po tejto lehote
zostávajú zálohované obaly vo vlastníctve kupujúceho. Po vrátení zálohovaných obalov sa účtuje
amortizačno-manipulačný poplatok vo výške 2,00 EUR/bez DPH.
XI. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ
1. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle
povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by
povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase
vzniku záväzku túto prekážku predvídala.
2. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, kedy bola povinná strana v omeškaní
s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
3. K okolnostiam vylučujúcim zodpovednosť patria najmä: prírodná katastrofa, požiar, havária,
prerušenie dodávky energií, nedostatok energií alebo surovín, porucha na výrobnom zariadení,
dopravná nehoda, ozbrojené konflikty, úradné zásahy a zákazy, strata dôležitého, ťažko
nahraditeľného dodávateľa a pod.
4. Predávajúci je povinný po tom, čo nastane niektorá z okolností vylučujúcich zodpovednosť,
písomne informovať kupujúceho o tejto okolnosti a o náhradnom predĺženom termíne plnenia,
príp. o nemožnosti dodávky daného tovaru alebo služby vôbec, pričom kupujúcemu týmto
nevzniká voči predávajúcemu žiadne právo na náhradu škody. Súhlas s náhradným plnením potvrdí
kupujúci predávajúcemu písomne (faxom, e-mailom, bežnou poštou) a to do 3 dní odo dňa
oznámenia informácie. Pokiaľ tak kupujúci neučiní, má sa za to, že kupujúci od zmluvy odstupuje
a predávajúci už bez ďalšej výzvy vykoná stornovanie týchto nedodaných položiek zo zmluvy.
5. Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka,
s ktorou sú tieto účinky spojené.
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XII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Spoločnosť pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle zákona o ochrane osobných
údajov č. 18/2018 Z.z. Informácie súvisiace s osobnými údajmi kupujúceho budú použité
predávajúcim iba k vybaveniu zmluvy.
2. Predávajúci neposkytne osobné údaje kupujúceho tretím osobám, výnimku predstavujú iba externí
dopravcovia, ktorým sú osobné údaje kupujúceho odovzdané v minimálnom rozsahu, ktorý je
nutný na bezproblémové doručenie tovaru a marketingové činnosti spoločnosti.
XIII. DORUČOVANIE
Doručovanie sa vykonáva a považuje za platne a účinne vykonané vtedy, ak sa doručuje na poslednú
známu adresu sídla zmluvnej strany, ktorá bola ako posledná známa adresa sídla touto zmluvnou
stranou oznámená (prípadne vyplýva zo vzájomnej korešpondencie alebo zmluvných dokladov ako
posledná). Obe zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne si písomne oznamovať zmenu adresy sídla
bez zbytočného odkladu. Za doručenie sa považuje aj uplynutie lehoty 5 pracovných dní od
odoslania doporučeného oznámenia na adresu uvedenú v zmluve a to bez ohľadu na úspešnosť
doručenia, pričom odoslanie sa preukáže predložením podacieho lístka.
XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade sporov, ktoré vzniknú zo zmluvy a týchto VOP budú
tieto prednostne riešiť cestou dohody, ak dohoda nebude možná, spor sa rozhodne na príslušnom
súde v Slovenskej republike na základe slovenského právneho poriadku.
2. Predávajúci aj kupujúci sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach dôvernej povahy
a dôverných informáciách, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s obchodným vzťahom.
3. Predávajúci si vyhradzuje právo aktualizácie a zmien VOP pred predchádzajúceho upovedomenia.
4. Pokiaľ by sa akékoľvek ustanovenie týchto VOP stalo podľa platnej právnej úpravy neplatným
alebo neúčinným, nebude tým dotknutá alebo ovplyvnená platnosť alebo účinnosť ostatných
ustanovení VOP.
5. Kupujúci uzatvorením zmluvy s predávajúcim zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom
týchto VOP ako aj s cenníkom a Reklamačným poriadkom predávajúceho a že s nimi súhlasí.
6. Tieto VOP sú zverejnené na vývesných miestach v sídle predávajúceho a na internetovej stránke
www.campri.sk.
7. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.02.2014.

Revízia č. 1 (platnosť a účinnosť dňa 30.10.2019)
Zmena č. 1 zo dňa 29.01.2020
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