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Obchodné podmienky TREMS, s.r.o. 

 
Spoločnosť  TREMS s.r.o. predáva a dodáva tovar na základe objednávky. 
 

1. Objednanie tovaru 
Objednávky zasielajte na e-mail trems@trems.sk. 
Objednávka musí obsahovať: 
- identifikačné údaje kupujúceho (zákazníka), tzn. meno a priezvisko, úplná 

adresa, e-mail, telefónne číslo. Pri firmách aj IČO, IČ DPH, bankové 
spojenie, meno a funkciu objednávajúcej osoby. 

- identifikačné údaje objednaného tovaru, tzn. kód tovaru, názov tovaru, 
množstvo (objednané množstvo podláh musí byť prepočítané na celé 
balíky). 

- identifikačné údaje miesta dodania tovaru, tzn. adresa, kontaktná osoba 
pre vykládku tovaru, telefónne číslo. 

- termín dodania objednaného tovaru, tzn. uveďte dátum najneskoršieho 
dodania objednávky na miesto určenia. 

 
2. Potvrdenie objednávky 

Po odoslaní objednávky na e-mail trems@trems.sk, firma TREMS s.r.o. sa 
zaväzuje do 24 hodín potvrdiť objednávku a zaslať informáciu o dostupnosti 
tovaru. Objednávateľ potvrdí správnosť objednávky. Ak by potvrdenie 
objednávky neprebehlo do 24 hodín, prosím skontrolujte správnosť e-mailovej 
adresy alebo nás kontaktujte.  

 
3. Cena tovaru 

Ceny sú vypočítané Dodávateľom podľa cenníka Dodávateľa platného v deň 
potvrdenia objednávky, ktorý je Odberateľovi známy. Platba za tovar musí byť 
zrealizovaná v prospech účtu Dodávateľa najneskôr v deň vyzdvihnutia alebo 
doručenia tovaru. 

 
4. Dodanie tovaru 

Tovar je možné si vyzdvihnúť na adrese  firmy TREMS s.r.o., Priemyselná 5, 
915 01 Nové Mesto nad Váhom. V cene tovaru nie je zahrnutá cena dopravy. 
Firma TREMS s.r.o. na požiadanie môže zabezpečiť dopravu na náklady 
kupujúceho. 

 
5. Rezervácia tovaru 

Tovar je možné nezáväzne rezervovať maximálne 24 hodín. Záväzné 
rezervovanie tovaru bude uskutočnené na základe uhradenia 5% sumy 
rezervovaného tovaru. Doba rezervácie bude po dohode maximálne 30 
kalendárnych dní. Ak nebude do 30 kalendárnych dní tovar vyexpedovaný, 
tovar bez vyzvania prepadá spoločnosti TREMS s.r.o. v plnej hodnote a bez 
nároku vrátenia zálohy. 

6. Vrátenie tovaru 
V prípade, že Odberateľ chce vrátiť tovar alebo časť tovaru, musí v prvom rade 
kontaktovať Dodávateľa. Odberateľ má možnosť vrátenia tovaru do 7 
kalendárnych dní odo dňa dodávky daného tovaru. Vrátiť možno len tovar 
v originálnom a nepoškodenom obale, pričom náklady na dopravu spojené 
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s vrátením tovaru, znáša Odberateľ. Dodávateľ je povinný Odberateľovi za 
vrátený tovar zaplatiť do 30 dní od prevzatia vráteného tovaru a to vo výške 
nákupnej ceny za daný tovar poníženej o manipulačný poplatok vo výške 20%. 
 

 
7. Preberanie objednávky 

Odberateľ preberá nebezpečenstvo škody na tovare podpisom nákladného listu. 
Odberateľ  je povinný skontrolovať si zásielku podľa predloženého nákladného 
listu. Nákladným listom sa pre účely tejto zmluvy rozumie i doručovacia listina 
pri dodaní objednávky dopravcom, prepravný list alebo inak označená listina 
o preprave tovaru.  
Ak údaje nesúhlasia, alebo je porušený či inak poškodený prepravný obal alebo 
sú porušené originálne lepiace pásky umiestnené na spojoch prepravného 
obalu, odmietne Odberateľ zásielku ako celok alebo si ju ponechá s 
povinnosťou zaznamenať do nákladného listu "s výhradou", a za účasti vodiča 
skontrolovať obsah zásielky, hlavne množstvo a druh chýbajúceho alebo 
poškodeného tovaru.  
Výsledky prešetrenia zásielky musia byť bezodkladne zaznamenané písomnou 
a fotografickou formou do reklamačného protokolu dopravcu. Dodací list je 
súčasťou zásielky. 
 

8. Reklamačné podmienky 
Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Ak sa zistí poškodenie po 
rozbalení zásielky, je nutné obratom kontaktovať firmu TREMS, s.r.o.  
V prípade vzniku nároku na reklamáciu v záručnej lehote sa kupujúci obracia 
buď na predajcu TREMS, s.r.o. alebo podľa inštrukcií na niektorý zo zmluvných 
servisov výrobcu.  
Predávajúci poskytne kupujúcemu asistenciu a potrebné informácie pre 
úspešné riešenie reklamácie.  
Nárok na uplatňovanie reklamácie kupujúcim zaniká: 
 - Neodbornou inštaláciou alebo neodborným zaobchádzaním s tovarom 
 - Používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi 
parametrami parametrom uvedeným v návode na použitie 
 - Ak bol tovar poškodený živelnou pohromou 
Všetky reklamácie sa riešia v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka a obchodného zákonníka Slovenskej republiky.  
Firma TREMS, s.r.o. sa zaväzuje vybaviť reklamáciu do 30 kalendárnych dní od 
nahlásenia reklamácie. 

 
9. Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné 

podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. 
 

10. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných 
podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných 
podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.trems.sk. 

 


