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Zmluvné podmienky: 

 

Všeobecne 

 

1. Zmluvný vzťah medzi zmluvnými stranami vzniká telefonickým potvrdením príslušnej objednávky zaslanej GEBRÜDER 
WEISS, s.r.o. dopravcovi (ďalej ako „objednávka“) zo strany dopravcu, ktoré musí byť následne dopravcom potvrdené 
faxom alebo e-mailom s preukázaným doručením a prečítaním GEBRÜDER WEISS, s.r.o.. V prípade, že nedôjde 
k potvrdeniu objednávky v lehote, spôsobom a za podmienok definovaných GEBRÜDER WEISS, s.r.o. v objednávke,  
objednávka ako ponuka zaniká.  

2. Nato, aby bolo potvrdenie objednávky zo strany dopravcu platné, toto sa musí uskutočniť: 
a) zaslaním scanu objednávky vo forme emailu/ kópie objednávky faxom, a to na kontaktné údaje GEBRÜDER 

WEISS, s.r.o. uvedené v objednávke kde v texte konkrétneho scanu/v kópii objednávky bude v pravom dolnom 
rohu objednávky uvedené označenie osoby oprávnenej konať v mene dopravcu v rozsahu meno, priezvisko, 
pozícia a jej podpis a s uvedením „Potvrdzujem“; alebo 

b) zaslaním vyhlásenia „Týmto záväzne potvrdzujem objednávku č. [uveďte číslo objednávky] zo dňa [uveďte 
dátum vytvorenia objednávky] zaslanú [uveďte akou formou Vám bola objednávka zaslaná] doručenú mne dňa 
[uveďte dátum prijatia], a to v celom rozsahu.“, a to na kontaktné údaje GEBRÜDER WEISS, s.r.o. uvedené 
v objednávke.   

3. Dopravca sa zaväzuje GEBRÜDER WEISS, s.r.o., že prepraví zásielku / tovar tak ako je definované v objednávke 
(ďalej ako „zásielka“) z miesta odoslania do miesta určenia zákazníkovi určenému GEBRÜDER WEISS, s.r.o. alebo inej 
osobe ním určenej (ďalej ako „zákazník“). GEBRÜDER WEISS, s.r.o. sa zaväzuje zaplatiť dopravcovi za prepravu 
zásielky odplatu (ďalej ako „prepravné“). Zmluvné strany berú na vedomie, že GEBRÜDER WEISS, s.r.o. je 
zasielateľom, ktorý sa zaviazal obstarať prepravu zásielky pre príkazcu/odosielateľa, z čoho vyplývajú príslušné práva 
a povinnosti, ktoré bude dopravca rešpektovať. 

4. Dopravca vyhlasuje a akceptuje, že potvrdením objednávky sa na jeho zmluvný vzťah s GEBRÜDER WEISS, s.r.o. 
budú vzťahovať tieto záväzné zmluvné podmienky (ďalej ako „podmienky“) vrátane ich príloh a týmto okamihom medzi 
ním a GEBRÜDER WEISS, s.r.o. vzniká zmluva o preprave veci v súlade s príslušnými ustanoveniami §§610 a nasl. 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zmluva“ a „Obchodný zákonník“). 
Prílohy sú vždy v prípade potreby zasielané súčasne s konkrétnou objednávkou. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak miesto prevzatia zásielky a predpokladané miesto jej dodania ležia v dvoch 
rôznych štátoch, z ktorých aspoň jeden je zmluvným štátom Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej 
nákladnej doprave (CMR) č. 11/1975 Zb. (ďalej ako „Dohovor o CMR“), t.j. pôjde o medzinárodnú prepravu zásielky, 
budú sa na ich zmluvný vzťah vzťahovať aj ustanovenia Dohovoru o CMR.  

 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Dopravca sa zaväzuje použiť na prepravu zásielky iba také cestné nákladné vozidlá (ďalej ako „vozidlo“ v príslušnom 
gramatickom tvare) a prepravné jednotky (prívesy, návesy, výmenné nadstavby a prepravné kontajnery) (ďalej ako 
„prepravné jednotky“ v príslušnom gramatickom tvare), ktoré spĺňajú všetky podmienky pre ne určené platnými právnymi 
predpismi vrátane vykonávacích predpisov a medzinárodnými zmluvami a dohovormi. 

2. Dopravca je povinný GEBRÜDER WEISS, s.r.o. vopred oznámiť EČV ťahača vrátane EČV prívesu a návesu, meno 
a priezvisko vodiča a kontaktné údaje na vodiča (telefónne číslo), pričom meno a priezvisko vodiča iba na výslovnú 
žiadosť GEBRÜDER WEISS, s.r.o., a to najneskôr spolu s potvrdením objednávky. V prípade ak potvrdenie objednávky 
nebude obsahovať tieto údaje, nie je platné a GEBRÜDER WEISS, s.r.o. je oprávnený využiť služby tretej osoby.  

3. Dopravca je povinný prepravu zásielky vykonať s odbornou starostlivosťou, riadne a včas v súlade s objednávkou 
a týmito podmienkami. V prípade ak prílohou týchto podmienok budú akékoľvek podmienky, opatrenia, povinnosti 
dopravcu súvisiace s realizáciou zmluvy, a to bez ohľadu nato, či ide o podmienky, opatrenia a/alebo povinnosti 
definované GEBRÜDER WEISS, s.r.o. treťou osobou alebo zákazníkom, je dopravca povinný tieto v plnom rozsahu 
rešpektovať a plniť a súčasne zabezpečiť ich odovzdanie a plnenie zo strany všetkých osôb, ktoré sa budú v jeho mene 
podieľať na plnení zmluvy (najmä vodičov).  

4. Dopravca nesmie svoj záväzok vyplývajúci zo zmluvy plniť prostredníctvom akejkoľvek tretej osoby, t. j. nesmie poveriť 
prepravou zásielky žiadnych subdodávateľov a súčasne nesmie postúpiť akékoľvek svoje práva a povinnosti 
vyplývajúce zo zmluvy.  

5. Dopravca je povinný zásielku pri jej prevzatí na prepravu riadne prezrieť, vrátane jej obalu a všetkých prostriedkov na 
ktorých bude umiestnená a súčasne skontrolovať množstvo a kvalitu tovaru tak, aby sedel s charakteristikou uvedenou 
v prepravných dokladoch (odsek 6 tohto článku). Dopravca je povinný priamo na mieste u odosielateľa /zákazníka/inom 
mieste naloženia zásielky upozorniť na prípadné vady/nedostatky zásielky, jej obalu, alebo prostriedkov na ktorých bude 
umiestnená, prípadne na iné rozpory s údajmi uvedenými v prepravných dokladoch, ktoré budú odovzdané dopravcovi 
pri naložení zásielky a v závislosti od konkrétnej situácie ide zväčša o doklad CMR tak ako je definované v odseku 18 
tohto článku, nákladný list podľa príslušných ustanovení §§ 612 a 613 a nasl. Obchodného zákonníka (t.j. náložný list) 
tak ako je definovaný v odseku 6 tohto článku, prípadne iné definované GEBRÜDER WEISS, s.r.o. (ďalej ako 
„prepravné doklady“) a súčasne aj na možnosť vzniku škody. V prípade nesplnenia tejto povinnosti a vzniku škody ako 
dôsledku, je dopravca povinný nahradiť ju v plnom rozsahu. Dopravca sám a v plnom rozsahu zodpovedá za následky 
neinformovania o vadách, prípadných škodách a rozporoch údajov uvedených v prepravných dokladoch a v tomto 
prípade GEBRÜDER WEISS, s.r.o. negarantuje uhradenie faktúry v plnej výške. V prípade, že vodič nie je prítomný pri 
nakladaní a vykladaní tovaru, je potrebné túto skutočnosť uviesť v prepravných dokladoch, čo však dopravcu nezbavuje 
zodpovednosti podľa týchto podmienok. 
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6. Za účelom prepravy zásielky budú dopravcovi odovzdané prepravné doklady, ktoré budú okrem iného obsahovať 
minimálne údaje o zásielke v rozsahu hmotnosť, množstvo, kvalita, obal, obsah, špeciálne podmienky vo vzťahu 
k preprave a ďalšie doplňujúce doklady a prípadných nákladoch jej prepravy, ako napr. clách, poplatkoch a pod.  
dátume a mieste prevzatia a súčasne aj miesta určenia a miesta doručenia zásielky, označenie osoby, ktorej je zásielka 
adresovaná/zákazníka v rozsahu názov a sídlo právnickej osoby alebo meno, priezvisko a miesto podnikania, prípadne 
bydlisko fyzickej osoby a súčasne identifikáciu dopravcu v rozsahu názov a sídlo právnickej osoby alebo meno, 
priezvisko a miesto podnikania, prípadne bydlisko fyzickej osoby a rovnakú identifikáciu pre GEBRÜDER WEISS, s.r.o. 
ako aj označenie osoby odovzdávajúcej a preberajúcej zásielku minimálne v rozsahu meno, priezvisko, v mene koho 
koná a pečiatka a podpis (iv) záznam o stave zásielky v čase doručenia a prípadných reklamáciách a súčasne aj miesto 
a deň vydania/vystavenia nákladného listu a podpis dopravcu (ďalej ako „nákladný list“). V prípade aplikácie Dohovoru 
CMR nákladný list bude nahradený dokladom CMR, ktorý bude obsahovať všetky náležitosti definovaní Dohovorom 
CMR. Dopravca je povinný zabezpečiť, aby zákazník/tretia osoba pri prevzatí zásielky potvrdili jej dodanie na 

príslušnom prepravnom doklade. Vodič sa postará o to, aby príjemca potvrdil prevzatie tovaru na prepravnom 

dokumente pečiatkou, podpisom, menom čitateľným písmom a dátumom. Ak sa doručuje s mobkomom, jednotlivé kroky 
sú rozpísané v Príručke pre dopravcov a vodičov. Dopravca zašle príslušné potvrdené a podpísané prepravné doklady 
GEBRÜDER WEISS, s.r.o. spolu s faktúrou vystavenou na prepravné.   

7. Dopravca je povinný riadne zabezpečiť vozidlom prepravovanú zásielku, tak aby nedošlo ku škodám na zásielke. 
Dopravca je povinný použiť vhodný spôsob a prostriedky pri nakládke, vykládke a preprave zásielky a sám si 
zabezpečiť a používať vhodné bezpečnostné zariadenia. V tomto smere je povinný riadne poučiť aj iné osoby, ktoré 
prídu do styku so zásielkou. 

8. Ak je potrebné odstaviť vozidlo a prepravné jednotky mimo uzatvorených plôch, ktoré sú riadne a dostatočne 
zabezpečené voči prístupu tretích osôb, je dopravca povinný zabezpečiť odstavenie vozidla a prepravnej jednotky na 
strážených priestoroch. Odstavenie vozidla a prepravnej jednotky mimo uzatvorených plôch a strážených priestorov je 
výslovne zakázané a je možné iba s predchádzajúcim súhlasom GEBRÜDER WEISS, s.r.o..  

9. Dopravca je oprávnený od zákazníka prevziať výlučne tie zásielky, ktoré sú predmetom objednávky a okrem nich je 
prísne zakázané preberanie akýchkoľvek iných zásielok, okrem prípadu ak nato udelí predchádzajúci písomný súhlas 
GEBRÜDER WEISS, s.r.o..  

10. Zmluvné strany sa dohodli, že čakanie na vyloženie/naloženie zásielky zo strany dopravcu je do 24 hodín od 
stanoveného termínu vyloženia/naloženia zásielky v objednávke bezplatné a v tomto smere nevznikajú dopravcovi 
žiadne nároky.   

11. Je zakázané dokladať a prekladať zásielku medzi jednotlivými vozidlami/prepravnými jednotkami a dopravcami, okrem 
prípadu ak nato udelí predchádzajúci písomný súhlas GEBRÜDER WEISS, s.r.o..  

12. Dopravca môže zásielku vyložiť iba na dohodnutých miestach určených v objednávke, okrem prípadu ak nato udelí 
predchádzajúci písomný súhlas GEBRÜDER WEISS, s.r.o.. 

13. Pokiaľ je tak dohodnuté v objednávke, dopravca je povinný po skončení prepravy zásielky vymeniť, resp. vrátiť 
GEBRÜDER WEISS, s.r.o. všetky nákladné jednotky (palety), ktoré prevzal za účelom plnenia zmluvy. Výmena, resp. 
vrátenie nákladných jednotiek (paliet) dopravcom je do 10 pracovných dní bezplatné. Dopravca zodpovedá za stratu, 
zničenie, poškodenie alebo znehodnotenie nákladných jednotiek (paliet), ktoré prevzal za účelom prepravy zásielky, a to 
oproti ich stavu v čase, keď je povinný ich vrátiť GEBRÜDER WEISS, s.r.o.. Ak zo strany dopravcu nedôjde k riadnemu 
vráteniu všetkých nákladných jednotiek (paliet), dopravca je povinný písomne potvrdiť GEBRÜDER WEISS, s.r.o. túto 
skutočnosť spolu s odôvodnením a uhradiť GEBRÜDER WEISS, s.r.o. cenu na chýbajúce nákladné jednotky (palety). 
Cena nákladných jednotiek (paliet), ktorú vyfakturuje GEBRÜDER WEISS, s.r.o. dopravcovi je nasledovná: 15 € za 
EUP, 130 € za GIX, 37 € za RAH, 11 € za DEC. Ak však zákazník GEBRÜDER WEISS, s.r.o. zaúčtuje vyššie ceny za 
nákladné jednotky (palety), GEBRÜDER WEISS, s.r.o. vyfakturuje dopravcovi ceny zodpovedajúce zákazníkovmu 
vyúčtovaniu. Ak zo strany dopravcu nedôjde k  riadnemu a včasnému vráteniu všetkých nákladných jednotiek (paliet) a 
dopravca je povinný uhradiť GEBRÜDER WEISS, s.r.o.  nenávratný administratívny poplatok za spracovanie.  

14. Každú výmenu nákladných jednotiek (paliet), bez ohľadu na to, či bola alebo nebola dohodnutá výmena nákladných 
jednotiek (paliet), je potrebné písomne zaznamenať, a to prostredníctvom CMR, dodacieho alebo výmenného listu. Bez 
takéhoto písomného zaznamenania si GEBRÜDER WEISS, s.r.o. vyhradzuje právo vrátiť dopravcovi faktúru za 
prepravu zásielky alebo uskutočniť voči dopravcovi zápočet v tomto smere. 

15. Dopravca je povinný bezodkladne informovať GEBRÜDER WEISS, s.r.o. v prípade, že: 
- údaje v prepravných dokladoch sa nezhodujú s objednávkou GEBRÜDER WEISS, s.r.o.; 
- dôjde k dopravnej nehode vozidla a/alebo prepravnej jednotky alebo inému výpadku (, napr. technické poruchy, 

choroba alebo zranenie vodiča a podobne) 
- chýbajú akékoľvek dokumenty súvisiace s prepravou zásielky; 
- boli zistené škody na zásielke; 
- dôjde k reklamácii zásielky zo strany zákazníka alebo zákazník odmietne prevziať zásielku; 
- dôjde k úradnej kontrole; 
- dôjde k výpadku chladiacich zariadení alebo iných zariadení; 
- nebude možné dodržať dohodnuté termíny; 
- aktuálna prepravná situácia sa líši od bežnej prepravnej situácie; 
- sa priebeh prepravy líši od bežného priebehu prepravy; 
- iné udalosti ovplyvňujúce prepravu zásielky a jej doručenie. 

16. Dopravca je povinný dodržiavať z platných právnych predpisov vyplývajúcu dĺžku času vedenia motorového vozidla 
a času odpočinku. Dopravca je povinný inštruovať a zabezpečiť, aby všetky osoby podieľajúce sa na preprave zásielky 
podľa zmluvy dodržiavali všetky a akékoľvek platné právne predpisy, vrátane medzinárodných zmlúv a právnych 
predpisov ako aj iné predpisy a dohovory vzťahujúce sa prepravu zásielky a na nakladanie s ňou a súčasne aj predpisy 
a pokyny na spôsob správania sa v cudzích prevádzkových priestoroch (napr. zákaz fajčiť). 

17. Zmluvné strany sú povinné dodržiavať platné právne predpisy a Dohovor o CMR ak je aplikovateľný, s vylúčením 
všeobecných obchodných podmienok dopravcu a iných jeho podmienok okrem prípadu ak s nimi GEBRÜDER WEISS, 
s.r.o. vysloví výslovný súhlas. 

18. V prípade ak pôjde o prepravu zásielky, na ktorú sa vzťahujú ustanovenia Dohovoru o CMR, je dopravca povinný splniť 
všetky tam definované povinnosti vrátane vystavenia a zabezpečenia dokladu CMR, t.j. tzv. nákladného listu ako 
dokladu, ktorého obsah je obsiahnutý vo formulári presne definovanom Dohovorom o CMR (ďalej ako „doklad CMR“). 
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Poistenie 

 

1. Dopravca zodpovedá za poistenie prepravovanej zásielky ako aj za včasné a riadne hradenie poistného tak ako je tu 
definované a bude určené príslušnou poistnou zmluvou. 

2. Dopravca je povinný na vlastné náklady uzatvoriť poistenie, pričom: 
a) v prípade vnútroštátnej prepravy zásielky je dopravca povinný zabezpečiť poistenie ako je uvedené vo 

Všeobecných zasieľateľských podmienkach Slovenskej republiky s celkovou sumou krytia 8,33 XDR/1 kg 
b) v prípade medzinárodnej prepravy zásielky poistenie CMR s celkovou sumou krytia minimálne 8,33 XDR/1kg 

vrátane krytia CMR položky 29  

(ďalej ako „poistenie“). 

3. Potvrdenie o uzatvorení príslušného poistenia je dopravca povinný doručiť GEBRÜDER WEISS, s.r.o. pred vykonaním 
prepravy zásielky, a to minimálne v deň potvrdenia objednávky, v opačnom prípade nie je potvrdenie objednávky platné 
a účinné a nevzniká zmluva ani následky predpokladané týmito podmienkami, okrem prípadu ak GEBRÜDER WEISS, 
s.r.o.  určí vyslovene, alebo svojím faktickým konaním inak. 

4. Pokiaľ tak bude stanovené v objednávke GEBRÜDER WEISS, s.r.o., v prípade ak dopravca nesplní svoje povinnosti 
v súvislosti s poistením v lehote tu uvedenej, GEBRÜDER WEISS, s.r.o. zabezpečí poistenie na náklady dopravcu, 
pričom poistné bude hradené z prepravného, a to vo výške 4% z prepravného.  

 

Náklady a škody 

 

1. Od okamihu potvrdenia objednávky a jej následného prevzatia zásielky dopravca za ňu v plnom rozsahu zodpovedá a 
súčasne aj za akékoľvek škody, ktoré vzniknú v dôsledku jej poškodenia, straty, zničenia a/alebo znehodnotenia, a to až 
do okamihu jej odovzdania určenej osobe. Okrem škody je dopravca povinný uhradiť GEBRÜDER WEISS, s.r.o. 
nasledujúcu sumu: pri strate alebo zničení cenu zásielky akú mala v čase odovzdania dopravcovi a pri jej poškodení a 
znehodnotení rozdiel ceny zásielky pri odovzdaní dopravcovi oproti cene po poškodení alebo znehodnotení. 

2. Škodu a cenu uvedenú v odseku 1 je dopravca povinný uhradiť GEBRÜDER WEISS, s.r.o. v lehote piatich (5) dní odo 
dňa doručenia výzvy GEBRÜDER WEISS, s.r.o..  

3. Dopravca zodpovedá za akúkoľvek škodu vzniknutú nedodržaním týchto podmienok, Dohovoru o CMR  a objednávky 
a súčasne za všetky náklady s tým vzniknuté. 

4. Dopravca zodpovedá za nedodržanie termínu nakládky a vykládky zásielky vrátane neskorého pristavenia vozidla a 
prepravných jednotiek a nedodržania lehoty doručenia zásielky tak ako je uvedené v objednávke. 

 

Mlčanlivosť  

 

1. Informácie o označení (mene a priezvisku, obchodnom mene) a adrese (mieste podnikania alebo sídle) zákazníka, 
prepravovanej zásielke a vzťahoch so zákazníkom, prípadne iné informácie označené ako dôverné sú predmetom 
mlčanlivosti. Dopravca je v tejto súvislosti povinný zachovávať mlčanlivosť, zabrániť akémukoľvek prístupu tretích osôb 
k takýmto informáciám, nesmie tieto informácie využiť pre seba a ani v prospech tretích osôb, okrem prípadu, že to je 
potrebné v súvislosti s vykonaním prepravy zásielky a GEBRÜDER WEISS, s.r.o. s tým súhlasil.  

 

Platobné podmienky 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na prepravnom tak ako je definované v objednávke. 
2. Dopravca je oprávnený zaslať GEBRÜDER WEISS, s.r.o. faktúru za riadnu a včasnú prepravu zásielky, a to na adresu 

uvedenú v objednávke v lehote 3 dní od uskutočnenia prepravy zásielky, t.j. od okamihu jej doručenia zákazníkovi alebo 
od okamihu jej doručenia na iné miesto definované GEBRÜDER WEISS, s.r.o.. Dopravca znáša prípadné finančné 
zaťaženie, ako napr. penále, kurzové rozdiely a podobne, ktoré vznikne v dôsledku omeškania s doručením faktúry. 
Dopravcovi vznikne nárok na prepravné iba v prípade, že bola riadne potvrdená objednávka v zmysle týchto podmienok 
a súčasne má riadne vystavené a potvrdené všetky potrebné prepravné doklady, t.j. najmä nie však výlučne nákladný 
list a doklad CMR. 

3. Faktúra vystavená dopravcom musí spĺňať všetky podmienky a náležitosti definované platnými právnymi predpismi, 
pričom musí v nej byť uvedené číslo objednávky, identifikačné číslo zásielky a jej prílohou musí byť fotokópia potvrdenej 
objednávky, originál nákladného listu a v prípade medzinárodnej prepravy aj originál dokladu CMR potvrdený 
GEBRÜDER WEISS, s.r.o., zákazníkom a colnicou. Faktúru, ktorá nespĺňa náležitosti a/alebo neobsahujúca prílohy 
definované podľa predchádzajúcej vety má GEBRÜDER WEISS, s.r.o. právo vrátiť dopravcovi a jeho povinnosť plniť 
z nej vznikne až v okamihu odstránenia nedostatkov, a to v lehote uvedenej v odseku 4 tohto článku.  

4. Faktúra je splatná v lehote 45 kalendárnych dní odo dňa jej riadneho a včasného doručenia GEBRÜDER WEISS, s.r.o.. 
V prípade ak faktúra nebude doručená GEBRÜDER WEISS, s.r.o. v lehote definovanej v odseku 1 tohto článku, 
prípadne faktúra neobsahujúca príslušné náležitosti a prílohy bude splatná v lehote 60 kalendárnych dní odo dňa jej 
doručenia GEBRÜDER WEISS, s.r.o. alebo odstránenia príslušných nedostatkov a opätovného doručenia GEBRÜDER 
WEISS, s.r.o.. 

5. Prepravné zahŕňa všetky a akékoľvek s prepravou zásielky vrátane všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov.  
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Osobitné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak dopravca uzavrie zmluvu a/alebo dohodu so spoločnosťou konkurujúcou 
GEBRÜDER WEISS, s.r.o. alebo priamo so zákazníkom GEBRÜDER WEISS, s.r.o., prípadne príkazcom vo vzťahu ku 
ktorému GEBRÜDER WEISS, s.r.o. vystupuje ako zasielateľ, pričom výsledkom uzatvorenia takejto zmluvy a/alebo 
dohody bude nahradenie GEBRÜDER WEISS, s.r.o. celkom alebo z časti v rámci jej zasielateľských a prepravných 
činností pre tieto osoby, všetky otvorené pohľadávky dopravcu voči GEBRÜDER WEISS, s.r.o. podľa zmluvy zanikajú 
a stávajú sa súčasťou zmluvnej pokuty vo výške ročného obratu, ktorý GEBRÜDER WEISS, s.r.o s takto prebratým 
zákazníkom dosiahol za posledných dvanásť mesiacov spätne od porušenia zmluvnej povinnosti dopravcom, s čím 
dopravca súhlasí. Zmluvná pokuta je splatná do 14 dní od vystavenia faktúry GEBRÜDER WEISS, s.r.o a dopravca je 
povinný túto zaplatiť na účet GEBRÜDER WEISS, s.r.o . 

2. Dopravca nie je oprávnený za žiadnych okolností zásielku zadržiavať, nakladať s ňou v rozpore so zmluvou a 
podmienkami a ani vymáhať akékoľvek práva zo zmluvy, alebo iné prostredníctvom zásielky. Dopravca nie je oprávnený 
zriadiť a vykonávať záložné a/alebo zádržné právo, prípadne iné práva súvisiace so zásielkou, ani na nej zriadiť žiadne 
ťarchy a ani práva tretích osôb. 

3. Dopravca nie je oprávnený predať zásielku bez predchádzajúceho písomného súhlasu GEBRÜDER WEISS, s.r.o.. 
4. Pre účely týchto podmienok sa dopravca a GEBRÜDER WEISS, s.r.o. zaviazali komunikovať spolu vo forme emailu 

a faxu, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v objednávke. Oznam adresovaný jednej strane bude 
platný a účinný vo vzťahu k druhej strane v prípade ak bude jeho doručenie preukázané prostredníctvom potvrdenia o 
doručení faxovej správy vytlačeného príslušným faxovým zariadením v prípade faxovej komunikácie, alebo potvrdenia o 
doručení a prečítaní e-mailovej správy v prípade emailovej komunikácie. Ak však strana, ktorá je adresátom, 
bezdôvodne odoprie oznam prijať, je oznam doručený dňom, kedy jeho prijatie bolo odopreté. Strany sa zaväzujú 
navzájom si oznamovať zmenu kontaktných údajov určených na doručovanie uvedených v objednávke a až do 
preukázateľného doručenia nových kontaktných údajov príslušnej strane sa za platné budú považovať tie, ktoré boli 
platné ako posledné. Každá strana zodpovedá za zabezpečenie fungovania platných kontaktných údajov. Tu uvedená 
forma doručovania a komunikácie strán bude aplikovateľná vo všetkých prípadoch dourčovania/vzájomnej komunikácie 
strán definovaných v podmienkach, a objednávke a súčasne aj v iných prípadoch, keď tak GEBRÜDER WEISS, s.r.o. 
určí. Strany sa dohodli, že v operatívnych prípadoch, a to najmä pri preprave zásielky, ako je napr. meškanie doručenia 
zásielky, dopravná zápcha, havária, zmeny prepravy a doručenia zásielky GEBRÜDER WEISS, s.r.o. netrvá na 
podmienkach doručovania spôsobom uvedeným v tomto odseku a strany budú komunikovať telefonicky 
prostredníctvom telefonických kontaktov uvedených v objednávke. Na zmenu telefonických kontaktov a ich oznámenie 
príslušnej strane sa vzťahujú ustanovenia tohto odseku. 

 

Vyhlásenia 

 

1. Dopravca potvrdzuje, že disponuje všetkými potrebnými povoleniami a oprávneniami týkajúcimi sa prepravy zásielky 
a realizácii činností podľa zmluvy a týchto podmienok, a že jeho vodiči majú potrebné vodičské oprávnenia a iné 
prípadné povolenia potrebné na prepravu zásielky (, napr. pri preprave a nakladaní s nebezpečnými zásielkami). 

2. Dopravca sa zaväzuje, že prepravou poverí iba vodičov, ktorí neboli trestaní za majetkové trestné činy tak ako sú 
definované v štvrtej hlave zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, prípadne za iné 
priestupky a správne delikty v tomto smere. 

 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tieto podmienky  sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to najmä nie však výlučne príslušnými 
ustanoveniami §§610 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v prípadoch 
kedy to je použiteľné aj Dohovorom o CMR. 

2. Tieto podmienky sa odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke GEBRÜDER WEISS, s r.o. považujú za platné 
a účinné. Potvrdením objednávky v zmysle týchto podmienok, alebo reálnym prevzatím zásielky na prepravu, dopravca 
potvrdzuje, že sa oboznámil s ich obsahom a v plnom rozsahu s nimi súhlasí. Tieto podmienky a ich obsah sa vzťahujú 
na všetky a akékoľvek právne vzťahy GEBRÜDER WEISS, s.r.o., v ktorých bude GEBRÜDER WEISS, s r.o. vystupovať 
v pozícii odosielateľa v zmysle §610 Obchodného zákonníka. Uvedené platí bez ohľadu na existenciu a platnosť 
objednávky na prepravu, prípadne iného písomného právneho úkonu medzi GEBRÜDER WEISS, s r.o. a dopravcom. 
GEBRÜDER WEISS, s r.o. sa môže odchýliť od obsahu týchto podmienok, a to v konkrétnej objednávke, 
písomným/ústnym pokynom/právnym úkonom, prípadne ak bude medzi GEBRÜDER WEISS, s r.o. a dopravcom 
dohodnuté inak. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že o akýchkoľvek prípadných sporoch vzniknutých v súvislosti s touto zmluvou/podmienkami 
budú rozhodovať slovenské súdy. 

 

   

  

 


