
Všeobecné obchodné podmienky 
pre predaj výrobkov CURAPROX a doplnkových výrobkov 

 I. Úvodné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti v právnych vzťahoch, 
ktoré vznikajú medzi spoločnosťou CURADEN Slovakia s.r.o. so sídlom Na Výslní 17, 821 05 Bratislava, IČO: 
35  948  213 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 37025/B 
(ďalej len „Predávajúci“), na strane predávajúceho  a jej zákazníkmi a/alebo obchodnými partnermi (ďalej len 
„Kupujúci“) pri predaji a kúpe výrobkov CURAPROX - výrobkov dentálnej starostlivosti a hygieny a doplnkových 
výrobkov  (ďalej len „Tovar“). 

2. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej objednávky a  každej kúpnej zmluvy uzatváranej medzi 
Predávajúcim a Kupujúcim a pri predaji Tovaru. Na platnosť a účinnosť od VOP odlišných alebo dodatočných 
podmienok dohodnutých Predávajúcim a Kupujúcim v kúpnej zmluve alebo v osobitnej zmluve sa vyžaduje ich 
písomná forma v listinnej alebo relevantnej elektronickej podobe.

3. Kupujúcim v jednotlivých prípadoch sa rozumie každá osoba, t.j. fyzická osoba – nepodnikateľ, fyzická osoba - 
podnikateľ alebo  právnická osoba, ktorá je zmluvným partnerom Predávajúceho, ktorá prejavila záujem o kúpu 
alebo je kupujúcim Tovaru a ktorá vo vlastnom mene a na svoj účet uzatvára s Predávajúcim kúpnu zmluvu a/
alebo ktorá si za týmto účelom záväzne objednala vybraný Tovar. 

4. Kupujúcim so statusom spotrebiteľa je fyzická osoba, ktorá ako kupujúci pri uzatváraní a plnení individuálnej 
kúpnej zmluvy nekonala v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. V 
zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov sa kupujúcim/
spotrebiteľom rozumie osoba, ktorá kupuje Tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej 
domácnosti. 

5. Tieto VOP sa nevzťahujú na právne vzťahy vznikajúce pri priamom predaji a kúpe Tovaru v maloobchodných 
prevádzkarňach Predávajúceho. Špecifiká zmluvných vzťahov medzi Predávajúcim a Kupujúcimi, ktoré vznikajú 
pri internetovom predaji Tovaru prostredníctvom e-shopu na webovej stránke www.shop.curaprox.sk, 
sa  spravujú aj osobitnými Všeobecnými obchodnými podmienkami pre predaj výrobkov CURAPROX 
a  doplnkových výrobkov prostredníctvom e-shopu CURAPROX Shop Slovensko zverejnenými na webovej 
stránke www.shop.curaprox.sk. 

 II. Uzavretie kúpnej zmluvy

1. Záujemca o kúpu je oprávnený objednať si Tovar od Predávajúceho – záväzne zadať objednávku (ďalej len 
„Objednávka“) v ktorejkoľvek z maloobchodných prevádzkarní Predávajúceho a na iných predajných miestach, 
vrátane miest ambulantného predaja, na území Slovenskej republiky (ďalej spolu len „Predajné miesto/a“) 
alebo elektronicky – zaslaním e-mailu, prostredníctvom B2B systému a/alebo od obchodných zástupcov 
Predávajúceho výhradne osobne a spôsobom uvedeným v nasledujúcich bodoch tohto článku VOP.
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2. Pri zadaní Objednávky musí budúci kupujúci uviesť Predávajúcim požadované údaje v minimálnom v rozsahu 
špecifikácie konkrétneho druhu a množstva Tovaru a pri zasielaní Tovaru aj požadované identifikačné údaje 
Kupujúceho, a to predovšetkým:
 2. 1. budúci kupujúci so statusom fyzickej osoby – nepodnikateľa: meno a priezvisko, dátum narodenia, 
adresu bydliska, ktorá je v zásade doručovacou aj fakturačnou adresou, a fakturačnú adresu, ak je rozdielna ako 
doručovacia adresa; 
 2. 2. budúci kupujúci so statusom fyzickej osoby – podnikateľa: meno a priezvisko, dátum narodenia, 
IČO, DIČ/IČ DPH, adresu miesta podnikania, ktorá je v zásade doručovacou aj fakturačnou adresou, a fakturačnú 
adresu, ak je rozdielna ako doručovacia adresa;
 2. 3. budúci kupujúci so statusom právnickej osoby: obchodné meno, adresu sídla, IČO, DIČ/IČ DPH, 
špecifikáciu registrácie v príslušnom registri podnikateľov, identifikáciu osoby oprávnenej konať a podpisovať za 
danú právnickú osobu a doručovaciu adresu, ak je rozdielna ako adresa sídla.

3. Kúpna cena Tovaru je určená Predávajúcim v  zmysle jeho cenníka platného v  čase akceptácie Objednávky 
Predávajúcim (ďalej len „Kúpna cena“). Predávajúci je podľa vlastného uváženia oprávnený poskytnúť 
Kupujúcemu zľavu z Kúpnej ceny, pričom na poskytnutie tejto zľavy nemá Kupujúci právny nárok.

4. Objednávka akceptovaná zo strany Predávajúceho, sa považuje za obojstranne prijateľný návrh na uzavretie 
Kúpnej zmluvy na kúpu príslušného Tovaru, v dôsledku čoho budúci kupujúci nadobudne status Kupujúceho. 
Kúpna zmluva sa uzatvára a  práva a  povinnosti z  nej vyplývajúce sa budú spravovať právnymi predpismi 
platnými a účinnými na území Slovenskej republiky. V prípade, ak na strane Kupujúceho vystupuje podnikateľ, 
spravujú sa vzťahy vyplývajúce z Kúpnej zmluvy a VOP zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonom v znení 
neskorších predpisov, ak má Kupujúci status spotrebiteľa, aplikujú sa na ustanovenia Kúpnej zmluvy a VOP 
ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne 
záväzných právnych predpisov na ochranu spotrebiteľov. V zmysle ustanovenia tohto bodu VOP Kúpna zmluva 
ani VOP neobsahujú ustanovenia, ktorými by sa Kúpna zmluva odchyľovala od zákona v  neprospech 
spotrebiteľa, ani ustanovenia, ktorými by sa spotrebiteľ vopred vzdával svojich práv alebo inak zhoršoval svoje 
zmluvné postavenie. 

 III. Cena Tovaru a platobné podmienky

3.1. Výška Kúpnej ceny a  lehota jej splatnosti sú stanovené dohodou zmluvných strán v Kúpnej zmluve. 
Zaplatením Kúpnej ceny alebo jej akejkoľvek časti sa rozumie prijatie v hotovosti platenej sumy Predávajúcim 
a/alebo pripísanie bezhotovostne platenej sumy na účet Predávajúceho. 

3.2. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu v dohodnutej výške v lehote uvedenej v Kúpnej 
zmluve, a to v prípade priameho predaja pri prevzatí Tovaru a v prípade zasielania Tovaru na základe a v súlade s 
daňovým dokladom (faktúrou) vystaveným Predávajúcim a zasielaným spolu s objednaným Tovarom a splatným 
do štrnástich (14) dní odo dňa jeho vystavenia, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodne inak (ďalej len 
„Faktúra“). 

3.3. Ak sa Kupujúci z akéhokoľvek dôvodu dostane do omeškania so zaplatením Kúpnej ceny alebo jej 
akejkoľvek časti, je povinný zaplatiť Predávajúcemu popri zákonných úrokoch z omeškania zmluvnú pokutu vo 
výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok 
Predávajúceho na náhradu spôsobenej škody. 
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3.4. Znížená cena Tovaru, ktorý  je v akcii (označený „AKCIA“ alebo „ZĽAVA“), platí len do vypredania zásob 
tohto Tovaru. Akcie sú obmedzené množstvom daného Tovaru, a  to podľa skladových zásob Predávajúceho. 
V prípade, že si Kupujúci objedná väčšie množstvo Tovaru so zníženou cenou ako sú zásoby Predávajúceho na 
sklade, má tento právo ponúknuť Kupujúcemu rovnaký  Tovar v bežnej nezníženej/neakciovej platnej cene alebo 
iný, podobný Tovar. Kupujúci má právo takúto ponuku odmietnuť.

 IV. Dodacie podmienky

1. Objednaný Tovar sa považuje za dodaný jeho prevzatím na Predajnom mieste alebo doručením na adresu, 
ktorú Kupujúci uviedol v Objednávke ako doručovaciu adresu.

2. Záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu objednaný Tovar za považuje za splnený aj v  prípade, ak bol 
Predávajúci, resp. zmluvný prepravca Predávajúceho pripravený odovzdať Kupujúcemu objednaný  Tovar na 
dohodnutom mieste a v  dohodnutom čase, resp. ak bolo Kupujúcemu zo strany Predávajúceho umožnené 
prevzatie objednaného Tovaru a Kupujúci si objednaný Tovar neprevezme z iných dôvodov ako sú dôvody na 
strane Predávajúceho.

3. V prípade, ak si Kupujúci objednaný  Tovar neprevezme, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy 
a požadovať od Kupujúceho náhradu nákladov na prepravu a  balné súvisiace s  neúspešným dodaním 
objednaného Tovaru.

4. Objednaný  Tovar bude Kupujúcemu zaslaný prostredníctvom zmluvného prepravcu Predávajúceho 
v  závislosti od výšky ceny objednaného Tovaru. Pre efektívnejšie doručenie Tovaru je vhodné, aby Kupujúci 
uviedol v Objednávke aj svoj telefonický kontakt.

5. Náklady na dopravu objednaného Tovaru znáša:
 5.1. Kupujúci pri Objednávke Tovaru v celkovej hodnote do 66,39 EUR, ktorý je povinný Predávajúcemu 
tieto nahradiť / zaplatiť cenu paušalizovanú dopravy vo výške 3,30 EUR, 
  a. Predávajúci v prípade Objednávky Tovaru v celkovej hodnote od 66,39 EUR. 

6. Zasielaný objednaný Tovar bude Kupujúcemu dodaný  podľa jeho dostupnosti a  prevádzkových možností 
Predávajúceho spravidla do siedmych (7) pracovných dní odo dňa akceptácie Objednávky zo strany 
Predávajúceho, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

7. Predávajúci sa v  čo najvyššej možnej miere bude snažiť zabezpečiť, aby ponúkaný Tovar bol dostupný na 
sklade, avšak jeho dostupnosť Predávajúci nezaručuje a  nezodpovedá ani za omeškanie dodania spôsobené 
vyššou mocou. V prípade, ak Kupujúcim objednaný Tovar nebude dostupný v lehote uvedenej v bode 4.6. VOP, 
Predávajúci, resp. ním poverený pracovník kontaktuje Kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. 

 V. Prevzatie Tovaru 

1. Vlastnícke právo k objednanému Tovaru prechádza na Kupujúceho dňom riadneho zaplatenia celej Kúpnej 
ceny a nebezpečenstvo škody za objednaný Tovar okamihom jeho prevzatia od Predávajúceho. Škoda, ktorá 
prípadne vznikne na Tovare po prechode nebezpečenstva škody na Kupujúceho, ktorú znáša Kupujúci, nemá 
vplyv na povinnosť Kupujúceho zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu, okrem prípadu, ak by ku škode na Tovare 
došlo v dôsledku porušenia povinnosti Predávajúceho.
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2. Kupujúci je povinný pri preberaní objednaného Tovaru od Predávajúceho Tovar vizuálne s  odbornou 
starostlivosťou skontrolovať a pokiaľ nie je zasielaný  Tovar chybný alebo mechanicky poškodený, je Kupujúci  
povinný zásielku s objednaným Tovarom prevziať.

3. V prípade zistenia mechanického poškodenia obalu zásielky s Tovarom a/alebo chybnej zásielky 
objednaného Tovaru pri preberaní (chýbajúce množstvo, poškodenie Tovaru alebo dodávka iného Tovaru ako 
uvedený v Objednávke), spíše zmluvný prepravca Predávajúceho s Kupujúcim záznam o poškodenej a/alebo 
chybnej zásielke (reklamačný lístok); jedna kópiu reklamačného lístka je určená pre Kupujúceho. 

4. Kupujúci podpísaním dokladu o  prevzatí zásielky objednaného Tovaru (u prepravcu), resp. podpísaním 
dodacieho listu bezvýhradne súhlasí s prevzatím Tovaru a potvrdzuje, že zásielka s objednaným Tovarom je 
v poriadku a nebola dodaná mechanicky poškodená ani chybná.

5. V  prípade, ak Kupujúci Tovar nepreberie na mieste, resp. na adrese, ktorú uviedol v Objednávke a za 
prítomnosti zmluvného prepravcu, alebo bezdôvodne odmietne od neho prevziať objednaný Tovar, preberá 
Kupujúci zodpovednosť za prípadné poškodenie Tovaru, chýbajúce množstvo, alebo chybnú dodávku. 
Reklamácia v predmetnom prípade nebude zo strany Predávajúceho uznaná a Predávajúci má nárok na náhradu 
vzniknutých nákladov zo strany Kupujúceho.

 VI. Záručné podmienky

1. Záručné podmienky za Tovar a  reklamácie sa riadia Reklamačným poriadkom Predávajúceho a právnymi 
predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky.

 VII: Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

1. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípadoch stanovených príslušnými právnymi 
predpismi a/alebo VOP. Odstúpením od Kúpnej zmluvy sa táto od počiatku zrušuje. Odstúpenie od Kúpnej 
zmluvy musí byť písomné, podpísané osobou oprávnenou konať a  podpisovať v mene a  na účet konajúcej 
zmluvnej strany a nadobúda účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy 
zmluvnej strane, ktorej je určené.

2. V prípade vrátenia zásielky s objednaným Tovarom z dôvodu jeho neprevzatia zo strany Kupujúceho, nebude 
táto Kupujúcemu opätovne zasielaná. V uvedenom prípade sa Kúpna zmluva ruší. V prípade, ak Kupujúci sám 
prejaví záujem o opätovné zaslanie vráteného Tovaru, má Predávajúci nárok na náhradu nákladov spojených 
s opätovným zaslaním vrátenej zásielky Kupujúcemu.

3. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti Tovaru, 
alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ Tovaru objednaného na základe Objednávky, resp. dohodnutého v 
Kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia 
povinností Predávajúceho vyplývajúcich z  Kúpnej zmluvy, alebo z  dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri 
vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať Tovar 
Kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo za  dohodnutú Kúpnu cenu. Predávajúci je povinný  o tejto 
skutočnosti okamžite informovať Kupujúceho.
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4. V prípade, že Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy a vráti Predávajúcemu Tovar, ktorý je použitý, poškodený a/
alebo neúplný alebo hodnota predmetného Tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, 
ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru, má Predávajúci voči 
Kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy Tovaru a uvedenia Tovaru do pôvodného stavu, 
resp. Predávajúci má právo požadovať od Kupujúceho preplatenie tejto hodnoty alebo o túto hodnotu znížiť už 
zaplatenú cenu Tovaru, ktorú bude povinný Kupujúcemu vrátiť, pričom o tejto skutočnosti Kupujúceho 
upovedomí.

5. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je Tovar, ktorý
 a. môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 b. je uzavretý o v ochrannom obale, a ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z 
hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

 VIII. Vyhlásenia zmluvných strán

1. Kupujúci podpisom Kúpnej zmluvy prehlasuje, že sa v celom rozsahu oboznámil s ustanoveniami Kúpnej 
zmluvy a VOP, pričom tieto vyjadrujú jeho skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu a súhlasí s  ich obsahom a dikciou 
bez tiesne a nátlaku. Kupujúci potvrdzuje, že mal dostatočný časový priestor oboznámiť sa s VOP a Predávajúci 
mu výslovne poskytol možnosť sa k nim vyjadriť. Kupujúci potvrdzuje, že Kúpna zmluva ani VOP neobsahujú 
neprijateľné podmienky/ustanovenia, ktoré by spôsobovali značnú nerovnováhu v  právach a povinnostiach 
zmluvných strán v neprospech Kupujúceho, ani neukladajú Kupujúcemu povinnosti bez právneho dôvodu. 

2. Kupujúci potvrdzuje, že v rámci predzmluvných rokovaní s Predávajúcim nebolo podstatným spôsobom 
narušené jeho ekonomické správanie sa, že zo strany Predávajúceho neboli aplikované žiadne neprimerané 
vplyvy, ktoré by významne obmedzili schopnosť Kupujúceho uskutočniť kvalifikované rozhodnutie, a to najmä 
obťažovanie, nátlak vrátane použitia fyzickej sily alebo iný neprimeraný vplyv, a že Predávajúci v plnom 
rozsahu dodržal zásadu rovnakého zaobchádzania v poskytovaní výrobkov a služieb. 

3. Kupujúci potvrdzuje, že Predávajúci voči nemu nekonal v rozpore s dobrými mravmi a/alebo pravidlami 
poctivého obchodného styku, správanie Predávajúceho a/alebo jeho zástupcov nevykazovalo žiadne znaky 
diskriminácie alebo vybočenia z pravidiel morálky, nemalo by privodiť žiadnu ujmu Kupujúcemu  a Kupujúci 
nebol uvedený žiadnym spôsobom do omylu. 

4. Predávajúci nie je povinný posudzovať a nezodpovedá za vhodnosť využitia Tovaru na účel stanovený/
predpokladaný Kupujúcim. Kupujúci potvrdzuje, že sa sám informoval a súčasne bol Predávajúcim v plnom 
rozsahu, úplne, jasne, zrozumiteľne, presne a pravdivo informovaný o  vlastnostiach, parametroch, 
náležitostiach Tovaru, jeho povahe, hlavných znakoch, tieto mu v  plnom rozsahu bez výhrad vyhovujú, 
o spôsobe použitia a údržby Tovaru, o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia, ďalej o tom, 
ako a za akých podmienok Tovar kupuje, o podmienkach stanovenia výšky Kúpnej ceny, spôsobe jej zaplatenia, 
o uplatnení všetkých práv Kupujúceho zo záväzkového vzťahu vo vzťahu k Tovaru. Zmluvné strany si nezamlčali 
ani neopomenuli žiadne podstatné informácie ani iné údaje ohľadom skutočností uvedených vo VOP. 

5. Kupujúci - spotrebiteľ potvrdzuje, že ho Predávajúci oboznámil so všetkými právami spotrebiteľa najmä 
nasledujúcimi: právo na výrobky a služby v bežnej kvalite, právo na uplatnenie reklamácie, podmienky a spôsob 
reklamácie, kde možno reklamáciu uplatniť, vykonávanie záručných opráv, právo na náhradu škody, právo na 
informácie, na ochranu zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov a právo na podávanie podnetov a 
sťažností orgánom dozoru a kontroly pri porušení zákonom priznaných práv spotrebiteľa. 
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6. Kupujúci podpisom Kúpnej zmluvy prehlasuje, že v súvislosti s platným uzavretím a/alebo plnením Kúpnej 
zmluvy zo strany Kupujúceho sa nevyžaduje žiadny ďalší  súhlas, poverenie, schválenie, vzdanie sa alebo 
výnimka, podanie alebo registrácia na akomkoľvek orgáne verejnej moci ani u inej osoby, ani uskutočnenie 
akéhokoľvek predchádzajúceho právneho úkonu. 

 XI. Záverečné ustanovenia 

1. V prípade, že niektoré z ustanovení VOP je alebo bude v úplnosti alebo čiastočne neplatné, neúčinné alebo 
nevykonateľné, nedotkne sa to platnosti, účinnosti alebo vykonateľnosti ostatných ustanovení VOP. Neplatné, 
neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie bude nahradené takým platným, účinným alebo vykonateľným 
ustanovením, ktoré je podľa možnosti čím bližšie hospodárskemu obsahu neplatného, neúčinného alebo 
nevykonateľného ustanovenia VOP. 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že akékoľvek spory vyplývajúce a/alebo súvisiace s plnením Objednávky/Kúpnej 
zmluvy sa budú v prvom rade snažiť riešiť zmierom – dohodou. 

3. Predávajúci prostredníctvom VOP informuje Kupujúceho v  postavení spotrebiteľa pred uzavretím Kúpnej 
zmluvy: V prípade, ak Kupujúci v postavení spotrebiteľa reklamuje dodaný Tovar a nebude spokojný 
s vybavením reklamácie zo strany Predávajúceho, alebo ak sa Kupujúci – spotrebiteľ obráti na Predávajúceho so 
žiadosťou o nápravu a nebude spokojný so spôsobom jej vybavenia, alebo ak sa domnieva, že Predávajúci 
porušil jeho práva, má Kupujúci v  postavení spotrebiteľa právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o 
nápravu. Ak Predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do tridsiatich (30) dní odo 
dňa jej odoslania, má Kupujúci v postavení spotrebiteľa právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia 
sporu ním vybraného subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov môže 
byť ktorákoľvek príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia 
sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. 

4. Kupujúci v  postavení spotrebiteľa má okrem práva na alternatívne riešenie sporu prostredníctvom ním 
vybraného subjektu v zmysle prechádzajúceho bodu VOP aj právo použiť európsku platformu riešenia sporov 
online (ďalej len ako „RSO“), a  to v  jazyku ktorí si Kupujúci v  postavení spotrebiteľa môže na alternatívne 
riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/
consumers/odr/. 

5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že akékoľvek spory vyplývajúce z Objednávky a/alebo Kúpnej zmluvy sa budú 
v prvom rade snažiť riešiť zmierom – dohodou. Pre prípad, ak by zmluvné strany nedospeli k zmieru, sa zmluvné 
strany dohodli, že spory vyplývajúce a/alebo súvisiace s Objednávkou a/alebo Kúpnou zmluvou, vrátane sporov 
o  ich platnosť, výklad, alebo zrušenie, vznik iného právneho stavu, vrátane situácie uplatnenia náhrady škody 
voči štatutárovi spoločnosti podľa zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, 
budú rozhodované v  rozhodcovskom konaní podľa zákona č. 244/2002 Z.z. o  rozhodcovskom konaní v  znení 
neskorších predpisov (ďalej len „ZoRK“), a  to jediným rozhodcom, ktorý  bude ustanovený v zmysle § 6 ods. 3 
ZoRK vybranou osobou, ktorou je Arbitrium Internationale z.z.p.o. so sídlom Panenská 8, 811 03 Bratislava, IČO: 
45  746  737 (ďalej len „Vybraná osoba“), v  lehote 10 dní odo dňa začiatku rozhodcovského konania 
z  nasledovného zoznamu rozhodcov: JUDr. Mária Karcolová, advokát, číslo SAK: 4289; JUDr. Peter Herceg, 
advokát, číslo SAK: 3286; JUDr. Ivana Vidovencová, advokát, číslo SAK: 1398; JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., 
advokát, číslo SAK: 6289. Rozhodcovské konanie bude prebiehať podľa právneho poriadku Slovenskej 
republiky, najmä ZoRK a  ustanovení Rokovacieho poriadku Stáleho rozhodcovského súdu (ďalej len „SRS“) 
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Vybranej osoby ako zriaďovateľa zverejneného v  Obchodnom vestníku č. 140/2015 dňa 23.07.2015, pričom 
funkciu predsedníctva SRS a predsedu predsedníctva SRS bude vykonávať Vybraná osoba. Zmluvné strany sa 
zaväzujú, že sa rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konaní podriadia s tým, že takéto rozhodnutie bude pre 
zmluvné strany záväzné a konečné.

6. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej Objednávky a Kúpnej zmluvy. Zaplatenie Kúpnej ceny pri priamom 
predaji alebo prevzatie Faktúry pri zasielanom Tovare bez vznesenia výhrady k  na nej uvedenom určeniu 
príslušnosti VOP zo strany Kupujúceho sa považuje za vyjadrenie skutočnosti, že Kupujúci bol pred uzavretím 
Kúpnej zmluvy oboznámený so znením VOP, súhlasil s nimi a s tým, že VOP a ich ustanovenia sa budú vzťahovať 
na záväzkovo - právny vzťah zmluvných strán založený Kúpnou zmluvou – Objednávkou akceptovanou zo 
strany Predávajúceho.

7. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu a/alebo doplnenie VOP, pričom ním upravené znenie VOP sa stáva 
pre Kupujúceho záväzným okamihom ich zverejnenia na webovej stránke Predávajúceho www.curaprox.sk a na 
Predajných miestach. 

Toto znenie VOP je účinné od 01.10.2018

CURADEN Slovakia s.r.o.
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