Vážený obchodný partner,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 1.1.2022 nadobudli účinnosť zmenené Všeobecné obchodné
podmienky ENVIEN GROUP (ďalej len „VOP EG“).
Vyššie uvedený dokument meníme ako reakciu na legislatívne zmeny a zároveň doplňujeme
chýbajúce ustanovenia v oblastiach, ktoré doteraz neboli vo VOP EG riešené, resp. odrážajú zmenu
v konkrétnom obchode (napr. špecifikácia komodity kukurice je po novom súčasťou každej kúpnej
zmluvy, nie VOP EG).
Zhrnutie zmien:
Všeobecná časť
- Potvrdenie obchodného partnera, že má výlučný prístup k elektronickej adrese, ktorú
spoločnosti EG poskytol za účelom doručenie elektronickej faktúry
- Upresnenie, kedy netreba k existujúcej zmluve uzatvárať na účelom zmeny dodatok (napr.
zmena sídla, štatutárneho zástupcu); postačuje jednostranné písomné oznámenie podpísané
štatutárnymi zástupcami
- Zmeny odzrkadľujúce novelu zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov týkajúce sa osobitnej úhrady DPH z dodania tovaru alebo služby
v tuzemsku)
Časť A. Nákup repky a kukurice
- Z VOP boli vyňaté špecifikácie repky a kukurice, ktoré budú odteraz prílohou každej
jednotlivej zmluvy s obchodným parterom
- Z VOP boli vyňaté podmienky pokynutia služieb pozberovej úpravy komodít, ktoré budú
odteraz obsiahnuté v jednotlivej zmluve (jej prílohe)
Časť B. Predaj vedľajších produktov
- Spresnenie podmienok pre dodanie produktov, ak je medzi zmluvnými stranami dohodnutá
parita FCA. Ustanovenia týkajúce sa elektronického systému na riadenie logistiky a
dopravy v EG (TSM) sa vzťahujú len na FCA + miesto dodania Trnavská cesta, Leopoldov
920 41, SR.
Časť C . Nákup olejov
- Bez zmeny
Časť D. Nákup tovaru a služieb, zhotovovanie diela
- Doplnenie ustanovení týkajúcich sa vykonania skúšok diel, ak sa tak zmluvné strany
v zmluve o dielo dohodnú
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Doplnenie ustanovení týkajúcich sa podmienok na zadržanie časti ceny objednávateľom
z celkovej ceny plnenia

Ak máte aktuálne s nami uzatvorený zmluvný vzťah, na ktorý sa už Všeobecné obchodné
podmienky ENVIEN GROUP vzťahujú, a so zmenou nesúhlasíte, je potrebné nám to oznámiť
najneskôr do 15 dní od doručenia tohto oznámenia (čl. I. ods. 1.9 VOP EG). Doručením Vášho
oznámenia o nesúhlase so zmenou bude Váš zmluvný vzťah s nami ukončený.
Ak v tejto lehote neoznámite svoj nesúhlas, platí, že náš spoločný zmluvný vzťah sa bude odo dňa
uplynutia 15. dňa od doručenia tohto oznámenia riadiť zmenenými Všeobecnými obchodnými
podmienkami ENVIEN GROUP.
Zmenené Všeobecné obchodné podmienky ENVIEN GROUP sú zverejnené v elektronickej podobe
na webových stránkach spoločností ENVIEN GROUP a v písomnej forme dostupné v ich sídlach.
Zmenené Všeobecné obchodné podmienky ENVIEN GROUP sa na weboch spoločností ENVIEN
GROUP nachádzajú pod rovnakým linkom, ako bola ich predchádzajúca verzia. Upozorňujeme, že
ak ste tento link už v minulosti otvárali, bude za účelom zobrazenia aktualizovaného dokumentu
nutné vymazať históriu daného internetového prehliadača (z dôvodu zapamätania si starého
dokumentu na Vami použitom zariadení).
https://www.enviral.sk/images/pdf/Vseobecne_obchodne_podmienky_skupiny_ENVIEN_GROUP.pdf
https://www.meroco.sk/images/pdf/Vseobecne_obchodne_podmienky_skupiny_ENVIEN_GROUP.pdf
https://www.enagro.sk/images/pdf/Vseobecne_obchodne_podmienky_skupiny_ENVIEN_GROUP.pdf
https://www.polnoservis.sk/images/pdf/Vseobecne_obchodne_podmienky_skupiny_ENVIEN_GROUP.pdf
https://www.rtlogistic.sk/images/pdf/Vseobecne_obchodne_podmienky_skupiny_ENVIEN_GROUP.pdf

Spoločnosti patriace do skupiny ENVIEN GROUP:
ENVIRAL, a.s.
MEROCO, a.s.
Poľnoservis, a.s.
ENAGRO, a.s
RT LOGISTIC, a.s.
BPS Hubice, s. r. o.
Centrum výskumu a vývoja, s. r. o.
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