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Všeobecné obchodné podmienky pre dodávate ľov 
spolo čnosti Pivovary Topvar, a.s. ( ďalej len „VOP“) 

 

 
Nižšie uvedené ustanovenia upravujú obchodné záväzkové vzťahy  vznikajúce pri 
nákupe tovaru alebo služieb medzi spoločnosťou Pivovary Topvar, a.s. ako kupujúcim, 
resp. odberateľom tovaru alebo služby (ďalej len „Pivovar“) a subjektom, ktorý 
akceptoval objednávku Pivovaru prílohou ktorej, sú tieto VOP  (ďalej len „dodávateľ“); 
tieto obchodno-záväzkové vzťahy sa riadia obsahom dohodnutej objednávky (ďalej len 
„zmluva“) a týmito VOP. Tam, kde zmluva  odkazuje na “Všeobecné obchodné 
podmienky Pivovaru", myslia sa tým tieto VOP. VOP sú vypracované Pivovarom 
v zmysle ust. § 273 ods. 1 ObchZ. Odlišnosti dohodnuté v zmluve majú prednosť pred 
ustanoveniami  VOP. 
 
1. Prijatie VOP 
1.1 VOP sú považované za plne akceptované zo strany dodávateľa uzavretím  

zmluvy medzi Pivovarom a dodávateľom, ktorá zmluva je uzavretá akceptáciou 
písomnej objednávky Pivovaru zo strany dodávateľa (bod 3.3). VOP upravujú 
obchodno-právne vzťahy medzi Pivovarom a  dodávateľom založené takouto 
zmluvou.  

1.2 Akákoľvek zmena týchto VOP Pivovarom je  platná, ak je oznámená písomnou 
formou dodávateľovi (8.3). V prípade nesúhlasu so zmenou VOP má dodávateľ 
právo zmluvu vypovedať. 

1.3 Neplatnosť niektorého z ustanovení VOP sa nedotkne platnosti ostatných 
ustanovení VOP, pričom VOP sa budú vykladať tak, ako keby v nich nebolo 
neplatné ustanovenie nikdy obsiahnuté. Neplatné ustanovenie môže byť 
nahradené Pivovarom iným ustanovením, podobného zmyslu a účelu. 

 
2. Predmet plnenia 
2.1 Predmetom plnenia je tovar alebo služba určená čo do druhu a množstva v 

zmluve, prípadne tovar alebo služba určená s odvolaním sa na aktuálnu 
ponuku/cenník dodávateľa označením (číslo, dátum) takejto ponuky dodávateľa. 
Pre účely týchto VOP sa  tovary a/alebo služby označujú ďalej len ako „tovar“, ak 
nie je výslovne uvedené, že sa úprava vzťahuje iba na služby.  

2.2 Pre prípad, že dodávateľ nie je podnikateľom sa s poukazom na ust. § 262 ods. 
1 ObchZ Pivovar a dodávateľ dohodli, že ich záväzkový vzťah založený zmluvou 
sa riadi ustanoveniami Obchodným zákonníkom Slovenskej republiky.   

 
3. Objednávka Pivovaru a potvrdenie (akceptácia) ob jednávky dodávate ľom  
3.1 Pivovar podá písomnú, faxovú alebo e-mailovú objednávku dodávateľovi čo do 

špecifikácie tovaru - druh, množstvo, cena, termín a miesto dodania, 
v dostatočnom predstihu najneskôr však jeden pracovný deň pred požadovaným 
termínom dodania.  

3.2 Pivovar zabezpečí, aby objednávky v jeho mene podávala oprávnená osoba, 
pričom dodávateľ nie je povinný skúmať oprávnenosť osoby, ktorá objednávku 
podala.  

3.3 Objednávka je záväzná pre dodávateľa jej akceptáciou. Pod akceptáciou sa 
rozumie (i) bezvýhradné a výslovné oznámenie (písomne, fax,  e-mail) od 
dodávateľa o potvrdení objednávky (ii) začatie plnenia objednávky zo strany 
dodávateľa (faktická realizácia). 

3.4 Zmeny zmluvy majú platnosť iba vtedy, ak sú výslovne odsúhlasené druhou 
zmluvnou stranou. 

 
4. Cena a platobné podmienky 
4.1 Pivovar sa zaväzuje za riadne a včas dodaný tovar zaplatiť dohodnutú cenu.  
4.2 Dohodnutá cena zahŕňa všetky náklady dodávateľa súvisiace s dodaním tovaru 

– vrátane dodania vzorky (ak je to dohodnuté a  zmluvné strany písomne 
schválili vzorku tovaru, podľa ktorej bude tovar dodaný), bežnej inštalácie tovaru 
resp. uvedenia tovaru do prevádzky a zaškolenia obsluhy v mieste dodania, 
nákladov na balenie a prepravných nákladov, ak sa v  zmluve výslovne 
nedohodlo inak. 

4.3 V prípade, že  cena je určená podľa cenníka dodávateľa, je dodávateľ oprávnený 
meniť svoj cenník, pričom každá zmena je účinná voči Pivovaru dňom jej 
oznámenia, pokiaľ dodávateľ neuvedie neskoršiu účinnosť; zmena cenníka sa 
nedotýka uzatvorenej zmluvy. 

4.4 Ak dodávateľ poskytne Pivovaru zľavy tieto sa vypočítajú z dohodnutej resp. 
cenníkovej ceny bez DPH.  

4.5 Platba ceny sa bude realizovať bezhotovostnou úhradou na účet dodávateľa na 
základe faktúry vystavenej dodávateľom bezodkladne po dodaní tovaru Pivovaru 
so splatnosťou 60 dní od doru čenia  faktúry Pivovaru. Faktúry musia byť 
zasielané výhradne na jednu z nasledujúcich fakturačných adries - (i) Pivovary 
Topvar, a.s., finančné odd., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš alebo (ii) 
elektronickou poštou na adresu: faktury@asahibeer.sk (ďalej len "fakturačná  
adresa"). Doručením faktúry sa pre účely zmluvy rozumie výhradne jej doručenie 
na jednu z fakturačných adries. Na  predloženie faktúry akýmkoľvek iným 
spôsobom sa neprihliada a ani nemá za následok začatie plynutia lehoty 
splatnosti faktúry. Pivovar bude cenu platiť vždy posledný deň lehoty splatnosti 
prípadne najbližší nasledujúci pracovný deň. V prípade, ak posledný deň lehoty 
splatnosti bude sobota alebo deň pracovného pokoja (nedeľa, sviatok), Pivovar 
zaplatí fakturovanú čiastku nasledujúci pracovný deň, pričom nejde o omeškanie 
so splnením povinnosti. Platby sa uskutočňujú na účet dodávateľa dohodnutý v 
súvislosti so zmluvou alebo neskôr  dodávateľom osobitne oznámený písomnou 
formou, t.j. nepostačuje iba uvedenie nového bankového spojenia na faktúre. V 
prípade nesplnenia tejto osobitnej oznamovacej povinnosti pri zmene bankového 
spojenia, nie je Pivovar v omeškaní s platením ceny. 

4.6 Peňažný záväzok sa považuje za splnený momentom odpísania príslušnej sumy 
finančných prostriedkov z bankového účtu dlžníka v prospech bankového účtu 
veriteľa.  

4.7 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi, 
vrátane čísla objednávky Pivovaru a mena kontaktnej osoby, ak nie je uvedené 
meno osoby, ktorá objednávku v mene a za Pivovar vystavila. Prílohou faktúry 
musí byť dodací list potvrdený Pivovarom (pečiatka a podpis preberajúceho 
zamestnanca). Číslo objednávky Pivovaru musí byť na faktúre uvedené v úplnom 
rozsahu všetkých jeho znakov a napísané strojom (nie rukou) tak, aby bolo 
čitateľné pomocou zariadenia pre optické rozpoznávanie znakov. Ak dodávateľ 
neuvedie vo faktúre ktorúkoľvek  náležitosť podľa vyššie uvedeného a/alebo 
nepripojí prílohu má Pivovar právo vrátiť faktúru bez jej úhrady dodávateľovi. 
Dodávateľ je povinný vystaviť novú opravenú/doplnenú faktúru, pričom bod 4.5 
VOP ohľadom splatnosti platí primerane. 

4.8 Ak bude Pivovar v omeškaní s úhradou riadne vystavenej a doručenej faktúry, 
dodávateľ má právo na úrok z omeškania vo  výške ustanovenej v § 369 ods. 2 
ObchZ.  

4.9 Ak Pivovar uplatní u dodávateľa práva zo zodpovednosti za vady tovaru, je 
oprávnený zadržať akúkoľvek platbu po lehote splatnosti  v rozsahu uplatneného 
práva (bez nároku Dodávateľa na úrok z omeškania).  

4.10 Pivovar bude podávať návrhy na započítavanie (kompenzáciu) vzájomných 
pohľadávok. Dodávateľ je povinný, pokiaľ to nevylučujú závažné okolnosti, 
takémuto návrhu vyhovieť a potvrdené účtovné doklady zaslať späť. Týmto nie je 
dotknutá možnosť započítania pohľadávok (i jednostranného) v zmysle 
príslušných ustanovení Obchodného a Občianskeho zákonníka.  

4.11 Pivovar nie je povinný poskytnúť dodávateľovi zálohovú platbu, alebo iné úhrady, 
ktoré by predchádzali dodaniu tovaru. 

4.12 V prípade omeškania dodávateľa s dodaním tovaru je dodávateľ povinný zaplatiť 
Pivovaru zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny tovaru za každý deň omeškania 
s plnením. 

 
5. Obaly  
5.1 Dodávateľ je povinný tovar zabaliť spôsobom, ktorý je obvyklý pre  daný druh 

tovar v obchodnom styku tak, aby (i) sa uchovali vlastnosti tovaru (ii) nedošlo 
k poškodeniu tovaru pri jeho preprave a manipulácii (iii) bol tovar zreteľne 
odlíšiteľný od vecí v mieste dodania (iv) sa zamedzilo poškodeniu majetku 
Pivovaru napr. únikom tovaru. Toto ustanovenie sa nezťahuje na služby. 

5.2 V prípade, že dodávateľ si účtuje zálohovú cenu obalov, ktoré sú určené na 
opakované použitie (vratné obaly), je povinný prijatú zálohu vrátiť do 3 dní po 
prevzatí vratných obalov. Pre úrok z omeškania platí primerane bod 4.8 VOP. 

5.3 Pre prípad zničenia alebo nevrátenia vratných obalov je dohodnuté, že hodnota 
nevrátených alebo zničených obalov sa rovná hodnote zálohy zloženej 
Pivovarom za tieto obaly.  

 
6. Dodacie podmienky  
6.1 Miesto dodania sa riadi zmluvou. Ak nie je dohodnuté inak platí dodacia parita 

DDP.   
6.2 Tovar je dodaný, keď je  v mieste dodania zložený do skladu, príp. určeného 

priestoru prevádzky a zástupca Pivovaru potvrdil dodací list.  
6.3 Vlastnícke právo k dodanému tovaru a nebezpečenstvo vzniku škody prechádza 

na Pivovar momentom prevzatia tovaru a potvrdením (tj. podpis a pečiatka) 
dodacieho listu.  

6.4 V prípade omeškania sa dodávateľa s dodaním tovaru je Pivovar oprávnený 
požadovať od dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 3% z ceny 
nedodaného tovaru za každý aj začatý deň omeškania sa dodávateľa s dodaním 
tovaru alebo jeho časti. Pivovar má právo jednostranne započítať zmluvnú 
pokutu s cenou tovaru.   

6.5 Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za čistotu priestoru dopravného 
prostriedku, ktorým je tovar dodávaný, za splnenie a dodržiavanie príslušných 
predpisov upravujúcich najmä hygienické požiadavky a požiadavky na prepravu 
daného tovaru. V prípade zistenia technických nedostatkov vozidla, ohrozenia 
životného prostredia alebo úniku nebezpečných látok (napr. oleja) z vozidla, 
Pivovar je oprávnený odoprieť dodávateľovi vstup do miesta dodania. Pokiaľ 
dôjde k havarijnému úniku oleja z vozidla v priestoroch prevádzky Pivovaru, 
dodávateľ je povinný uhradiť náklady odstránenia tejto ekologickej havárie, 
vrátane spôsobenej škody. 

6.6 Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať pravidlá pohybu pre dopravcov, s ktorými 
Pivovar oboznámil Dodávateľa prostredníctvom web stránky 
www.pivovarytopvar.sk.    

 
7. Zodpovednos ť za vady 
7.1 Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má tovar v okamihu jeho dodania  a tiež za 

vady, ktoré vzniknú neskôr, ak boli spôsobené porušením  povinnosti 
dodávateľa. 

7.2 Dodávateľ vyhlasuje, že dodaný tovar je bezvadný a prvotriednej kvality. 
7.3 Odberateľ preskúma tovar v mieste  dodania. Prehliadku môže na základe 

poverenia Pivovaru vykonať i tretia osoba. 
7.4 Záručná doba tovaru je 24 mesiacov odo dňa dodania tovaru, ak nie je na 

tovare/v záručnom liste vyznačená dlhšia záručná doba.  
7.5 Zistené vady Pivovar oznámi dodávateľovi:  

- bez zbytočného odkladu - najneskôr do 30 dní odo dňa dodania tovaru 
v prípadoch, keď ide o tzv. zjavné vady, zistiteľné pri riadnej prebierke tovaru, 

- bez zbytočného odkladu po zistení vady tovaru, najneskôr však do uplynutia 
záručnej doby, ak ide o tzv. skryté vady, ktoré  vznikli porušením povinností  
dodávateľa. 

7.6 Pivovar je oprávnený v oznámení o vade tovaru požadovať od dodávateľa: 
- výmenu vadného tovaru resp. jeho časti za bezvadný tovar, 
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- dodanie chýbajúceho tovaru resp. jeho časti, 
- odstránenie vady tovaru vrátane právnej vady, 
- zľavu z dohodnutej ceny. 
Pivovar je oprávnený uplatniť si ktorýkoľvek z vyššie uvedených nárokov bez 
ohľadu na povahu vady. V prípade, že Pivovarom uplatnený nárok je 
nerealizovateľný z objektívnych dôvodov je Pivovar oprávnený uplatniť si iný 
z vyššie uvedených nárok. Dodávateľ má právo voľby spôsobu vysporiadania 
reklamácie len ak si Pivovar v oznámení o vade tovaru neuplatnil žiaden z vyššie 
uvedených nárokov.    

7.7 Dodávateľ je povinný najneskôr do 30 dní od oznámenia vád tovaru reklamáciu 
vysporiadať. Dodávateľ má tiež povinnosť bez zbytočných odkladov začať s 
odstraňovaním vád, riadne v ňom pokračovať, odstrániť vady tovaru v primeranej 
a technicky čo možno najkratšej lehote. 

7.8 Pozáru čný servis : Dodávateľ garantuje, že po uplynutí záručnej doby bude 
odplatne  odstraňovať  vady tovaru a/alebo vykonávať opravy resp. údržbu 
tovaru a to vo svojej prevádzke alebo prostredníctvom tretej osoby, ktorú po  
uplynutí záručnej doby  písomne oznámi Pivovaru. 

 
 
 
8. Osobitné a závere čné ustanovenia 
8.1 Dodávateľ nemá nárok na náhradu vzniknutej škody, v súvislosti so skončením 

zmluvy zo strany Pivovaru.  
8.2 Jednotlivú zmluvu (tzn. objednávku potvrdenú dodávateľom) nie je možné 

vypovedať. 
8.3 Doru čovanie písomností:  osobne; pri použití faxu sa písomnosť považuje za 

doručenú v deň odoslania, ak technické zariadenia neoznámi vadu pri prenose; 
pri použití elektronickej pošty sa písomnosť považuje za doručenú v deň 
odoslania, ak sa správa nevrátila  odosielateľovi ako nedoručená; poštou alebo 
kuriérskou službou na posledne známu adresu druhej strany sa  písomnosť 
považuje za doručenú najneskôr tretí deň odo dňa odoslania, bez ohľadu na to, 
či zásielka bola prevzatá, neprevzatá alebo adresátom odmietnutá. Doklad 
potvrdzujúci odoslanie písomnosti sa považuje za dostatočný dôkaz doručenia. 
Fikcia doručenia sa netýka doručovania faktúry od dodávateľa Pivovaru. 

8.4 Obchodné tajomstvo : Všetky skutočnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu, 
ktoré nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné ako aj 
informácie získané alebo poskytnuté (x) počas rokovania o zmluve alebo (y) za 
účelom uzatvorenia zmluvy alebo (z) za účelom plnenia zmluvy, najmä ale nie 
len množstvá, cena, objednávka, obchodné podmienky individuálne dohodnuté, 
považujú obe zmluvné strany za dôverné a/alebo za predmet obchodného 
tajomstva, (ďalej len „Dôverné informácie“) a zaväzujú sa (i) o Dôverných 
informáciách zachovávať mlčanlivosť (ii) Dôverné informácie nepoužiť inak ako 
na plnenie povinností podľa zmluvy (ďalej len „záväzok dôvernosti“). Dodávateľ 
sa zaväzuje, že Dôverné informácie, ktoré mu boli zverené nesprístupni tretím 
osobám, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Pivovaru, alebo tieto 
informácie nepoužije pre iné účely, ako je dohodnuté plnenie. Za porušenie 
obchodného tajomstva sa nepovažuje poskytnutie informácií zamestnancom, 
právnym poradcom, audítorom, osobám v rámci skupiny, ktorej je Pivovar 
členom,; prípadným ďalším konzultantom ako aj na účely štatistiky a výkazníctva 
(v zmysle právnych predpisov) alebo za účelom výkonu práva a to 
v nevyhnutnom rozsahu. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť zo zmluvného 
vzťahu platí aj po skončení platnosti zmluvy. Porušenie záväzku dôvernosti je 
dôvodom na odstúpenie od zmluvy a poškodenej zmluvnej strane vzniká nárok 
na náhradu škody v plnom rozsahu. Popri nároku na náhradu škody má  Pivovar 
právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 16.600 €. 

8.5 Pri zabezpečovaní plnenia môže dodávateľ používať obchodné označenia, 
ochranné známky, motívy, logá, zapísané aj nezapísané označenia tovarov, 
osobitné označenia výrobkov Pivovaru (ďalej len „Známky“), ak Pivovar poskytol 
dodávateľovi ich predlohu. Dodávateľ nie je oprávnený používať Známky za iným 
účelom ako je zabezpečovanie plnenia v prospech Pivovaru. Po skončení zmluvy 
je dodávateľ povinný okamžite prestať používať Známky. Z dôvodu 
zabezpečenia náležitej ochrany nehmotných práv k Známkam je dodávateľ 
zaviazaný neponúkať a nedodávať tovar označený týmito Známkami (alebo 
označeniami zameniteľnými so Známkami) tretej osobe a je povinný zabezpečiť 
v celom rozsahu dodržiavanie ochrany duševného vlastníctva Pivovaru. 
Porušenie tohto ustanovenia sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Ak 

dodávateľ nie je súčasne aj výrobcom tovaru, je povinný zabezpečiť dodržanie 
tohto článku u výrobcu a u všetkých svojich dodávateľov. 

8.6 Duševné vlastníctvo znamená akékoľvek patenty, ochranné známky, práva k 
internetovým doménam, úžitkové vzory, registrované dizajny, dizajnové práva, 
práva k databázam, autorské práva, práva k topografiám polovodičov, právo 
k obchodnému tajomstvu, dôverné informácie, know-how, obchodné značky, 
obchodné meno alebo práva s nimi súvisiace a akékoľvek iné známe práva 
duševného vlastníctva tu neuvedené či už sú registrované alebo neregistrované, 
po celú dobu trvania ich registrácie, ochrany alebo žiadosti o registráciu. 
Dodávateľ vyhlasuje, že (i) plnením zmluvy neporušuje Duševné vlastníctvo 
tretej osoby (ii) Pivovar používaním tovaru dodaného podľa zmluvy neporuší 
Duševné vlastníctvo tretej osoby. V prípade nepravdivosti alebo porušenia tohto 
vyhlásenia sa dodávateľ zaväzuje (x) nahradiť Pivovaru všetky a akékoľvek 
škody a/alebo súvisiace náklady vyplývajúce z porušenia tohto vyhlásenia 
a/alebo (y) na výzvu Pivovaru prevezme záväzok (dlh) vyplývajúci z porušenia 
tohto vyhlásenia.  

8.7 Ochrana osobných údajov. Zmluvné strany sa zaväzujú, že ak v súvislosti s 
realizáciou spolupráce prídu do styku s osobnými údajmi fyzických osôb v 
zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom 
znení, zmluvná strana bude v plnom rozsahu dodržiavať a aplikovať ustanovenia 
cit. zákona, nakoľko takto sprístupnené osobné údaje fyzických osôb každá 
zmluvná strana spracováva v databáze zmluvných partnerov vo svojom 
elektronickom informačnom systéme výlučne za účelom prevádzkovania svojej 
obchodnej činnosti v súvislosti so zmluvou, a to i po skončení trvania zmluvy. 
Pivovar týmto oznamuje a dodávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že v čase 
uzavretia zmluvy má Pivovar ustanovených sprostredkovateľov pre spracúvanie 
osobných údajov: v rámci EU: Plzeňský Prazdroj, a.s., IČ: 45357366, U 
Prazdroje 64/7, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, ČR a Enterprise Services 
Slovakia s.r.o., IČO: 35 785 306, Galvaniho 7, 820 02 Bratislava, SR, pričom 
dochádza k prenosu osobných údajov do krajín: Česká republika, Spolková 
republika Nemecko, Maďarsko a za účelom poskytnutia príslušných 
informačných technologických podporných služieb Pivovar využíva služby 
sprostredkovateľa mimo EU (do tzv. tretej krajiny): Hewlett-Packard Globalsoft 
Private Limited, HP Avenue, 39/40, Electronics City, Hosur Road, Bangalore 
560100, India; kde ide o nasledovné os. údaje: meno zástupcu, adresa 
pracoviska, tel. číslo, e-mailová adresa, umiestnenie a krajina, IČO. 

8.8 Dodávateľ prehlasuje, že sa oboznámil so "Zásadami správania Pivovarov 
Topvar", platnými pre všetkých dodávateľov Pivovaru (ďalej len "Zásady") a 
zaväzuje sa tieto Zásady pri napĺňaní účelu zmluvy dodržiavať. Dodávateľ si je 
vedomý, že ním zavinené porušenie Zásad môže mať za následok odstúpenie 
Pivovaru od zmluvy. Úplné znenie Zásad je k dispozícii na 
www.pivovarytopvar.sk. 

8.9 Dodávateľ je povinný oboznámiť sa s Kódexom komerčnej komunikácie 
Objednávateľa, ktorý vychádza z etických princípov Pivovaru (ďalej ako „Kódex 
komerčnej komunikácie“) a ako účastník záväzkových vzťahov s Pivovarom sa 
zaväzuje Kódex komerčnej komunikácie rešpektovať a jeho ustanovenia pri 
plnení zmluvy dodržiavať. Dodávateľ rešpektuje právo Pivovaru odmietnuť 
uzavretie obchodného vzťahu a/alebo odstúpiť od zmluvy s takým obchodným 
partnerom, ktorý by Kódex komerčnej komunikácie neprijal alebo ho počas 
zmluvného vzťahu porušil/porušoval. Kódex komerčnej komunikácie je prístupný 
na web stránke: http://www.pivovarytopvar.sk/content/view/vseobecne-
obchodne-podmienky.  

8.10 Súhlas na prijímanie reklamy elektronickou poštou:  dodávateľ v zmysle ust. § 3 
ods.3 z.č. 147/2001 Z.z. o reklame udeľuje Pivovaru súhlas na prijímanie 
reklamy od Pivovaru prostredníctvom elektronickej pošty. 

8.11 Rámcovú zmluvu môže každá zo zmluvných strán vypovedať aj bez uvedenia 
dôvodu s výpovednou dobou 1 (jeden) mesiac odo dňa doručenia písomnej 
výpovede druhej zmluvnej strane. V prípade pochybností sa výpoveď považuje 
za doručenú na tretí deň od jej odoslania. 

8.12 VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy.  
8.13 Pivovar zverejnení VOP – aj prostredníctvom Internetu na stránke:  

www.pivovarytopvar.sk.  
8.14 Tieto VOP, zmluva a všetky na ich základe vzniknuté resp. súvisiace právne 

vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia slovenským právom. 
8.15 VOP v tomto znení sú účinné dňom 28.07.2017. 
 

Pivovary Topvar, a.s.

 


