
VOP pre montážnych partnerov 
 
§1 Všeobecne 

Delticom AG, Brühlstraße 11, 30169 Hannover („Delticom") je prevádzkovateľom rôznych ponúk internetových 

obchodov. S takmer 300 online obchodmi v 45 krajinách je Delticom vedúcim obchodníkom s pneumatikami na 

internete v Európe. Zákazníci Delticom používajú pohodlné vyhľadávanie montážnych partnerov od Delticom 

(„portál“) a nachádzajú tak vhodného odborníka pre montáž pneumatík a iných tovarov alebo iné služby 

týkajúce sa motorových vozidiel za určité ceny v ich blízkosti. Vy ako prevádzkovateľ dielne („vy“ alebo 

„montážny partner“) by ste chceli na portáli ponúkať svoje služby týkajúce sa motorových vozidiel. Tieto 

Všeobecné obchodné podmienky pre montážnych partnerov Delticom („zmluva“) vytvárajú právny základ 

spolupráce medzi vami a Delticom.  

 

 

§ 2 Realizácia 

2.1 Prihlásenie ako montážny partner je povolené len právnickým osobám, obchodným spoločnostiam a 

fyzickým osobám s neobmedzenou spôsobilosťou k právnym úkonom, ktorí konajú ako podnikatelia v zmysle § 

14 ods. 1 Občianskeho zákonníka (BGB). Zápis na portál je pre vás bezplatný. 

 

2.2 Pri vašom prihlásení ako montážny partner budete požiadaní, aby ste na základe online formuláru zvolili 

vami ponúkaný balík služieb a potvrdili ho. Na dielňu je povolená len jedna registrácia. Ak prevádzkujete 

viacero pobočiek, musí byť každá pobočka prihlásená ako vlastná dielňa. Vyplnenie online formuláru 

predstavuje ponuku adresovanú spoločnosti Delticom na uzatvorenie tejto zmluvy. Delticom túto ponuku môže 

prijať. Budete o tom primerane informovaní. V rámci prihlásenia a prebiehajúceho zmluvného vzťahu je 

spoločnosť Delticom oprávnená požadovať predloženie výpisu z obchodného registra a/alebo živnostenského 

registra a iných podkladov a informácií, ktoré sú potrebné pre uzatvorenie zmluvy alebo zachovanie zmluvného 

vzťahu alebo sa javia byť účelné. 

 

2.3 Akonáhle budete prijatí u Delticom ako montážny partner, budete uvádzaní pri príslušnom vyhľadávaní 

zákazníka. Uvedenie zahŕňa názov, adresu, kontaktné údaje, ako aj vami ponúkané služby a ich príslušné ceny. 

Zmluva o montážnej službe sa uzatvára výhradne medzi vami a zákazníkom. Zákazníci majú následne možnosť 

vás ohodnotiť. Delticom si vyhradzuje právo zobrazovať tieto hodnotenia vo vašom profile. 

 

2.4 Pokiaľ si vás zákazník zvolí ako montážneho partnera, budeme vás o tom informovať e-mailom. Potom si, 

prosím, priamo so zákazníkom dohodnite montážny termín. V prípade požiadavky zákazníka k vám budú 

zaslané pneumatiky alebo iné tovary. Prevezmite pneumatiky alebo iné tovary, skontrolujte ich, či nevykazujú 

rozpoznateľné chyby a odborne ich uskladnite u seba bezplatne až do okamihu montáže. V plnom rozsahu ručíte 

za poškodenie alebo stratu pneumatík alebo tovarov, ktoré sú u vás uskladnené. Ak si to zákazník želá, v prípade 

námietky alebo reklamácie zákazníka necháme pneumatiky u vás vyzdvihnúť na naše náklady. 

   

 
§ 3 Povinnosti montážneho partnera 

Získate prístup k zóne chránenej heslom, v ktorej môžete uviesť svoje údaje ako aj informácie k ponúkaným 

službám a ich cenám. Zaisťujete, že všetky vami uvedené údaje sú výstižné a správne, a že v prípade zmien ich 

budete bezodkladne aktualizovať. Voči tretím stranám ste povinní všetky údaje zákazníkov, prístupové údaje a 

heslá udržiavať v tajnosti. 

 
3.1 Ste povinní poskytovať služby, ktoré ste uviedli na portáli, za ceny a v lehotách uvedených na portáli. V 

prípade zmien vašich uložených údajov a cien ich musíte bezodkladne aktualizovať v heslom chránenej zóne 

portálu. 
 
3.2 K prístupu k heslom chránenej zóne portálu ste povinní pristupovať dôverne a všetky údaje zákazníkov, 

prístupové údaje a heslá k portálu uchovávať v tajnosti voči tretím stranám. Ručíte za škody, ktoré vzniknú tým, 

že tretie strany sa dozvedia vaše heslo na základe vášho nedbalého alebo úmyselného konania. Pri strate údajov 

zákazníkov, prístupových údajov alebo ich prezradenie neoprávneným tretím stranám musíte bezodkladne 

informovať Delticom. 

3.3 Musíte byť schopní zabezpečiť pravidelný príjem a otváranie e-mailov. 

 

§ 4 Používateľské práva 

4.1 Prenosom údajov potrebných na vyhotovenie ponúk (napríklad sadzby, fotografie, účtovné údaje) („údaje 

dielne“) priznávate spoločnosti Delticom a jej prepojeným firmám nevýhradné, prenosné, časovo a priestorovo 

neobmedzené používateľské právo k sprostredkovaným obsahom. 



 

4.2 Pokiaľ sú vám na realizáciu zmluvy od spoločnosti Delticom poskytnuté softvérové programy, získavate k 

nim nevýhradné, neprenosné, časovo obmedzené právo počas trvania zmluvy, aby ste softvér používali na 

jedinej vami používanej hardvérovej jednotke. 

 

4.3 Databáza záznamov montážnych partnerov sa vníma ako duševné vlastníctvo. Nesmie sa publikovať 

jednotlivo ani v celosti na iných internetových stránkach alebo v iných médiách. Ďalšie spracúvanie a použitie v 

médiách akéhokoľvek druhu je povolené len s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti Delticom. 

 

§ 5 Trvanie zmluvy, výpoveď 

5.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Každá zmluvná strana môže zmluvu riadne vypovedať písomne s 

lehotou 4 týždne ku koncu mesiaca. 

 

5.2 Právo na mimoriadnu výpoveď zostáva nedotknuté. 

O dôležitý dôvod pre Delticom okrem iného ide, keď 

- montážny partner postúpi údaje zákazníka alebo údaje Delticom tretím stranám 

- montážny partner vykoná úkony poškodzujúce obchod alebo uvedie vyjadrenia voči zákazníkom alebo 

tretím stranám, ktoré by mohli viesť k poškodeniu dobrého mena spoločnosti Delticom 

- montážny partner ukončí obchodnú činnosť 

- montážny partner spácha podvod, krádež alebo iný trestný čin, resp. jestvuje dôvodné podozrenie 

trestného činu. 

 

 

§ 6 Zablokovanie prístupu, uvoľnenie 

6.1 Spoločnosť Delticom je oprávnená zablokovať vám prístup, keď jestvuje dôvodné podozrenie, že tretia 

strana (spoločne) používa prístup dielne alebo nastal iný prípad zneužitia databanky alebo prekročenie 

používateľských práv. 

 

6.2 Za Delticom prevezmete splnenie všetkých nárokov, ktoré si tretie strany uplatnia pre porušenie svojich práv 

obsahmi, ktoré ste uviedli vy. 

 

6.3 Delticom nezaručuje dostupnosť portálu. 

 

 

§ 7 Ručenie spoločnosti Delticom 

7.1 Delticom ručí v rámci tejto zmluvy, čo sa dôvodov týka, za škody, (i) ktoré spôsobila spoločnosť Delticom 

alebo jej zákonní zástupcovia alebo pomocníci úmyselne alebo z hrubej nedbalosti, (ii) ktoré vznikli porušením 

povinnosti zo strany Delticom, ktorá má podstatný význam pre dosiahnutie účelu zmluvy (základné povinnosti), 

(iii) keď tieto nároky vyplývajú zo zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú chybou výrobku. 

 

7.2 Delticom v plnej výške ručí za škody, ktoré boli spôsobené úmyselne alebo z hrubej nedbalosti, alebo pri 

ublížení na živote, tele alebo zdraví. V ostatnom sa nárok na náhradu škody obmedzuje na predvídateľnú škodu 

typickú pre zmluvu. Ručenie podľa zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú chybou výrobku zostáva 

nedotknuté. 

 

7.3 Za stratu vašich údajov ručí Delticom len vtedy, keď ste vyhotovením záloh alebo iným spôsobom 

zabezpečili, aby bolo možné údaje obnoviť s únosným vynaložením. 

 

 
§ 8 Záverečné ustanovenia 

8.1 Výslovne súhlasíte s tým, že akceptujete kontaktné e-maily od spoločnosti Delticom. Delticom bude v 

nepravidelných odstupoch informovať o nových moduloch pre montážnych partnerov ako aj o ďalšom rozvoje 

súčasných modulov v oblasti e-Commerce. 
 
8.2 Výhradným miestom súdu a miestom plnenia je Hannover. Zmluva podlieha právu Spolkovej republiky 

Nemecko za vylúčenia obchodného práva OSN. 

 

8.3 Spoločnosť Delticom je oprávnená s lehotou na oznámenie v trvaní 4 týždňov svoje práva a povinnosti z 

tohto zmluvného vzťahu preniesť v plnom rozsahu alebo čiastočne na tretiu stranu. V tomto prípade ste 

oprávnení zmluvu vypovedať po oznámení prevzatia zmluvy s okamžitým účinkom. 

 

8.4 Delticom si vyhradzuje právo kedykoľvek z vecne podmienených dôvodov zmeniť predložené ustanovenia 



čiastočne a/alebo v celku jednostranným vyhlásením spolu so stanovením lehoty na podanie námietok. Za vecne 

podmienenú sa napríklad považuje - avšak nie výhradne - zmena zákonných ustanovení alebo judikatúry. 

Partnerovi sa pritom výslovne priznáva možnosť písomne namietať proti v budúcnosti vyhláseným zmenám v 

rámci primeranej lehoty 14 dní. Námietka e-mailom sa považuje za dostatočnú. Pre včasné vyhlásenie je 

rozhodujúcim príjem v spoločnosti Delticom. Partner sa výslovne upozorňuje na to, že v prípade námietky, ktorá 

nebola podaná včas, budú zmeny zahrnuté do jestvujúceho zmluvného pomeru. Delticom sprostredkuje 

montážnemu partnerovi zmenené podmienky pred naplánovaným vstupom do platnosti v textovej podobe a 

obzvlášť upozorní na nové ustanovenia ako aj dátum vstupu do platnosti. 

 

8.5 Ak by jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy boli neúčinné alebo nevykonateľné, alebo by sa po uzatvorení 

zmluvy neúčinnými alebo nevykonateľnými stali, účinnosť ostatnej zmluvy tým zostáva nedotknutá. Na miesto 

neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia sa má prijať také účinné a vykonateľné ustanovenie, ktoré sa čo 

najviac približuje účinkom stanoveného hospodárskeho cieľa, ktoré zmluvné strany sledovali s neúčinným resp. 

nevykonateľným ustanovením. Predložené ustanovenia platia primerane v prípade, že zmluva vykazuje medzery. 

 


