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1. ÚVOD 

1.1 Pozorne si prečítajte tieto podmienky, pretože upravujú zmluvný vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou CEVA, pokiaľ 

medzi zákazníkom a spoločnosťou CEVA nie sú v platnosti platné zmluvné dojednania týkajúce sa príslušnej zásielky. 

1.2 Tieto podmienky sú výslovne prijaté zákazníkom a tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzatvorenej medzi zákazníkom a 

spoločnosťou CEVA a všetky služby prísne podliehajú týmto podmienkam. Akékoľvek podmienky zákazníka sú výslovne 

vylúčené a nebudú účinné. 

2. DEFINÍCIE 

Prepojená spoločnosť je:  

(a) akákoľvek spoločnosť, ktorej 50% alebo viac akcií s hlasovacím právom alebo podielov na vlastnom imaní s hlasovacím 

právom priamo alebo nepriamo vlastní zmluvná strana; 

(b) akákoľvek spoločnosť, ktorá priamo alebo nepriamo vlastní 50% alebo viac akcií s hlasovacím právom alebo podielov na 

vlastnom imaní s hlasovacím právom zmluvnej strany;  

(c) akákoľvek spoločnosť, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda alebo je ovládaná spoločnosťou uvedenou v odsekoch (a) a 

(b); a 

(d) iba v prípade spoločnosti CEVA, každá spoločnosť, ktorá uzavrela dohodu o zastúpení (alebo akékoľvek podobné 

dojednanie) s ktorýmkoľvek členom skupiny CEVA. 

Dopravca je spoločnosť Pyramid Lines Ltd. (obchodujúca ako Pyramid Lines), Level 54, Hopewell Center, 183 Queen's Road East, 

Hongkong.  

Spoločnosť CEVA je prevádzkový subjekt v rámci skupiny CEVA, ktorý poskytuje cenovú ponuku alebo vykonáva akúkoľvek 

rezerváciu na základe cenovej ponuky, alebo akýkoľvek iný prevádzkový subjekt v rámci skupiny CEVA, ktorý je zákazníkovi 

oznámený e-mailom. 

Skupina CEVA je spoločnosť CEVA Logistics AG a jej prepojené spoločnosti.  

Podmienky spoločnosti CEVA sú podmienky poskytovania služby spoločnosti CEVA, ktorých kópiu je možné na požiadanie 

poskytnúť zákazníkovi.    

Spoločnosť zahŕňa akúkoľvek spoločnosť, korporáciu alebo inú právnickú osobu, kdekoľvek a akokoľvek registrovanú alebo 

založenú. 

Zákazník je akákoľvek osoba, ktorej sa spoločnosť CEVA zaväzuje poskytnúť alebo zabezpečiť Službu, a zahŕňa akúkoľvek osobu, 

ktorá má akékoľvek práva alebo povinnosti podľa prepravnej zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou CEVA, na ktorú sa vzťahujú tieto 

podmienky, vrátane (bez obmedzenia) akejkoľvek osoby uvedenej v prepravnom doklade ako odosielateľ alebo príjemca.   

Odškodnenie zahŕňa ochranu, odškodnenie a zbavenie zodpovednosti.  

Medzinárodné dohovory v príslušných prípadoch znamenajú Medzinárodný dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre 

konosamenty (Haagske pravidlá); Protokol, ktorým sa menia a dopĺňajú Haagske pravidlá, z 23. februára 1968 (Haagsko-Visbycké 

pravidlá); zákon USA o preprave tovaru po mori (COGSA); Dohovor o medzinárodnej cestnej doprave tovaru (CMR) a Jednotné 

právne predpisy pre zmluvu o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (CIM), zmenenej a doplnenej Dohovorom o medzinárodnej 

železničnej preprave (CIM-COTIF) alebo akýkoľvek iný záväzný dohovor vzťahujúci sa na medzinárodnú prepravu tovaru.  
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Záväzky sú všetky nároky, požiadavky, straty, škody, záväzky, pokuty, penále, náklady a výdavky vrátane (bez obmedzenia) nákladov 

a výdavkov na právne zastúpenie, bez ohľadu na ich povahu a spôsob ich vzniku. 

Miestna mena má význam uvedený v ustanovení 9.3. 

NRA (Negotiated Rate Agreement) je dôverná dohoda o dohodnutej sadzbe regulovaná Federálnou námornou komisiou súvisiaca 

so zásielkami, ktoré sa týkajú USA.   

Služby sú služby dohodnuté medzi zákazníkom a spoločnosťou CEVA vrátane (bez obmedzenia) špedície, manipulácie, 

konsolidácie, prepravy, skladovania pri tranzite, colných odbavení, vydávania dokumentácie a akýchkoľvek súvisiacich služieb. 

Zásielka je tovar, ktorý spoločnosť CEVA, jej subdodávateľ (subdodávatelia) a/alebo zástupca (zástupcovia) fyzicky prevzali na účel 

poskytovania služby. 

Subdodávateľ je akýkoľvek poskytovateľ služieb, ktorého si spoločnosť CEVA zvolí na subdodávku všetkých služieb alebo ich časti, 

v každom prípade vo vlastnom mene a na vlastný účet. 

Podmienky sú:  

(a) tieto podmienky; a 

(b) podmienky spoločnosti CEVA;  

a v prípade nejasností, nezrovnalostí alebo rozporov medzi ustanoveniami ktoréhokoľvek z dokumentov tvoriacich podmienky majú 

dokumenty prednosť vo vyššie uvedenom poradí. 

Obchodná mena má význam stanovený v ustanovení 9.3. 

Prepravný doklad je doklad vydaný zákazníkovi spoločnosťou CEVA ako zástupcom dopravcu, v ktorom sú uvedené podmienky 

zmluvy o preprave zásielky, vrátane (bez obmedzenia) akýchkoľvek konosamentov alebo námorných nákladných listov.     

Zásielka týkajúca sa USA je akákoľvek zásielka, ktorá zahŕňa prepravu do, z akéhokoľvek prístavu v Spojených štátoch amerických, 

alebo cez akýkoľvek prístav v Spojených štátoch amerických.      

Dopravca prevádzkujúci plavidlo je dopravca vybraný spoločnosťou CEVA alebo dopravcom na vykonávanie časti služieb. 

Odpad má všeobecný význam a znamená aj „odpad“ ako je definovaný podľa platných právnych predpisov (podľa okolností). 

3. ZMLUVA, ZMLUVNÉ STRANY A SPÔSOBILOSŤ NA PRÁVNE ÚKONY 

3.1 Ponuka a prijatie 

(a) Cenové ponuky od spoločnosti CEVA sú výsledkom ad hoc výpočtov na základe informácií poskytnutých zákazníkom. 

Všetky ceny uvedené v cenovej ponuke sa týkajú iba konkrétnych služieb požadovaných zákazníkom a platia počas 

obdobia uvedeného v ustanovení 4.9 nižšie.  

(b) Informácie o cenách a zásielke zahrnuté v cenovej ponuke od spoločnosti CEVA: 

(i) iba v prípade zásielok týkajúcich sa USA predstavujú záväznú ponuku spoločnosti CEVA pre zákazníka na 

uzavretie NRA; alebo 

(ii) pre všetky ostatné zásielky nepredstavujú záväznú ponuku spoločnosti CEVA, 

v každom prípade za predpokladu, že spoločnosť CEVA v žiadnom okamihu nevydá vyhlásenie týkajúce sa dostupnosti 

akýchkoľvek služieb, trás alebo využitia ktoréhokoľvek konkrétneho subdodávateľa (subdodávateľov), zástupcu 

(zástupcov) alebo akejkoľvek inej tretej strany. 

(c) Informácie poskytnuté zo strany zákazníka nemajú právne záväzný účinok, pokiaľ a kým zákazník nepotvrdí, že v súvislosti 

s touto zásielkou akceptuje cenovú ponuku a takéto potvrdenie predstavuje:  

(i) iba pre zásielky týkajúce sa USA, prijatie ponuky uvedenej v ustanovení 3.1(b)(i) vyššie zákazníkom; a  
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(ii) pre všetky ostatné zásielky, záväznú ponuku zákazníka spoločnosti CEVA,  

a v každom prípade to potvrdzuje, že zákazník prijíma tieto podmienky a ceny uvedené v cenovej ponuke pre príslušnú 

zásielku.  

(d) Spoločnosť CEVA pošle zákazníkovi e-mail obsahujúci:  

(i) iba pre zásielky týkajúce sa USA, potvrdenie právne záväznej zmluvy a NRA medzi zákazníkom a spoločnosťou 

CEVA; a  

(ii) pre všetky ostatné zásielky, prijatie alebo odmietnutie ponuky zákazníka a akékoľvek takéto prijatie zo strany 

spoločnosti CEVA tvorí právne záväznú zmluvu medzi zákazníkom a spoločnosťou CEVA. 

(e) V prípade absencie písomného e-mailového prijatia vznikne právne záväzná zmluva medzi zákazníkom a spoločnosťou 

CEVA v tom prípade, ak spoločnosť CEVA začne poskytovať služby. 

(f) Zákazník a spoločnosť CEVA berú na vedomie a súhlasia, že elektronická komunikácia je vhodným prostriedkom na 

uzatváranie zmlúv a súhlasia s tým, že nenapadnú platnosť žiadnej zmluvy na základe toho, že:  

(i) sa uzavrela elektronickou komunikáciou;  

(ii) pôvodné záznamy sú v elektronickej podobe; alebo  

(iii) takéto zmluvy nie sú potvrdené podpismi. 

3.2 Zmluvné strany  

Zmluva sa uzatvára medzi zákazníkom a spoločnosťou CEVA a podľa ustanovenia 3.3 je spoločnosť CEVA výlučne zodpovedná voči 

zákazníkovi v súvislosti s poskytovaním služieb v súlade s týmito podmienkami (pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, členovia 

skupiny CEVA nemôžu niesť zodpovednosť spoločne a nerozdielne). 

3.3 Právna spôsobilosť 

(a) Všetky služby poskytuje spoločnosť CEVA ako zástupca, s výnimkou nasledujúcich okolností: 

(i) v rozsahu, v akom sa spoločnosť CEVA výslovne písomne zaväzuje konať ako príkazca; 

(ii) ak spoločnosť CEVA vykonáva alebo zabezpečuje prostredníctvom subdodávky ktorúkoľvek zo samotných 

služieb a zásielka je skutočne v úschove alebo pod kontrolou spoločnosti CEVA alebo jej subdodávateľa 

(subdodávateľov); a 

(iii) ak spoločnosť CEVA podľa rozhodnutia príslušného súdu konala ako príkazca.       

(b) Bez toho, aby bola dotknutá všeobecná platnosť ustanovenia 3.3(a), zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že:  

(i) to, že spoločnosť CEVA účtuje pevnú cenu za služby samo osebe neurčuje ani nepreukazuje, že spoločnosť 

CEVA v súvislosti s týmito službami koná ako zástupca alebo príkazca;   

(ii) spoločnosť CEVA koná ako zástupca dopravcu iba v prípade keď obstaráva prepravný doklad medzi zákazníkom 

a prepravcom, a v každom prípade:  

(A) platia podmienky dopravcu uvedené v prepravnom doklade (k dispozícii tu); a 

(B) zákazník nemá voči spoločnosti CEVA ako zástupcovi dopravcu žiadne oprávnenie na nároky 

vyplývajúce z tejto časti služieb;   

(iii) ak spoločnosť CEVA koná ako zástupca, má výslovné oprávnenie zákazníka uzatvárať zmluvy s tretími stranami 

v mene zákazníka, bez ohľadu na to, či tieto zmluvy podliehajú obchodným podmienkam týchto tretích strán 

alebo inak, a v každom prípade:  

https://pyramidlines.com/Document/Pyramid%20Lines%20Ltd%20terms%20and%20conditions%20incl%20SOLAS%20amends_19Feb2016.pdf
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(A) spoločnosť CEVA výhradne koná ako zástupca v mene zákazníka pri zabezpečovaní takýchto zmlúv 

tak, aby priamy zmluvný vzťah bol medzi zákazníkom a takýmito tretími stranami; a  

(B) spoločnosť CEVA nezodpovedá za konanie a opomenutie takýchto tretích strán; a      

(iv) spoločnosť CEVA koná v mene a na účet zákazníka a nikdy ako príkazca pri rokovaní s akýmkoľvek príslušným 

orgánom v mene zákazníka vrátane (bez obmedzenia) v súvislosti s colným odbavením, daňami, licenciami, 

osvedčeniami o pôvode, osvedčeniami o kontrole a správou dokumentácie.    

4. OBCHODNÉ PODMIENKY 

4.1 Ponúkané sadzby od spoločnosti CEVA sa vzťahujú iba na: 

(a) plne naložené kontajnery (FCL), štandardné kontajnery a suchý náklad, ktorých celková hodnota nepresahuje 1 000 000 

USD na jeden prepravný doklad; a 

(b) zberné kontajnery (LCL), stohovateľný všeobecný náklad, ktorých celková hodnota nepresahuje 150 000 USD na jeden 

prepravný doklad.    

4.2 Zákazník ručí a prehlasuje, že zásielka:  

(a) nebude pozostávať z nebezpečného alebo rizikového tovaru, tovaru rýchlo podliehajúceho skaze alebo s regulovanou 

teplotou, vojenských ani obranných výrobkov, živých zvierat, odpadu, pneumatík, nadrozmerného nákladu, nadmerne 

dlhého nákladu, nákladu presahujúceho rozmery kontajnera alebo akéhokoľvek iného špeciálneho nákladu vrátane (bez 

obmedzenia) hotovosti, klenotov, starožitností, výtvarných alebo umeleckých predmetov, obrazov a vozidiel;  

(b) nebude vyžadovať špeciálne bezpečnostné opatrenia; alebo  

(c) nebude zahŕňať prepravu do, z krajín alebo cez krajiny, ktoré podliehajú kontrole obchodovania a embargám Organizácie 

spojených národov, Európskej únie, Spojených štátov amerických alebo Spojeného kráľovstva,  

pokiaľ to nie je výslovne uvedené v ponuke a výslovne písomne prijaté spoločnosťou CEVA. 

4.3 Ponúkané sadzby od spoločnosti CEVA pre LCL zásielky sú založené na:  

(a) informáciách poskytnutých zákazníkom vrátane (bez obmedzenia) akéhokoľvek odhadu skutočnej alebo rozmerovej 
hmotnosti, za predpokladu, že spoločnosť CEVA je oprávnená fakturovať zákazníkovi za skutočnú alebo rozmerovú 
hmotnosť zásielky, ktorú prijala spoločnosť CEVA, jej subdodávateľ (subdodávatelia) a/alebo zástupca (zástupcovia), podľa 
toho, ktorá hmotnosť je väčšia; a 

(b) v prípade predbežnej prepravy a následnej prepravy, iba na doprave, ktorá nie je colná.  

4.4 Ponúkané sadzby od spoločnosti CEVA nezahŕňajú: 

(a) špeciálne poplatky uložené kedykoľvek spoločnosťou CEVA, dopravcom, akýmkoľvek dopravcom prevádzkujúcim plavidlo 

alebo inou treťou stranou vrátane (bez obmedzenia) poistného, poplatkov za kuriérsku službu, poplatkov za kontrolu v 

mieste pôvodu a určenia, poplatkov za ťažké kusy nákladu, dodatočných bezpečnostných postupov a stojných a zdržných 

taríf, a akékoľvek takéto poplatky bude spoločnosť CEVA účtovať navyše; alebo 

(b) akýkoľvek poplatok kedykoľvek uložený ktoroukoľvek vládnou agentúrou alebo iným príslušným orgánom vrátane (bez 

obmedzenia) daní, ciel, poplatkov za colné odbavenie a poplatkov uložených vládou, a akékoľvek takéto poplatky sa 

prenesú na zákazníka v plnej výške.  

4.5 Bez ohľadu na ustanovenie 4.4(b), akýkoľvek poplatok za colné odbavenie zahrnutý do cenovej ponuky sa zakladá na maximálne 

troch kódoch HS a akýkoľvek ďalší kód (kódy) HS sa účtujú v súlade s platnými tarifami spoločnosti CEVA.  

4.6 Všetky cenové ponuky sú závislé od dostupnosti vybavenia a kapacity dopravcov prevádzkujúcich plavidlá a všetky zásielky 

podliehajú schváleniu príslušných dopravcov prevádzkujúcich plavidlá. Výber dopravcov prevádzkujúcich plavidlá závisí výlučne od 

uváženia spoločnosti CEVA alebo dopravcu.   

4.7 Akékoľvek prepravné a dodacie lehoty uvedené v cenovej ponuke sú iba informatívne, nezáväzné a bez záruky. Skutočný čas 

prepravy a dodacie lehoty podliehajú rôznym faktorom a môžu sa líšiť od tých, ktoré sú uvedené v cenovej ponuke.    
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4.8 Spoločnosť CEVA nie je povinná vziať späť akýkoľvek obalový materiál alebo odpad. Ak spoločnosť CEVA tento materiál vezme späť, 

uplatňujú sa všetky príslušné miestne pravidlá a predpisy a všetky vzniknuté poplatky a výdavky sa osobitne účtujú zákazníkovi. 

4.9 Platnosť sadzieb ponúkaných spoločnosťou CEVA vyprší po 30 dňoch od predloženia ponuky a, v prípade prijatia podľa ustanovenia 

3.1(c)(i) alebo 3.1(d)(ii) (podľa okolností), musí byť príslušná zásielka rezervovaná pred uplynutím tohto 30-dňového obdobia. Bez 

toho, aby boli dotknuté akékoľvek ďalšie práva, ktoré má spoločnosť CEVA podľa týchto podmienok alebo podľa platných právnych 

predpisov, spoločnosť CEVA si vyhradzuje právo vykonať potrebné opravy v prípade akejkoľvek zmeny poskytnutých informácií o 

zásielke. 

5. SLUŽBY 

5.1 Spoločnosť CEVA bude poskytovať služby s náležitou zručnosťou a starostlivosťou a v súlade s primeranými pokynmi zákazníka 

podľa dohody. Ak sú pokyny, požadované dokumenty alebo informácie zákazníka nepresné, neúplné, nesprávne alebo nie sú v 

súlade so zmluvou, môže spoločnosť CEVA na riziko a náklady zákazníka konať tak, ako považuje za primerane vhodné, a zákazník 

odškodní spoločnosť CEVA za akékoľvek z toho vyplývajúce alebo s tým súvisiace záväzky.  

5.2 Spoločnosť CEVA si vyhradzuje právo kedykoľvek odmietnuť akúkoľvek zásielku alebo poskytnúť ktorúkoľvek zo služieb podľa svojho 

vlastného uváženia a v takom prípade nepreberá žiadnu zodpovednosť.  

5.3 Ak poskytovanie služieb zo strany spoločnosti CEVA je alebo pravdepodobne bude ovplyvnené akýmikoľvek prekážkami, rizikami, 

nebezpečenstvami, omeškaniami, ťažkosťami alebo ujmami akéhokoľvek druhu a pôvodu (či už pred alebo po začatí poskytovania 

služieb a pred alebo po uzavretí zmluvy), spoločnosť CEVA nie je povinná splniť zmluvu a môže si na základe vlastného uváženia a 

bez oznámenia a zodpovednosti voči zákazníkovi zvoliť jednu alebo viac z nižšie uvedených možností:  

(a) prepravovať zásielku alternatívnymi trasami alebo prostriedkami; alebo  

(b) ukončiť služby a, ak je to primerane možné, dať zásielku alebo akúkoľvek jej časť k dispozícii zákazníkovi na akomkoľvek 

mieste, ktoré spoločnosť CEVA môže považovať za bezpečné a vhodné, pričom zodpovednosť dopravcu za takúto zásielku 

zaniká,   

a spoločnosť CEVA bude oprávnená vymáhať alebo ponechať si plnú odmenu dohodnutú za služby a akúkoľvek dodatočnú 

kompenzáciu za dodatočné náklady alebo výdavky, ktoré vzniknú spoločnosti CEVA v dôsledku vyššie uvedených okolností (alebo 

ktorejkoľvek z nich). 

6. ZÁVÄZOK ZÁKAZNÍKA 

6.1 Podmienkou zmluvy je, a zákazník prehlasuje, zaručuje a zaväzuje sa, že: 

(a) je buď vlastníkom zásielky, alebo je oprávnený vlastníkom prijať tieto podmienky v mene vlastníka; 

(b) zásielka sa odovzdá spoločnosti CEVA, jej subdodávateľovi (subdodávateľom) alebo zástupcovi (zástupcom) bezpečne a 

správne zabalená, pripravená, označená, očíslovaná a adresovaná a v súčasnosti a budúcnosti vhodná na manipuláciu, 

zasielanie, skladovanie alebo prepravu a nespôsobí zranenie, poškodenie, kontamináciu alebo zhoršenie stavu 

akýchkoľvek osôb, priestorov, zariadení alebo akejkoľvek inej veci;  

(c) bude v súlade so všetkými platnými zákonmi, nariadeniami, pravidlami, požiadavkami, pokynmi, odporúčaniami, 

usmerneniami colných orgánov, prístavov, dovozných, vývozných a iných orgánov; 

(d) predtým, ako spoločnosť CEVA prevezme akúkoľvek zodpovednosť za zásielku alebo v súvislosti ňou, bude zákazník 

písomne informovať spoločnosť CEVA o všetkých relevantných záležitostiach vrátane akýchkoľvek osobitných 

bezpečnostných opatrení, ktoré sú potrebné z dôvodu povahy, hmotnosti alebo stavu zásielky a akýchkoľvek zákonných 

alebo iných povinností špecifických pre zásielku, ktoré by spoločnosť CEVA alebo iní mohli byť nútení dodržiavať, 

(e) zásielka nesmie: 

(i) spôsobovať znečistenie životného prostredia ani ujmu na ľudskom zdraví, ak sa dostane von z obalu;  

(ii) byť považovaná za nezákonnú podľa akýchkoľvek platných zákonov a nariadení, ani vystaviť spoločnosť CEVA 

riziku akýchkoľvek sankcií uložených ktorýmikoľvek krajinami, medzinárodnými organizáciami alebo inými 

príslušnými orgánmi; alebo 
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(iii) s výnimkou rozsahu, ktorý bol predtým písomne oznámený a písomne akceptovaný spoločnosťou CEVA, 

vyžadovať akýkoľvek úradný súhlas alebo licenciu na manipuláciu, držbu, zaobchádzanie alebo prepravu; 

(f) bude v súlade so všetkými primeranými predpismi spoločnosti CEVA týkajúcimi sa manipulácie, zasielania, skladovania 

alebo dopravy zásielky (a súvisiacich záležitostí), ktoré sú priebežne písomne oznamované;  

(g) informácie poskytnuté zákazníkom alebo v jeho mene budú presné, správne a úplné; a  

(h) neuzatvára zmluvu s odvolaním sa na akékoľvek zastúpenia, záruky alebo iné záväzky, ktoré nie sú plne premietnuté do 

týchto podmienok, a všetky podmienky, záruky a iné podmienky vyplývajúce zo zákona alebo platného práva sú týmto 

vylúčené v plnom rozsahu povolenom platným právom.   

6.2 Zákazník odškodní spoločnosť CEVA za akékoľvek záväzky, ktoré jej vzniknú v dôsledku porušenia záväzkov zákazníka podľa tohto 

ustanovenia 6. V prípade, ak má spoločnosť CEVA podozrenie, že zákazník porušil ustanovenie 6.1, bez toho, aby boli dotknuté 

akékoľvek iné práva, ktoré má spoločnosť CEVA podľa týchto podmienok alebo podľa platných právnych predpisov, môže spoločnosť 

CEVA uplatniť ktorékoľvek zo svojich práv podľa ustanovenia 5.2 alebo 5.3.   

7. ZODPOVEDNOSŤ AKO PRÍKAZCA 

7.1 V prípade straty alebo poškodenia zásielky alebo oneskorenia pri poskytovaní služieb a v prípade, že spoločnosť CEVA koná v súlade 

s ustanovením 3.3 ako príkazca, zodpovednosť spoločnosti CEVA bude obmedzená a určená v súlade so zvyškom tohto ustanovenia 

7, pokiaľ sa medzinárodný dohovor alebo vnútroštátne právo povinne neuplatňujú na časť služieb a nemožno sa ich vzdať alebo ich 

zmeniť („povinná legislatíva“), v takom prípade sa zodpovednosť spoločnosti CEVA v súvislosti s touto časťou služieb určuje a 

obmedzuje v súlade s ustanoveniami takejto povinnej legislatívy.  

7.2 V súvislosti s:  

(a) nárokmi týkajúcimi sa straty alebo poškodenia zásielky alebo iného majetku zákazníka, zodpovednosť spoločnosti CEVA 

bez ohľadu na to, ako vznikla, nepresiahne: 

(i) hodnotu príslušnej zásielky; 

(ii) v prípade poškodenia primerané náklady na opravu; a 

(iii) 2 SDR (zvláštne práva čerpania) na kg príslušnej zásielky; alebo 

(b) nárokmi týkajúcimi sa oneskorenia alebo prepravy zásielky do nesprávneho miesta určenia (bez ohľadu na ustanovenie 
4.7 vyššie), zodpovednosť spoločnosti CEVA nepresiahne celkovú výšku poplatkov spoločnosti CEVA v súvislosti s touto 
zásielkou; alebo 

(c) akýmikoľvek ďalšími nárokmi, ktoré vzniknú v súvislosti so zásielkou alebo službami, zodpovednosť spoločnosti CEVA, bez 

ohľadu na to, ako vznikla, nepresiahne celkovú sumu poplatkov spoločnosti CEVA v súvislosti s touto zásielkou,  

a, pre účely tohto ustanovenia 7.2, hodnota zásielky sa vypočíta podľa hodnoty EXW faktúry za danú zásielku plus preprava a 

poistenie (ak je zaplatené), za predpokladu, že ak pre túto zásielku neexistuje fakturovaná hodnota, táto hodnota sa vypočíta podľa 

hodnoty tovaru rovnakej alebo podobnej povahy a kvality v mieste a čase prijatia zásielky spoločnosťou CEVA, jej subdodávateľom 

alebo zástupcom, alebo v mieste a v čase, kedy bola dodaná alebo mala byť dodaná, podľa toho, ktorá hodnota je nižšia; a hodnota 

iného majetku zákazníka – v prípade prenájmu jeho nájomná hodnota, a ak je vo vlastníctve zákazníka, jeho trhová hodnota v mieste 

a čase vzniku straty alebo škody. 

7.3 Spoločnosť CEVA nebude zodpovedať za: 

(a) žiadnu stratu alebo škodu spôsobenú: 

(i) konaním alebo opomenutím zákazníka alebo vlastníka zásielky alebo akejkoľvek osoby konajúcej v ich mene; 

(ii) dodržiavaním akýchkoľvek pokynov, ktoré boli dané spoločnosti CEVA; 

(iii) akoukoľvek zásielkou vylúčenou z poskytovania služieb podľa ustanovení 4.2, 6.1(e) alebo inak podľa týchto 

podmienok; 
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(iv) nedostatkami balenia, označenia alebo značenia zásielky (okrem prípadov, keď takúto službu poskytla 

spoločnosť CEVA); 

(v) manipuláciou, nakladaním, ukladaním alebo vykladaním zásielky zákazníkom alebo vlastníkom zásielky alebo 

akoukoľvek osobou konajúcou v ich mene; 

(vi) stratou na objeme alebo hmotnosti alebo akoukoľvek inou stratou alebo škodou v dôsledku vnútornej chyby, 

vlastnosti alebo slabiny zásielky; 

(vii) skrytými chybami, ktoré nie sú viditeľné pri náležitej starostlivosti; 

(viii) karanténnymi obmedzeniami; 

(ix) hrdzou, oxidáciou, poškriabaním, preliačením alebo zmenou farby v prípade použitých, nebalených alebo 

nechránených predmetov; 

(x) stratou alebo neoprávneným zničením, zmenou, zverejnením, sprístupnením alebo ovládaním systémov 

informačných technológií, systémov operačnej technológie, sietí, internetových aplikácií alebo zariadení a údajov 

obsiahnutých v týchto systémoch; 

(xi) výtržnosťami, občianskymi nepokojmi, štrajkami, výlukami, zastavením alebo obmedzením práce z akéhokoľvek 

dôvodu; 

(xii) vojnou alebo teroristickým činom; 

(xiii) požiarom, povodňou alebo búrkou; alebo 

(xiv) akoukoľvek inou príčinou, ktorej sa spoločnosť CEVA nemohla vyhnúť, a jej dôsledkom nebolo možné zabrániť 

vynaložením primeranej starostlivosti; alebo 

(b) akúkoľvek stratu zisku, stratu predaja, stratu obchodu, stratu zmlúv, stratu predpokladaných úspor, stratu dobrého mena 

alebo dobrej povesti (v každom prípade priamu aj nepriamu) alebo akúkoľvek nepriamu alebo následnú stratu.  

7.4 Spoločnosť CEVA bude zbavená akejkoľvek zodpovednosti, ak: 

(a) nedostane oznámenie o akomkoľvek nároku písomne do štrnástich (14) dní:  

(i) v prípade straty alebo poškodenia zásielky, po dátume doručenia zásielky; 

(ii) v prípade omeškania alebo prepravy zásielky do nesprávneho miesta určenia, po plánovanom dátume dodávky 

(ak spoločnosť CEVA informovala zákazníka o takomto dátume), 

(iii) v každom inom prípade, po dátume udalosti, ktorá viedla k vzniku nároku, 

s výnimkou prípadov, keď zákazník dokáže preukázať, že nemohol dodržať túto lehotu a že nárok bol uplatnený hneď, ako 

to bolo pre zákazníka primerane možné; a 

(b) nárok nebude uplatnený v príslušnej jurisdikcii v súlade s ustanovením 16 a spoločnosť CEVA nedostane písomné 

oznámenie o tomto fakte do deviatich mesiacov od dátumu uvedenom v ustanovení (a) vyššie,  

a akýkoľvek nárok, ktorý nie je v súlade s ustanoveniami tohto bodu 7.4 sa bude považovať za odpustený a úplne vylúčený. 

7.5 Ochrana, vylúčenia a obmedzenia zodpovednosti stanovené v týchto podmienkach sa použijú pri každej žalobe bez ohľadu na to, či 

je takáto žaloba založená na zmluve, mimozmluvnom vzťahu, zmluve o úschove, porušení výslovnej alebo predpokladanej záruky, 

nedbalosti, úmyselnom konaní alebo inak. 

7.6 Nič v týchto podmienkach nevylučuje ani neobmedzuje zodpovednosť spoločnosti CEVA za smrť alebo zranenie spôsobené jej 

nedbanlivosťou, podvodným skreslením skutočností alebo akýmkoľvek iným činom alebo opomenutím, pri ktorom nemožno zákonne 

vylúčiť alebo obmedziť zodpovednosť. 
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7.7 S výnimkou prípadov stanovených v týchto podmienkach spoločnosť CEVA nezodpovedá za stratu alebo poškodenie akejkoľvek 

zásielky ani za oneskorenie, bez ohľadu na jeho dôvod (či už bolo spôsobené nedbanlivosťou, úmyselným konaním alebo iným 

spôsobom).   

7.8 Ak nie je v týchto podmienkach stanovené inak, spoločnosť CEVA nezodpovedá za činy alebo opomenutia tretích strán vrátane 

(okrem iného) dopravcu alebo akéhokoľvek dopravcu prevádzkujúceho plavidlo, s výnimkou prípadu, keď spoločnosť CEVA 

nevykonala náležitú starostlivosť pri výbere takýchto tretích strán. 

8. POISTENIE 

Pokiaľ nie je inak písomne prikázané a uhradené zákazníkom, spoločnosť CEVA zásielku nepoistí a zákazník poistí zásielku sám 

alebo zabezpečí poistenie zásielky proti všetkým rizikám, ktoré sa dajú poistiť, v ich plnej hodnote, na akú sa dajú poistiť (vrátane 

všetkých ciel a daní), s vylúčením akéhokoľvek práva poisťovateľa uplatniť voči spoločnosti CEVA pohľadávku, ktorá sa stala 

predmetom subrogácie. 

9. PLATBA A ZÁDRŽNÉ PRÁVO 

9.1 Zákazník sa zaväzuje zaplatiť príslušné poplatky, ktoré zahŕňajú cenu v súlade s cenovou ponukou vybranou zákazníkom plus všetky 

ďalšie poplatky, ktoré môžu vzniknúť alebo vznikli spoločnosti CEVA, vrátane, bez obmedzenia, ciel a daní. 

9.2 Poplatky spoločnosti CEVA podliehajú DPH (v príslušných prípadoch).  

9.3 Ceny ponúkané spoločnosťou CEVA sa budú účtovať v miestnej mene (miestna mena), pokiaľ miestna prax nestanovuje cenovú 

ponuku v USD, EUR alebo v inej mene odlišnej od miestnej meny (obchodná mena). Akákoľvek obchodná mena môže byť zamenená 

na miestnu menu v deň fakturácie spoločnosťou CEVA a na účely určenia ekvivalentu obchodnej meny v akejkoľvek miestnej mene 

je výmenným kurzom kurz, za ktorý sa takáto obchodná mena môže zameniť na miestnu menu, uvedený cca. o 11:00 hod. 

(Londýnskeho času) v príslušný deň na OANDA.com pre danú obchodnú menu. 

9.4 Pokiaľ nie je v platných zákonoch a nariadeniach stanovené inak, poplatky sa uhrádzajú bez akýchkoľvek zrážok, započítaní alebo 

protinávrhov akéhokoľvek druhu pred poskytnutím akýchkoľvek služieb. V prípade, že spoločnosť CEVA začne poskytovať 

ktorúkoľvek zo služieb bez akejkoľvek formy zálohy, vyhradzuje si spoločnosť CEVA právo zadržať uvoľnenie zásielky až do prijatia 

platby.  

9.5 Faktúry za vládne poplatky, ako sú daňové a colné výdavky, sú splatné ihneď po predložení príslušnej dokumentácie spoločnosťou 

CEVA a patria medzi prefakturované výdavky. Pokiaľ sa strany nedohodnú inak, platby, ktoré nie sú zohľadnené v zálohovej faktúre, 

sú splatné sedem (7) dní po dátume fakturácie. 

9.6 Úroky sa spoločnosti CEVA platia zo súm po lehote splatnosti na základe obvyklej úrokovej sadzby centrálnej banky v krajine, kde 

má spoločnosť CEVA hlavné miesto podnikania. 

9.7 Spoločnosť CEVA má v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi všeobecné zádržné právo na zásielku a všetky súvisiace 

dokumenty, pokiaľ zákazník kedykoľvek dlží akúkoľvek sumu spoločnosti CEVA vrátane, okrem iného, poplatkov za skladovanie a 

nákladov na ich vymáhanie, a spoločnosť CEVA si môže uplatniť takéto zádržné právo akýmkoľvek primeraným spôsobom vrátane 

predaja zásielky, s výhradou záväzných miestnych zákonov. 

10. ZMENY 

Spoločnosť CEVA si vyhradzuje právo zmeniť tieto podmienky alebo akékoľvek iné podmienky a politiky spoločnosti CEVA bez 

upozornenia. Konkrétna zmluva medzi zákazníkom a spoločnosťou CEVA bude vždy podliehať tým verziám podmienok a politík, 

ktoré sú platné v čase, keď zákazník predloží svoju ponuku, pokiaľ sa neuskutočnia zmeny podľa povinných požiadaviek uložených 

zákonom alebo vládnym orgánom (v tom prípade zmeny platia od okamihu stanoveného zákonom alebo štátnym orgánom). 

11. INCOTERMS® 

Incoterms® boli vytvorené Medzinárodnou obchodnou komorou (ICC) v Paríži a sú jej registrovanou ochrannou známkou. Incoterms® 

sa môžu medzi predávajúcim a kupujúcim tovaru dohodnúť v rámci zmluvy o predaji tovaru s cieľom definovať podmienky prepravy 

a dodania, ako aj prevodu rizika medzi týmito dvoma stranami. Incoterms® sa však nestávajú súčasťou zmluvy medzi zákazníkom a 

spoločnosťou CEVA o poskytovaní akýchkoľvek služieb, pretože táto zmluva sa týka zasielania a/alebo prepravy, nie predaja tovaru. 

Zákazník, ktorý informuje spoločnosť CEVA o dohodnutej doložke Incoterms®, dáva spoločnosti CEVA iba pokyn týkajúci sa 

(prípadného) rozdelenia poplatkov medzi príslušným predávajúcim a kupujúcim. Bez ohľadu na doložku Incoterms® zákazník je a 
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zostáva zodpovedný voči spoločnosti CEVA za všetky poplatky a bude zodpovedný v prípade, že nebude možné vyberať poplatky od 

tretích strán v súlade s uvedenou doložkou Incoterms®. 

12. DÔVERNOSŤ 

Obsah príslušnej zmluvy a akékoľvek informácie o podnikaní spoločnosti CEVA sú citlivé, dôverné a zákazník ich neposkytne žiadnej 

tretej strane bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti CEVA, pokiaľ tieto informácie nie sú v čase zverejnenia zjavne verejné, 

alebo takéto zverejnenie nie je vyžadované platným právnym aktom alebo inak podľa zákona alebo podľa pravidiel ktorýchkoľvek 

orgánov burzového dohľadu pre kótovanie alebo búrz cenných papierov; v takom prípade o tom zákazník bezodkladne písomne 

informuje spoločnosť CEVA. Zákazník zabezpečí a bude zodpovedný za zabezpečenie toho, aby jeho riaditelia, zamestnanci, 

zástupcovia, poradcovia a subdodávatelia nezverejňovali žiadne dôverné informácie. Povinnosť tohto ustanovenia trvá po dobu troch 

(3) rokov od skončenia platnosti príslušnej zmluvy. 

13. ZRIEKNUTIE SA PRÁV 

Opomenutie alebo oneskorenie ktorejkoľvek strany pri uplatnení akýchkoľvek práv, právomocí alebo opravných prostriedkov, ktoré 

udeľuje platný zákon alebo sa poskytujú podľa týchto podmienok, nepredstavuje zrieknutie sa ani znemožnenie alebo narušenie 

akéhokoľvek ďalšieho uplatňovania takýchto práv, právomocí alebo opravných prostriedkov alebo akýchkoľvek iných práv, právomocí 

alebo opravných prostriedkov.   

14. ODDELITEĽNOSŤ 

Ak sa ktorékoľvek časti týchto podmienok alebo akékoľvek iné podmienky a zásady spoločnosti CEVA z akéhokoľvek dôvodu 

považujú za neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, daná časť sa bude považovať za oddeliteľnú a nebude mať vplyv na platnosť 

a vymáhateľnosť zvyšných častí. 

15. ZÁVÄZNÉ PRÁVO 

15.1 Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť iba v rozsahu, v akom nie sú v rozpore so záväznými ustanoveniami akejkoľvek povinnej 

legislatívy, ktorá sa v každom prípade uplatňuje na zásielku alebo na služby, a ak sa na ktorúkoľvek časť služieb vzťahuje akákoľvek 

povinná legislatíva, v súvislosti s takouto časťou služieb sa tieto podmienky budú vykladať ako také, na ktoré sa vzťahuje takáto 

povinná legislatíva.  

15.2 Nič v týchto podmienkach sa nebude vykladať ako vzdanie sa akýchkoľvek práv alebo výsad zo strany spoločnosti CEVA, alebo ako 

posilnenie ktorýchkoľvek jej povinností alebo záväzkov podľa akejkoľvek povinnej legislatívy, a ak je akákoľvek časť týchto podmienok 

v rozpore s takouto povinnou legislatívou, takáto časť bude zrušená maximálne v príslušnom rozsahu. 

16. ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCIA 

Tieto podmienky a akékoľvek spory alebo nároky (vrátane nezmluvných sporov alebo nárokov), ktoré z nich vyplývajú alebo s nimi 

súvisia alebo akékoľvek zmluvy, ktoré z nich vyplývajú, ich predmet (vrátane, bez obmedzenia, akýchkoľvek zásielok alebo služieb) 

alebo vznik sa budú riadiť a vykladať v súlade s anglickým právom a anglické vrchné súdy (High Courts) majú výlučnú jurisdikciu nad 

takýmto sporom alebo nárokom za predpokladu, že spoločnosť CEVA môže podľa vlastného uváženia začať konanie v akejkoľvek 

jurisdikcii vrátane (bez obmedzenia) na mieste určenom prepravným dokladom dopravcu alebo dopravcu prevádzkujúceho plavidlo 

(a takéto konanie sa bude riadiť a vykladať v súlade s právom v ňom určenom alebo, ak nie je určené, s anglickým právom). 


