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Dohoda o zmene z dôvodu globálneho nedostatku komponentov 
 
 
V súčasnosti existuje všeobecný globálny nedostatok komponentov, ktorý ovplyvňuje celý VVK (vykurovanie, 
vetranie a klimatizácie) priemysel. Vzhľadom k tomu, že tento nedostatok môže viesť k narušeniu dodávateľských 
reťazcov, spoločnosť KLEMENS, s.r.o. sa môže dostať do situácie, kedy aj napriek maximálnej snahe poskytovať 
služby svojim zákazníkom najlepším možným spôsobom, nie je schopná kompenzovať negatívny vplyv nedostatku 
komponentov. Tento dodatok ku zmluve upravuje situácie, keď sú možnosti dodávok komponentov spoločnosťou 
KLEMENS, s.r.o. ovplyvnené (či už priamo alebo nepriamo) v dôsledku ich globálneho všeobecného nedostatku. 
 
Dátum dodania tovaru špecifikovaný spoločnosťou KLEMENS, s.r.o. nie je záväzný, je stanovený len na základe 
odhadu a preto spoločnosť KLEMENS, s.r.o. môže uvedený dátum dodania zmeniť a to kedykoľvek pred alebo po 
potvrdení akceptácie objednávky. 
 
Spoločnosť KLEMENS, s.r.o. má právo dodávať tovar/produkty a dodávať služby aj po častiach, vrátane 
čiastkových dodávok, kedy dodaný tovar/produkty nie sú kompletné a môžu byť použité na určený účel až po 
neskoršej dodávke ostávajúcej časti/ostávajúcich častí (ďalej len „Čiastočné dodanie“). Kupujúci je oprávnený 
namietať alebo odmietnuť takéto Čiastočné dodanie, ak sa kupujúci a spoločnosť KLEMENS, s.r.o. písomne 
dohodli, že dodanie predmetného tovaru/produktu sa neuskutoční takýmto Čiastočným dodaním. 
 
Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že (i) zmena alebo posunutie určeného termínu dodania a/alebo 
Čiastočného dodania nebude predstavovať omeškanie zo strany KLEMENS, s.r.o., (ii) Čiastočné dodanie, kde 
dodaný tovar/produkty sú neúplné, sa nepovažuje za vadu a (iii) že spoločnosť KLEMENS, s.r.o. nenesie žiadnu 
inú zodpovednosť vyplývajúcu z takejto zmeny alebo posunutia určeného termínu dodania a/alebo Čiastočného 
dodania a kupujúci nie je oprávnený ukončiť objednávku, alebo od zmluvy odstúpiť z vyššie uvedených dôvodov. 
 
V prípade rozporu medzi týmto dodatkom ku zmluve a akýmkoľvek iným ustanovením, zmluvnými podmienkami, 
ktoré sa môžu vzťahovať na príslušnú objednávku, má tento dodatok ku zmluve vždy prednosť. 


