Všeobecné obchodní podmínky

§ 1 Všeobecně, rozsah platnosti

§ 9 Záruka za výrobek

Pro současné i budoucí objednávky platí, pokud není písemně ujednáno jinak, výlučně
následující obchodní podmínky. Obchodní podmínky dodavatele platí jen tehdy pokud je
písemně odsouhlasíme.

(1)

§ 2 Objednávka
(2)
(1)

(2)

Dodavatelské smlouvy a odvolávky dodávek jakož i jejich změny a doplnění jsou
platné jen tehdy, pokud jsou sjednány písemně a potvrzeny oběma stranami.
Mohou být provedeny také dálkovým přenosem dat nebo strojově čitelnými nosiči
dat.
Předání zakázek na třetí osoby je bez našeho písemného souhlasu nepřípustné.

(3)

(4)
§ 3 Ceny, vystavení faktury a placení
(1)
(2)

Pokud není ujednáno jinak, rozumí se ceny včetně balení a dopravy do našeho
závodu.
Dle naší volby je splatnost stanovena na 14 dnů se 3% skonto nebo do 30 dnů
netto. Vyhrazujeme si právo volby platebního prostředku. Lhůta splatnosti začíná
běžet po úplném dodání smluvně sjednaného zboží a po obdržení faktury vč.
příslušných podkladů k zakázce, nikdy však před sjednaným dodacím termínem.

§ 4 Postoupení pohledávek
Postoupení pohledávek za námi je možné pouze s naším písemným souhlasem
odběratele.

V případě, že vůči nám uplatní zákazník nebo jiná třetí osoba nároky vyplývající ze
záruky za výrobek je dodavatel po prvním písemném vyzvání odběratelem povinen
osvobodit odběratele od těchto nároků pokud je škoda způsobena závadou na
zboží dodaném dodavatelem. V případech ručení závislého na míře zavinění to
však platí jen tehdy, pokud se dodavatel na zavinění podílí.
Pokud za škodu odpovídá dodavatel postačuje důkaz o příčině vzniku chyby, která
škodu způsobila. V ostatních případech nese tíhu dokazování dodavatel.
Dodavatel převezme náklady odpovídající míře zavinění škody včetně nákladů za
případný právní postih nebo při stažení výrobků z trhu, pokud je k tomu ze zákona
povinen. Toto platí i při zjistitelných nebo hrozících sériových škodách. V ostatních
případech platí zákonná ustanovení.
Pro zajištění proti výše uvedeným rizikům se dodavatel zavazuje uzavřít a mít
trvale platnou smlouvu o povinném ručení za škody způsobené vadou výrobku se
zahrnutím rozšířeného ručení za výrobek v přiměřené pojistné částce pro krytí
rizika. Toto ve stejném rozsahu platí pro pojištění povinného ručení při stažení
výrobků (automobilů) z trhu. Na žádost odběratele musí odběratel předložit
příslušné doklady o sjednaném pojištění.

§ 10 Ochrana práv třetích osob
Dodavatel ručí za to, že použitím předmětu dodávky v souladu se smlouvou nebudou
porušena práva třetích osob. V případě jejich porušení přechází odpovědnost za nároky,
které třetí osoba vůči odběrateli uplatnila na dodavatele, pokud k jejich uplatnění došlo v
zemích EU příp. zemi původu či použití výrobku.
§ 11 Utajování a vlastnické právo

§ 5 Dodávka, dodací termíny a lhůty
(1)
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Zodpovědnost za zboží na nás přechází doručením zboží do našeho závodu příp.
do námi určeného dodacího místa a to i v případě dodávky ex-work nebo zásilky na
naše náklady.
Sjednané dodací termíny a lhůty jsou závazné. Určující pro dodržení dodacího
termínu nebo lhůty je vstup zboží do našeho závodu nebo námi určeného dodacího
místa.
Dodavatel je povinen bezprostředně nás písemně informovat, pokud zjistí, že
nastaly nebo mohou nastat okolnosti, ze kterých je zřejmé, že sjednané termíny
nemohou být dodrženy. .Dodavatel musí na vlastní náklady podniknout vše, aby
sjednaný dodací termín dodržel.
V případě předčasné dodávky zboží jsme oprávněni na základě našeho rozhodnutí
zboží buď na náklady dodavatele odeslat zpět nebo je rovněž na jeho náklady a
nebezpečí uskladnit.
Při zpoždění dodávky jsme oprávněni požadovat smluvní pokutu ve výši 0,2%
hodnoty zpožděné dodávky za každý den zpoždění, ne však více než 10%.
Dodavateli přísluší právo poukázat na to, že v důsledku zpoždění dodávky
nevznikla žádná nebo žádná podstatná škoda. Tuto smluvní pokutu lze uplatnit až
do konečné úhrady faktury. Další zákonné nároky, obzvláště na základě smluvních
pokut našich zákazníků, zůstávají zachovány.
Dílčí dodávky jsou zásadně nepřípustné, ledaže bychom s nimi výslovně souhlasili.
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(3)

(4)
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§ 6 Vyšší moc
Zásahy vyšší moci, pracovní spory, nepokoje, úřední opatření a jiná nepředvídatelná rizika
se širší působností osvobozují oba smluvní partnery po dobu působení těchto vlivů od
plnění povinností vyplývajících ze smluvního vztahu. Toto platí také tehdy, když události
nastanou v době, kdy se daný smluvní partner nachází ve zpoždění. Smluvní partneři jsou
povinni si vzájemně, v rámci možností bezprostředně, podávat potřebné informace a plnění
svých závazků co možná nejlépe přizpůsobovat změněným podmínkám.
§ 7 Balení a dodání prázdných vratných obalů

(7)

Vracení balícího materiálu a vratných obalů probíhá na náklady dodavatele.
§ 8 Kvalita, odběr a poskytnutí záruky
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Po vstupu je zboží prohlédnuto na zjevné nedostatky, identitu, chybějící množství,
poškození vzniklé při transportu apod. Provádění rozsáhlejší kontroly není povinné.
Závady oznámíme dodavateli v přiměřené lhůtě po jejich zjištění. Dodavatel se
zříká námitek proti opožděnému oznámení zjištěných nedostatků.
Zboží musí být dodáno bez závad, musí odpovídat zadané specifikaci, vyvinuto a
vyrobeno dle aktuálních možností daných stavem techniky a
být neomezeně použitelné k účelu předpokládanému ve smlouvě. Zboží musí
odpovídat zákonným předpisům a normám, platným v zemích Evropské unie a v
zemích, ze kterých pochází a do kterých je určeno.
Doba záruky je 36 měsíců. Pro stavby a stavební materiály platí zákonné záruční
doby. Lhůta začíná běžet u jednotlivých částí stavby od dílčí přejímky (smlouva o
dílo) nebo po odevzdání hotového díla (kupní smlouva), u strojů a částí zařízení po
podpisu závěrečného předávacího protokolu.
Při zjištění závady jsme oprávněni, po neúspěšném uplynutí přiměřené dodatečné
lhůty -pokud není možné kvůli zvláštní naléhavosti určit jinou dodatečnou lhůtu,
sami provést odstranění závad na náklady dodavatele nebo je nechat provést třetí
osobou, nebo si jinak obstarat náhradu a dodavatele o tom pouze informovat.
Dodavatel nese všechny náklady související s odstraněním závady na zboží nebo
se zajištěním náhradní dodávky do místa použití. Místo použití sdělíme dodavateli
na požádání.
Pokud se v dodávce vyskytnou ve větší míře poškození se stejnou příčinou
(sériové poškození), zavazuje se dodavatel poskytnout v co nejkratší době
bezvadné díly pro sérii a zajistit odstranění závady nebo náhradní dodávku. Za
opatření k zabránění škod, obzvláště pro preventivní výměnu, ručí dodavatel s
výjimkou případů, kdy nedostatky nezpůsobil. Dodavatel nese všechny náklady
včetně nákladů na vrácení zboží.
Vyskytne-li se sériová závada poprvé ještě během záruční lhůty, jsou následné
sériové škody považovány za škody vzniklé v záruční době. Důkazy a právní kroky
k prvnímu případu platí i pro další sériové škody.
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Dodavatel se zavazuje udržovat v tajnosti vůči třetím osobám všechny podrobnosti
našich objednávek jako např. množství, technické provedení, podmínky atd. jakož i
ostatní utajované informace, které jsme mu vědomě nebo náhodou sdělili. Uvedení
naší firmy na seznamu referencí nebo použití naší objednávky k reklamním účelům
je dovoleno pouze s naším písemným souhlasem.
Závazek důvěrnosti přetrvává i po ukončení dodavatelsko-odběratelského vztahu.
Zaniká teprve v případě, kdy se odběratelem předané podklady obsahující výrobní
know-how (vyobrazení, výkresy, výpočty atd.) stanou všeobecně známými.
Materiály předané dodavateli (např. na povrchovou úpravu) zůstávají naším
vlastnictvím. Musí být skladovány přehledně, odděleně a zřetelně označené jako
náš majetek. Dodavatel ručí za poškození nebo ztrátu dodaného materiálu i když
toto sám nezapříčinil. Musí uzavřít na vlastní náklady dostatečné pojištění proti
škodám vzniklým ohněm a vodou, jakož i proti odcizení.
Materiál předaný dodavateli smí být použit pouze pro určené účely a musí nám být
vrácen pokud není vyžadován přímo pro plnění zákaznické objednávky.
Po zpracování materiálu předaného dodavateli se stáváme spoluvlastníkem
v poměru nákladů vynaložených na vyrobený předmět.
Nástroje nebo jiné pomocné prostředky a spotřební předměty („nástroje“), u kterých
úplně nebo částečně přebíráme výrobní nebo pořizovací náklady, se stávají
zhotovením nástroje nebo vyrobením třetí osobou po zaplacení dodavatelem naším
výlučným nebo podílovým vlastnictvím. Přechod vlastnictví je nezávislý na tom,
jestli nebo v jaké výši již byly náklady na nástroj zaplaceny. Dodavateli
poskytujeme nástroje k dispozici propůjčením na dobu výroby. Dodavatel musí
nástroje patřičně označit a zajistit proti náhodnému zhoršení stavu (pokažení) a
náhodnému zničení (včetně pojištění proti požáru). Dodavatel bude uvedené
nástroje udržovat ve stavu způsobilém použití. Nese náklady na uskladnění, opravy
a údržbu a uhradí z vlastních nákladů škody na nástroji, vzniklé používáním.
Náklady na změny na základě konstrukčních změn jakož i náklady na základní
obnovení následkem přirozeného opotřebení nástroje jsou přebrány námi. V
případě spoluvlastnictví máme právo získat úplné vlastnictví zaplacením
zbývajících výrobních příp. pořizovacích nákladů.
Vratné obaly, obzvláště mřížové boxy, víka a dna z plastu, které dáváme
k dispozici dodavateli zůstávají naším majetkem. Tyto vratné obaly dodavateli
propůjčujeme. Dodavatel je zodpovědný za opatrné zacházení s vratnými obaly.
Musí je označit jako náš majetek a zajistit proti náhodnému poškození nebo zničení
(včetně pojištění proti požáru). Dodavatel může tyto vratné obaly používat pouze v
dodavatelském vztahu s námi a nesmí je dát k dispozici třetí osobě.

§ 12 Všeobecná ustanovení
(1)

(2)
(3)

Místo plnění je, pokud z objednávky nevyplývá jinak, naše sídlo. Podle něho se
také určuje příslušnost k soudu. Jsme rovněž oprávněni žalovat dodavatele v jeho
sídle.
Pokud jednotlivá ustanovení těchto podmínek zcela nebo zčásti pozbudou
platnosti, zůstává platnost ostatních podmínek nedotčena.
Platí výlučně právo EU.

