Všeobecné obchodní podmínky 2017
KrampeHarex CZ, s.r.o.

§ 1 Platnost Všeobecných obchodních podmínek
1.

2.
3.

Níže definované obchodní podmínky (dále jen "VOP") se vztahují na veškeré nabídky, dodávky a
na veškerá plnění poskytovaná společností KrampeHarex CZ (dále jen "DODAVATEL") jiným
společnostem (dále jen "ODBĚRATEL"). ODBĚRATEL vyslovuje svůj souhlas s těmito VOP zasláním
objednávky, nejpozději však přijetím poskytovaného plnění. Platnost obchodních podmínek
ODBĚRATELE je vyloučena, pokud DODAVATEL nepotvrdí písemně jinak.
Tyto podmínky jsou platné vždy pouze v aktuální verzi a vztahují se i na všechny budoucí obchodní
vztahy uzavírané mezi smluvními stranami.
V případě uzavírání rámcových smluv mezi smluvními stranami mají vždy přednost ujednání
v rámcových smlouvách, v otázkách neupravených takovou smlouvu se vztahy mezi stranami řídí
těmito VOP.

§ 2 Nabídka, objednávka, uzavření smlouvy
1. Nabídky ze strany DODAVATELE jsou nezávazné.
2. Nabídky ze strany DODAVATELE jsou platné nejdéle po dobu 4 týdnů ode dne jejich učinění, pokud
není v nabídce uvedeno výslovně jinak.
3. Smlouva je uzavřena doručením písemného potvrzení objednávky ODBĚRATEL Ize strany
DODAVATELE.
4. Smluvní vztah může vzniknout i na základě individuální dohody mezi DODAVATELEM
aODBĚRATELEM. Dodávka musí být potvrzena a vzájemně odsouhlasena. Veškeré smluvní vztahy
z této dodávky plynoucí se řídí těmito VOP.
§ 3 Ceny a platební podmínky
1.
2.
3.

4.
5.

Pokud není v potvrzené objednávce uvedeno výslovně jinak, není v kupní ceně zahrnuta DPH v
zákonné výši.
Pokud není v potvrzené objednávce uvedeno jinak, rozumí se ceny EXW.
Kupní cena je splatnádo 30 dnů od vystavení faktury, pokud není v písemném potvrzení uvedeno
jinak. V případě prodlení se zaplacením kupní ceny bude účtována smluvní pokuta ve výši 0,05%
z dlužné částky za každý započatý den prodlení, a to až do úplného zaplacení kupní ceny.
ODBĚRATEL je oprávněn k započtení své pohledávky vůči pohledávce DODAVATELE na zaplacení
kupní ceny jen na základě dohody obou stran.
DODAVATEL má právo na dodatečnou přiměřenou úpravu kupní ceny předmětu objednávky s
přihlédnutím k výrobním nákladům. Není-li mezi stranami ujednáno jinak, mění se kupní cena v
poměru k cenovým změnám hlavních surovin potřebných k vyrobení věci.Není-li dále mezi
stranami ujednáno jinak, přihlédne se k cenám v době uzavření smlouvy a v době, kdy měl
prodávající věc dodat.

§4 Dodací lhůty
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Dodací termín je závazný pouze v případě, že byl ODBĚRATELI potvrzen písemně v potvrzení
objednávky.
Podmínkou pro dodržení dodací lhůty je včasné a řádné splnění všech závazků ze strany
ODBĚRATELE. Námitka nesplnění smlouvy zůstává vyhrazena.
DODAVATEL neodpovídá za prodlení s plněním, které vzniklo v důsledku vyšší moci nebo jiných
nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, které DODAVATEL neměl a nemohl rozumně
očekávat. Takovými nepředvídatelnými okolnostmi jsou zejména stávka zaměstnanců, výpadky
dodávek energií či náhlý provozní nebo dopravní kolaps. DODAVATEL je povinen ODBĚRATELE o
těchto překážkách informovat bezodkladně poté, co se o jejich existenci dozví a současně
ODBĚRATELI oznámit čas jejich předpokládaného zániku.
V případě prodlení s plněním způsobeného DODAVATELEM se odpovědnost za škodu omezuje
výlučně na předvídatelnou škodu, ke které může v takovém případě běžně dojít. Toto omezení se
neuplatní na škodu způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.
V případě ODBĚRATELOVA prodlení spřevzetím dodávky nebo jiného porušení povinnosti
spolupráce ze strany ODBĚRATELE je DODAVATEL oprávněn požadovat náhradu vzniklé škody,
včetně náhrady vícenákladů. Tímto nejsou dotčeny ostatní nároky DODAVATELE vůči ODBĚRATELI.
DODAVATEL si kdykoli vyhrazuje právo plnit prostřednictvím dílčích dodávek nebo dílčího plnění.

§ 5 Nebezpečí škody na věci, pojištění
1.
2.

Pokud není v potvrzené objednávce uvedeno jinak, platí dodávka EXW.
Dodávka, která je předmětem plnění, bude vhodným způsobempojištěna pouze v případě, kdy o
to požádá ODBĚRATEL výslovně. Náklady pojištění v takovém případě nese ODBĚRATEL.

§ 6 Odpovědnost za vady, promlčení
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ODBĚRATEL je povinen zkontrolovat správnost dodávky při převzetí zboží. Nesprávně dodané
zboží je ODBĚRATEL povinen reklamovat ihned, tj. při převzetí zboží. V opačném případě není
DODAVATEL povinen nést náklady za dodatečnou reklamaci.
V případě vadného plnění má ODBĚRATEL právo na odstranění vady opravou věci nebo dodáním
nové věci bez vad, případně dodáním chybějící věci.
Je-li vada dle odst. 1 neodstranitelná nebo nelze dodat novou či chybějící věc, je ODBĚRATEL
oprávněn požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy.
Bude-li věc, která je předmětem plnění, smísena s jinou věcí takovým způsobem, že obnovení
předešlého stavu nebude možné, pozbývá ODBĚRATEL veškerých práv z vadného plnění.
Nemá-li škoda způsobená DODAVATELEM původ v úmyslném jednání DODAVATELE, či v jeho
hrubé nedbalosti, omezuje se odpovědnost za škodu na předvídatelnou a typickou škodu.
ODBĚRATELOVY nároky na náhradu škody dle odst. 5 se promlčí uplynutím 12 měsíců ode dne
vzniku takové škody.
Jakékoliv další nároky ODBĚRATELOVYna náhradu škody jsou tímto v mezích právního řádu
vyloučeny.

§ 7 Výhrada vlastnického práva
1.

ODBĚRATEL se stává vlastníkem věci, jež je předmětem plnění, teprve úplným zaplacením kupní
ceny. V případě závažných porušení smluvních povinností ze strany ODBĚRATELE, zejména
v případě prodlení se zaplacením kupní ceny, je DODAVATEL oprávněn požadovat vráceníhodnoty
plněnía odstoupit od smlouvy.

2.

ODBĚRATEL je až do úplného zaplacení kupní ceny povinen zacházet s předmětem plnění s péčí
řádného hospodáře a pojistit je na vlastní náklady proti požáru, povodním a krádeži, a to do výše
nové pořizovací hodnoty.

3.

V případě výkonu rozhodnutí nebo jiné formy uspokojení nároků třetích osob na předmětu plnění
poskytnutým DODAVATELEM před okamžikem nabytí vlastnického práva ODBĚRATELEM je
ODBĚRATEL povinen DODAVATELE bezodkladně písemně o tomto informovat. V případě, že třetí
osoby nebudou schopny uhradit DODAVATELI soudní nebo mimosoudní náklady z takovéto
žaloby, je k náhradě povinen ODBĚRATEL.

4.

ODBĚRATEL je v rámci obvyklých obchodních vztahů oprávněn k dalšímu prodejipředmětu plnění,
na nějž se vztahuje výhrada vlastnického práva DODAVATELE to však jen za podmínky, že všechny
pohledávky z tohoto prodeje budou převedeny na DODAVATELE, a to bez ohledu na to, zda bylo
zboží prodáno bez dalšího zpracování nebo až po něm.

5.

Bude-li věc, která je předmětem plnění, ODBĚRATELEM dále zpracována, stává se DODAVATEL
vlastníkem meziproduktu i koncového produktu. Zpracováním věci, která je předmětem plnění, s
jinými věcmi, které nejsou ve vlastnictví DODAVATELE, se DODAVATEL stává spoluvlastníkem této
nové věci v poměru hodnoty dodané věci k hodnotě cizí zpracovanévěci v okamžiku zpracování.

6.

Bude-li věc, jež je předmětem plnění, ODBĚRATELEM smísenas jinou věcí, jejímž vlastníkem není
DODAVATEL, stává se DODAVATEL automaticky spoluvlastníkem nové věci v poměru hodnoty
smísené věci k hodnotě nově vzniknuvší věci.

§ 8 Průmyslová ochranná práva, autorská práva, utajení
1.

DODAVATEL si vyhrazuje vlastnická a autorská práva na vyobrazeních, výkresech, kalkulacích a
jiných technických dokumentech a podkladech. Před poskytnutím podkladů označených jako
„důvěrné“ třetím osobám je nutné vyžádat si písemné svolení ze strany DODAVATELE.

2.

Všechna práva vyplývající z duševního vlastnictví DODAVATELE nadále bezvýhradně svědčí pouze
DODAVATELI.

3.

ODBĚRATEL se zavazuje zacházet důvěrně se všemi informacemi týkajícími se provozního nebo
obchodního tajemství, a to i po ukončení smluvního vztahu mezi DODAVATELEM a
ODBĚRATELEM. Takovéto informace smí být zpřístupněny třetím osobám spojeným s plněním
smluvního vztahu jen za podmínky, že se i tyto třetí osoby zavážou k povinnosti mlčenlivosti.
Žádné informace nesmí být bez výslovného písemného souhlasu DODAVATELE využity k jinému
než smluvně dohodnutému účelu. Je zakázáno umožnit třetím osobám, které nejsou předmětných
smluvních vztahů účastny, nahlížet do všech souvisejících podkladů, tyto podklady rozmnožovat
či je jakýmkoliv způsobem zpracovávat.

4.

Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které jsou veřejně přístupné.

5.

Nástroje, SW, formy, přípravky, šablony, vzory, modely a podobné předměty dodané, používané
nebo poskytnuté DODAVATELEMzůstávají ve vlastnictví DODAVATELE a nesmí být přenechány
nebo jinak zpřístupněny žádným třetím osobám. Toto ustanovení se týká i dávkovacího zařízení,
pokud nebylo písemně ujednáno jinak. Budou-li takovéto předměty vyráběny na zakázku pro
OBJEDNATELE, stávají se jeho majetkem již při jejich výrobě. Rozmnožování takovýchto předmětů
je povoleno jen v rámci vnitropodnikových potřeb a při dodržení všech ustanovení na ochranu
vlastnických a autorských práv.

§ 9 Kolize s právy a nároky třetích osob
ODBĚRATEL se zavazuje zprostit DODAVATELE jakýchkoliv nároků a práv, které vůči
DODAVATELIuplatňují třetí osoby v souvislosti s využíváním materiálů a dokumentů ODBĚRATELE.
Jedná se zejména o uplatňování nároků a práv vyplývajících z práva autorského.
§ 10 Rozhodné právo
1. Veškeré závazky vzniklé mezi DODAVATELEM a ODBĚRATELEM budou s výjimkou § 3 odst. 2 a
§ 5 odst. 1VOP vždy posuzovány dle právního řádu České republiky, přičemž veškerá právní jednání
učiněná DODAVATELEM a ODBĚRATELEM budou taktéž posuzována dle právního řádu České
republiky.
2. Veškeré případné spory mezi DODAVATELEM a ODBĚRATELEM budou posuzovány dle právního
řádu České republiky, přičemž budou vždy předloženy k posouzení výlučně soudům v České
republice.

§ 10 Závěrečná ustanovení
1.

Jakákoli další ujednání, změny a doplňky VOP musí být sepsány písemně. Totéž platí i pro jakákoli
právně relevantní prohlášení ODBĚRATELE vůči DODAVATELI.

2.

Není-li výslovně ujednáno jinak, je místem plnění DODAVATELE jeho sídlo.

