Všeobecné dodací podmínky (08/2012)

CONTAINEX dále uveden jako „Prodejce“
1. Plány a podklady
Plány, nákresy, předběžné rozpočty nákladů a jiné technické podklady, které mohou být také
součástí nabídky, vzory, katalogy, prospekty, obrázky a pod, zůstávají vždy duševním
vlastnictvím Prodejce. Jakékoliv jejich využití, kopírování, reprodukce, šíření a předávání
třetím osobám, zveřejňování a prezentace jsou dovoleny pouze s výslovným souhlasem
vlastníka.
Naše poskytované výkresy a nákresy jsou schematická zobrazení a slouží výhradně k
znázornění. Nemohou být proto použity jako báze pro jakékoliv technické plánování.
2. Dodací lhůta
2.1 Prodejce je oprávněn realizovat dílčí a předčasné dodávky.
2.2. Pokud Kupující nepřevezme zboží objednané v souladu se smlouvou na smluvně
sjednaném místě nebo v smluvně sjednané datum a není-li zpoždění způsobeno jednáním
nebo zanedbáním jednání ze strany Prodejce, může Prodejce požadovat buď plnění, nebo
po stanovení dodatečné lhůty od smlouvy odstoupit.
Pokud bylo zboží vytříděno, může Prodejce provést naskladnění zboží na náklady a vlastní
riziko kupujícího. Kromě toho má Prodejce nárok na náhradu všech opodstatněných výdajů,
které musel vynaložit za účelem realizace smlouvy a které nejsou zahrnuty v obdržených
platbách.
3. Cena
Pokud není ujednáno jinak, platí ceny od místa výroby bez expedice zboží.
4. Úhrada
4.1 Kupující není oprávněn pozdržet platby z důvodu nároků vyplývajících ze záruky nebo
ostatních protinároků, které Prodejce neuznal.
4.2 Je-li Kupující v prodlení se sjednanou úhradou nebo jiným plněním, může Prodejce buď
trvat na dodržení smlouvy a
a) odložit plnění vlastních povinností až do vyrovnání zpožděných plateb nebo jiných plnění,
b) požadovat přiměřené prodloužení dodací lhůty,
c) oznámit okamžitou splatnost celé otevřené kupní ceny,
d) pokud není na straně kupujícího důvod pro úlevu, budou účtovány úroky z prodlení od
termínu splatnosti ve výši 1,5 % p.M.,
nebo prohlásit po poskytnutí přiměřené dodatečné lhůty odstoupení od smlouvy.
4.3 Kupující musí v každém případě Prodávajícímu uhradit jako další škody z prodlení
náklady na upomínky a pobídky.
4.4 Pokud při uplynutí dodatečné lhůty v souladu s 4.2 Kupující dlužnou platbu nebo jiné
plnění neuhradil, může Prodejce písemným oznámením odstoupit od smlouvy. Kupující je
povinen na vyzvání Prodejcem vrátit Prodejci již dodané zboží a Prodejci poskytnout
náhradu za vzniklý úbytek hodnoty zboží, jakož i uhradit veškeré opodstatněné náklady,
které Prodejce musel vynaložit na realizaci smlouvy. V případě zboží, které zatím nebylo
dodáno, je Prodejce oprávněn poskytnout Kupujícímu hotové nebo rozpracované části a
požadovat za ně odpovídající část z prodejní ceny.
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5. Výhrada vlastnictví:
Prodejce si vyhrazuje vlastnické právo na předmět prodeje až do úplného splnění všech
finančních závazků Kupujícího. Prodejce je oprávněn své vlastnictví na předmětu dodání
vizuálně označit. Kupující je povinen splnit příslušné formální předpisy k zachování výhrady
vlastnictví. V případě exekuce nebo jiného zabavení je Kupující povinen uplatňovat
vlastnické právo Prodejce a bez odkladu Prodejce o této skutečnosti informovat.
6. Ručení:
6.1 Prodejce je povinen do míry stanovené následujícími ustanoveními odstranit jakékoliv
nedostatky ovlivňující použitelnost, spočívající v chybě konstrukce, materiálu nebo
provedení. Stejně tak Prodejce ručí za nedostatky, vyskytující se v důsledku výslovně
ujednaných vlastnostech zboží.
6.2 Tato povinnost se vztahuje pouze na nedostatky vzniklé v období jednoho roku
jednosměnného provozu od okamžiku převzetí rizik, resp. při dodání včetně montáže od
okamžiku dokončení montáže.
6.3 Kupující se může na základě tohoto článku odvolat pouze tehdy, pokud Prodejci vzniklé
nedostatky bez odkladu písemně oznámil. Prokázání, že se nedostatek vyskytoval již v
okamžiku uvedeném v bodě
6.2, musí provést Kupující. Prodejce informovaný tímto způsobem musí, pokud ustanovení
tohoto článku Prodejci ukládají tyto nedostatky odstranit, dle vlastní volby:
a) vadné zboží na místě opravit;
b) nechat si zaslat vadné zboží nebo jeho vadné části zpět za účelem opravy;
c) vyměnit vadné části;
d) vyměnit vadné zboží.
6.4 Pokud si Prodejce nechá zaslat vadné zboží nebo jeho části zpět za účelem opravy nebo
výměny, přebírá Kupující, pokud není uvedeno jinak, riziko a náklady na přepravu. Zaslání
opraveného nebo vyměněného zboží nebo jeho částí zpět Kupujícímu probíhá, pokud není
uvedeno jinak, na náklady a riziko Prodejce.
6.5 Vadné zboží nebo jeho části nahrazené podle tohoto článku jsou k dispozici Prodejci.
6.6 Náklady na odstranění nedostatků provedené Kupujícím hradí Prodejce pouze v případě,
že k tomu dal písemný souhlas.
6.7 Záruční povinnost Prodejte se vztahuje pouze na nedostatky vzniklé při dodržení
stanovených provozních podmínek a při normálním použití. Nevztahuje se zejména na
nedostatky spočívající v: nesprávné montáži provedené Kupujícím nebo osobou jím
pověřenou, špatné údržbě, opravách nebo změnách provedených nesprávným způsobem
nebo bez písemného souhlasu Prodejce, a to provedených jinou osobou než Prodejcem
nebo osobou jím pověřenou, při běžném opotřebení.
6.8 Za části zboží, které Prodejce převzal od subdodavatele určeného Kupujícím, ručí
Prodejce pouze v rámci nároků vyplývajících ze záruky náležících Prodejci ve vztahu k
tomuto subdodavateli.
Pokud zboží zhotovuje Prodejce na základě konstrukčních údajů, nákresů nebo modelů
Kupujícího, nevztahuje se záruka Prodejce na správnost konstrukce, nýbrž na to, zda
provedení odpovídá údajům Kupujícího. V těchto případech je Kupující povinen zdržet se, v
případě jakýchkoliv porušení ochranných práv, právních a věcných nároků vůči Prodejci.
V případě převzetí zakázek na opravu, v případě změn nebo přestaveb starého nebo cizího
zboží a v případě dodání použitého zboží nepřebírá Prodejce žádnou záruku.
6.9 Od začátku záruční lhůty nepřebírá Prodejce žádnou záruku nad rámec tohoto článku.
7. Záruka:
7.1 Platí jako výslovně sjednané, že Prodejce Kupujícímu neposkytuje žádnou náhradu škod
za zranění osob, škody na majetku, které nejsou předmětem smlouvy, za jiné škody nebo
ušlý zisk, pokud z okolností konkrétního případu nevyplývá, že se Prodejce dopustil hrubé
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nedbalosti. Nárokované vzniklé škody musí Kupující doložit. Inverze důkazního břemene je
vyloučena.
7.2 Předmět koupě poskytuje zabezpečení pouze v takové míře, kterou lze očekávat na
základě schvalovacích předpisů, návodů k obsluze, předpisů prodejce týkajících se
zacházení s předmětem koupě - zejména s ohledem na předepsané zkoušky - a ostatních
pokynů.
7.3 V případě mírné nedbalosti Prodejce je náhrada škody, pokud ji neuplatňuje článek 7.1,
omezena na 5% z celkové ceny zakázky, maximálně však na 100 000 eur.
7.4 Veškeré nároky na náhradu škod vyplývající z nedostatků dodávek a/nebo plnění musí
být - pokud Prodejce nedostatek výslovně neuznal - uplatněny soudně do jednoho roku od
uplynutí smluvně stanovené záruční lhůty, jinak tyto nároky zanikají.
8. Právo/soudní příslušnost:
Soudní příslušnost nároků vyplývajících z této smlouvy nebo v souvislosti s ní je Vídeň.
Prodejce může podat žalobu také u soudu příslušného dle sídla kupujícího.
Platí právo příslušného soudu s vyloučením kupního práva Spojených národů.
9. Všeobecná ustanovení:
Neplatnost některých podmínek nemá vliv na platnost ostatních podmínek. Jako sjednaná
platí taková podmínka, která byla v případě neplatné podmínky zamýšlena v souladu s vůlí
obou stran.

Všeobecné dodací podmínky (09/2012)

Stránka 3/3

