OBCHODNÍ PODMÍNKY H & B delta, s.r.o. – divize Výroba

1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tyto obchodní podmínky H & B delta, s.r.o., divize výroba, jsou obchodními podmínkami ve smyslu ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění
(dále jen „OP“). Účelem těchto OP je upravit vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při dodávkách zboží prodávajícím kupujícímu.
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VYMEZENÍ POJMŮ
Prodávající – je společnost H & B delta, s.r.o., IČ: 25835661, se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín.
Kupující – je osoba, která s prodávajícím uzavírá smlouvu, v postavení podnikatele.
Smlouva – je smlouva o dodávce zboží, kterou uzavírá prodávající a kupující.
Cena zboží – je stanovena dohodou prodávajícího a kupujícího a je uvedena ve smlouvě (cenové nabídce prodávajícího). Nebude-li cena zboží ve smlouvě dohodnuta,
platí, že cena zboží je cena uvedená v katalogu / ceníku prodávajícího ve znění platném a účinném ke dni uzavření smlouvy. Součástí ceny zboží není cena případné
montáže.
Zboží – zahrnuje jak standardní, tak i atypické zboží podle nabídky prodávajícího, zejména lehké obvodové pláště, vyráběné a/nebo dodávané prodávajícím, a/nebo
poskytování jiných plnění ze strany prodávajícího na základě objednávky kupujícího; není-li v těchto OP výslovně uvedeno jinak nebo nevyplývá-li jiný význam z kontextu,
rozumí se zbožím výrobky a/nebo plnění specifikované ve smlouvě. Standardním zbožím je zboží, které je specifikováno v aktuálním katalogu prodávajícího, a to zejména
označením (názvem) výrobku, materiálovou variantou a rozměry. Atypickým zbožím je zboží vyrobené nebo upravené podle individuálních požadavků kupujícího.
Občanský zákoník – je zákon č. 89/2012 Sb., v platném znění.
Zvýšení nákupních cen – je zvýšení nákupních cen, za které prodávající nakupuje zboží, materiál nebo jakékoli jiné vstupy od svých dodavatelů, zejména, avšak nikoli
výlučně, v důsledku změny kurzu měn CZK/USD, CZK/EUR, EUR/USD, o více než 5 % (slovy: pět procent) od hodnoty uvedené v ceníku prodávajícího na příslušné
období ode dne platnosti ceníku nebo v cenové nabídce vyhotovené prodávajícím na základě poptávky kupujícího.
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SMLOUVA
Smlouva je uzavřena na základě objednávky kupujícího představující návrh na uzavření smlouvy, která je učiněna zpravidla prostřednictvím vzorového formuláře
prodávajícího, a to potvrzením objednávky prodávajícím, anebo dodáním zboží kupujícímu v souladu s objednávkou. Objednávka a potvrzení objednávky budou učiněny
písemně, faxem nebo elektronickou poštou.
Jinak znějící obchodní podmínky kupujícího uvedené např. v objednávce neplatí, neodsouhlasí-li je prodávající výslovně písemně; ustanovení § 1751 odst. 2 věty prvé
občanského zákoníku se nepoužije. Výlučně tyto OP a smlouva platí také tehdy, jestliže prodávající – i přes případnou znalost jiných obchodních podmínek kupujícího –
poskytne plnění bez výhrad. Veškeré takové jiné obchodní podmínky a případné návrhy obsahu smlouvy ze strany kupujícího (např. v objednávce), se nepovažují
za řádnou a platnou součást smlouvy, a nestávají se, nepřijme-li je prodávající výslovně písemně, součástí smlouvy, a nejsou pro prodávajícího žádným způsobem
závazné.
Pokud prodávající v cenové nabídce a/nebo v potvrzení objednávky uvede požadavek, že cena zboží (záloha na cenu zboží) a/nebo jiné platby podle těchto OP musí být
uhrazeny dříve, než jak je uvedeno ve větě prvé bodu 4.4 těchto OP (dále jen „předchozí platba“), je smlouva uzavřena doručením potvrzení objednávky kupujícímu s tím,
že ustanovení smlouvy, která stanoví prodávajícímu povinnosti ze smlouvy, zejména povinnost dodat zboží, nabývají účinnosti a pro prodávajícího se stávají závaznými
okamžikem úhrady předchozí platby ve výši stanovené v cenové nabídce a/nebo v potvrzení objednávky.
Jestliže prodávající v potvrzení objednávky uvede údaje odlišné od údajů uvedených v objednávce (např. počet kusů, termín odběru, cenu zboží, zejména bude-li kupující
v objednávce požadovat jiné množství než bylo uvedeno v cenové nabídce prodávajícího) a kupující uhradí předchozí platbu stanovenou v cenové nabídce a/nebo v
potvrzení objednávky, je smlouva uzavřena okamžikem úhrady předchozí platby.
Jestliže prodávající v potvrzení objednávky uvede údaje odlišné od údajů uvedených v objednávce (např. počet kusů, termín odběru, cenu zboží, zejména bude-li kupující
v objednávce požadovat jiné množství než bylo uvedeno v cenové nabídce prodávajícího) a neuvede v cenové nabídce a/nebo v potvrzení objednávky požadavek
předchozí platby, je kupující povinen odsouhlasit potvrzení objednávky do 2 (slovy: dvou) dnů od odeslání potvrzení objednávky; v případě, že prodávajícímu není
doručeno odsouhlasení potvrzení objednávky ve lhůtě uvedené v této větě, smlouva není uzavřena.
Byla-li smlouva uzavřena, platí v případě rozporů mezi údaji uvedenými v objednávce a v potvrzení objednávky údaje uvedené v potvrzení objednávky.
Uskutečněním objednávky kupující vyjadřuje souhlas s těmito OP a vyjadřuje souhlas s tím, že smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito OP.
Uzavřením smlouvy vzniká kupujícímu zejména povinnost zaplatit cenu za zboží a zboží převzít a prodávajícímu povinnost dodat zboží a převést na kupujícího vlastnické
právo k němu za podmínek stanovených v těchto OP.
Kupující bere v této souvislosti na vědomí, že prodávající má právo kdykoli ukončit jednání s kupujícím o uzavření smlouvy, a to bez jakýchkoli nároků ze strany
kupujícího, a to i bez uvedení důvodu nebo i v situaci, kdy se již uzavření smlouvy jeví jako vysoce pravděpodobné.
PLATEBNÍ PODMÍNKY
Cena zboží je ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sjednána dohodou smluvních stran. Cena bude ve smlouvě určena buď
pevnou částkou, nebo na základě rozpočtu, který bude v takovém případě tvořit nedílnou součást smlouvy. Cenovou nabídku týkající se zamýšlené objednávky sdělí
prodávající kupujícímu na základě jeho nezávazné poptávky. Nezávazná poptávka ani cenová nabídka ze strany prodávajícího nepředstavují návrh na uzavření smlouvy.
Bude-li před uzavřením smlouvy kupujícímu na jeho žádost poskytnut vzorek zboží, kupující se za takové poskytnutí zavazuje uhradit prodávajícímu cenu vzorku. Bude-li
v dané souvislosti následně uzavřena smlouva, bude celková cena zboží o kupujícím dříve uhrazenou cenu vzorku snížena.
Prodávající v žádném ohledu neodpovídá za správnost nebo úplnost technických podkladů (výkresů) nebo věcí předložených kupujícím např. v jeho nezávazné poptávce
a není v žádném případě povinen je jakkoli prověřovat, zkoumat nebo hodnotit (zejména z technického hlediska), a to, ani pokud by prodávající na jejich základě vyhotovil
cenovou nabídku nebo uzavřel smlouvu (potvrdil objednávku); ustanovení § 2102 a § 2594 občanského zákoníku, jakož i jiná jim obsahově podobná ustanovení, se
nepoužijí. Obdobně prodávající neodpovídá zejména za množství, kvalitu nebo rozměrové parametry materiálu dodaného kupujícím; prodávající není povinen (a
z technického hlediska ani schopen) provést při převzetí materiálu dodaného kupujícím či později faktickou kontrolu zejména množství, kvality nebo rozměrových
parametrů. V případě, že bude později, a to i v průběhu zpracování materiálu dodaného kupujícím zjištěno, že tento neodpovídá sjednaným a/nebo obvyklým parametrům,
jde o porušení povinností kupujícího a tato skutečnost jde včetně povinnosti k náhradě veškerých souvisejících nákladů a újem k tíži kupujícího. Bude-li cena určena
na základě rozpočtu, nezaručuje prodávající jeho úplnost ani závaznost. Pokud by v souvislosti s realizací projektu, jehož součástí je i dodávka zboží prodávajícím,
vznikla potřeba změny / úpravy dohodnutého předmětu smlouvy, bude tato řešena výlučně formou dodatku ke smlouvě, jehož součástí bude také dohoda o ceně změny
(změněného) předmětu smlouvy a případné změně termínu dodání; před uzavřením dodatku ke smlouvě není prodávající povinen změněný předmět smlouvy poskytnout.
Kupující bere v dané souvislosti na vědomí, že zejména v případech požadovaných změn množství či výměr jednotlivých prvků bude (např. u svitkových či deskových
materiálů) původní dohodnutá jednotková cena aktualizována s ohledem na kupujícím požadovanou změnu původního předmětu smlouvy, a to i s přihlédnutím
k obvyklým limitům minimálního odběru ze strany dodavatelů materiálu či závislosti ceny materiálu na odebraném množství. Dojde-li k zúžení původního předmětu
smlouvy (zejména ohledně množství či výměr jednotlivých prvků), není tím dotčena povinnost kupujícího k úhradě všech nákladů souvisejících se závazkem prodávajícího
zajistit materiál podle původního předmětu smlouvy (včetně ceny materiálu a všech souvisejících poplatků, náhrad nebo sankcí), který již v souladu se smlouvou zajistil
prodávající; zajištěním se rozumí i zahájení procesu objednání nebo jeho jiného zajištění u třetích osob, z něhož může vzniknout prodávajícímu jakákoli platební
povinnost; ustanovení předchozí věty nebo bodu 6.6 není dotčeno.
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Není-li výslovně stanoveno jinak, jsou veškeré ceny či jiná finanční plnění prodávajícím uváděny bez příslušné daně z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty bude
prodávajícím v zákonem stanovené výši kupujícímu vyúčtována spolu s cenou zboží či jiným ze zákona nebo těchto OP vyplývajícím finančním plněním a kupující
se zavazuje daň z přidané hodnoty spolu s cenou zboží či jiným finančním plněním prodávajícímu zaplatit.
Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, zavazuje se kupující zaplatit prodávajícímu cenu zboží na základě vystaveného daňového dokladu – faktury (dále též jen „faktura“)
ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře, která nebude kratší než 14 (slovy: čtrnáct) dnů; fakturu prodávající zašle kupujícímu písemně nebo i jen e-mailem. Prodávající je
oprávněn vyzvat kupujícího k úhradě předchozí platby před poskytnutím plnění, a to zejména v případě požadavku dodání atypického zboží. Datem provedení platby
kupujícím je datum připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího; ustanovení § 1949 až 1951 občanského zákoníku se nepoužijí. Ustanovení tohoto bodu
se použijí obdobně i pro jiná finanční plnění, k nimž bude kupující povinen podle těchto OP či podle právních předpisů, není-li výslovně sjednáno jinak.
Dojde-li ke zvýšení nákupních cen, je prodávající oprávněn zvýšit cenu zboží o 100 % (slovy: sto procent) hodnoty zvýšení nákupních cen a kupující se zavazuje takto
zvýšenou cenu zboží prodávajícímu uhradit za podmínek stanovených ve smlouvě.
Ocitne-li se kupující v prodlení se zaplacením jakéhokoli svého peněžního závazku vůči prodávajícímu vzniklého na základě smlouvy, je prodávající jednak oprávněn
zejména podmínit další plnění smlouvy požadavkem úhrady ceny zboží v hotovosti před nebo při převzetí zboží a/nebo okamžitým vyrovnáním veškerých splatných
neuhrazených platebních závazků kupujícího, a jednak se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % (slovy: jedné desetiny procenta)
z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení; ustanovení § 1971 občanského zákoníku se nepoužije.
DODACÍ PODMÍNKY
Místo a způsob dodání zboží včetně výše a úhrady nákladů spojených s dodáním zboží budou dohodnuty ve smlouvě.
Pokud ve smlouvě není sjednána doprava zboží, platí, že:
(i)
místem dodání zboží je místo uvedené ve smlouvě; není-li místo dodání ve smlouvě uvedeno, platí, že je jím sídlo prodávajícího;
(ii)
zboží bude připraveno k převzetí kupujícím v termínu uvedeném ve smlouvě;
(iii)
nebude-li dohodnuto ve smlouvě jinak, prodávající dodá kupujícímu zboží s ohledem na povahu zboží způsobem podle své volby (např. na vratných paletách,
v koších, apod.). Náklady na manipulaci jsou zahrnuty v ceně zboží. V případě, že zboží nelze na dopravní prostředek naložit vysokozdvižným vozíkem,
zajišťuje si kupující nakládku zboží na dopravní prostředek sám na své náklady a odpovědnost. V případě uvedeném v předchozí větě prodávající doporučí
kupujícímu na jeho žádost vhodný způsob zajištění bezpečnosti a vhodný způsob nakládky zboží za účelem předcházení škodám na zboží;
(iv)
prodávající zabalí a opatří zboží pro přepravu zajišťovanou kupujícím obvyklým způsobem potřebným k zachování a ochraně zboží, a to zpravidla ochrannou
transportní fólií;
(v)
dopravu zboží z místa dodání zboží si kupující zajišťuje sám na své náklady a odpovědnost.
Pokud se ve smlouvě prodávající a kupující dohodnou, že prodávající dodá kupujícímu zboží s dopravou, platí, že:
(i)
doprava může být poskytnuta prostřednictvím subdodavatele podle volby prodávajícího;
(ii)
prodávající je povinen zajistit dopravu, uzavřít případně s přepravcem příslušnou smlouvu, zajistit naložení zboží na dopravní prostředek a zajistit vyložení zboží
na místě dodání zboží (v místě plnění) dohodnutém ve smlouvě;
(iii)
nebude-li dohodnuto ve smlouvě jinak, prodávající dodá kupujícímu zboží s ohledem na povahu zboží způsobem podle své volby (např. na vratných paletách,
v koších, apod.);
(iv)
místo dodání zboží bude ve smlouvě dohodnuto pokud možno co nejpřesněji i se slovním popisem konkrétního místa, kde má být zboží z přepravního
prostředku složeno kupujícímu. Nebude-li dohodnuto místo dodání zboží, je místem dodání zboží adresa sídla kupujícího. Nebude-li místo dodání zboží (místo
složení zboží) dohodnuto konkrétněji, zboží bude složeno u vchodových dveří, pokud to nebude vyžadovat ruční dopravu zboží ke vchodovým dveřím nebo
pokud bude ruční doprava zboží sjednána; jinak bude složeno na nejbližším veřejně přístupném místě, do kterého není nutná ruční přeprava zboží;
(v)
kupující je povinen před uzavřením smlouvy prodávajícího upozornit na případná specifika vztahující se k místu dodání zboží, která by mohla mít vliv na splnění
povinnosti prodávajícího dodat zboží na místo dodání zboží (místo plnění) a/nebo která vyžadují i zajištění ruční přepravy zboží na místo dodání zboží nebo jiné
speciální požadavky (např. na místo dodání zboží je omezený přístup a vjezd z hlediska rozměrů vozidla a tonáže vozidla, jedná se o vnitroblok, dopravní
značení vylučuje dopravu vozidlem až do místa dodání zboží, jsou zde omezené prostorové možnosti pro manipulaci se zbožím nebo pro jeho složení,
vykládání zboží z dopravního prostředku a jeho složení na místo dodání zboží si vyžádá omezení provozu na veřejně přístupné pozemní komunikaci); pokud
kupující neupozorní prodávajícího na tato specifika, je kupující povinen a zavazuje se nést veškeré vícenáklady s tím spojené. Prodávající má právo
odpovídající plnění poskytnout a požadovat od kupujícího náhradu za tyto výdaje;
(vi)
v případě, že dodání zboží na místo dodání zboží bude vyžadovat zajištění ruční dopravy nebo jiné speciální požadavky, je kupující povinen sjednat ve smlouvě
požadavek na ruční přepravu zboží, příp. uvést jiné speciální požadavky. Pokud tak kupující neučiní, ale bude trvat na tom, aby prodávající dodal zboží na místo
dodání zboží, prodávající může tomuto požadavku kupujícího vyhovět; pro takový případ smluvní strany sjednávají, že kupujícímu budou účtovány vícenáklady
ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny zboží, které je kupující povinen a zavazuje se prodávajícímu zaplatit. Prodávající má právo odpovídající plnění
poskytnout a požadovat od kupujícího náhradu za tyto výdaje. Pokud za podmínek uvedených v předchozích větách tohoto odstavce prodávající nevyhoví
požadavku kupujícího na dodání zboží na místo dodání zboží, splní prodávající svou povinnost dodat zboží jeho složením / vyložením na veřejně
přístupném místě nejblíže místu dodání zboží;
(vii)
pokud je místem dodání zboží pozemek / nemovitost, který není ve vlastnictví kupujícího nebo k němuž nemá kupující užívací právo, je kupující povinen zajistit
vydání příslušného povolení a/nebo souhlasu potřebného k vyložení / složení / umístění zboží na tento pozemek / nemovitost (dále jen „povolení“); za porušení
povinnosti zajistit povolení (nebo za následky spojené s nevydáním povolení) odpovídá kupující. Prodávající má právo odpovídající plnění poskytnout
a požadovat od kupujícího náhradu za tyto výdaje;
(viii)
čas dovozu zboží bude kupujícímu orientačně sdělen telefonicky nebo e-mailem na kontaktní údaje uvedené ve smlouvě;
(ix)
v případě, že na místě dodání je potřeba zajistit ruční dopravu zboží, je kupující povinen a zavazuje se zaplatit prodávajícímu kromě přepravného i náklady na
manipulaci ve výši dohodnuté ve smlouvě, jinak ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny zboží;
(x)
prodávající zabalí a opatří zboží pro přepravu obvyklým způsobem potřebným k zachování a ochraně zboží, a to zpravidla ochrannou transportní fólií;
(xi)
kupující je povinen zaplatit prodávajícímu přepravné.
Bude-li zboží dodáváno na vratných paletách, vyúčtuje prodávající kupujícímu cenu vratné palety ve výši 600 Kč / kus bez DPH spolu se zbožím. Bude-li paleta kupujícím
vrácena nepoškozená ve lhůtě 2 (slovy: dvou) měsíců od předání a převzetí zboží, vystaví prodávající kupujícímu dobropis na palety na cenu 600 Kč / kus bez DPH.
Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít palety od kupujícího jakkoliv poškozené (např. chybějící špalky, prkna) či palety rozměrově / typově odlišené od palet, na kterých
bylo zboží dodáno kupujícímu.
Kupující nebo jím pověřená osoba je povinen dostavit se v termínu dodání zboží na místo dodání a zboží převzít. Převzetí zboží je kupující nebo jím pověřená osoba
povinen potvrdit podpisem příslušného dokladu (dodacího listu). Kupující nebo jím pověřená osoba potvrzuje prodávajícímu podpisem dodacího listu, že zboží bylo
správně naloženo, řádně zabaleno, nejevilo vizuální známky poškození, že zboží splňuje všechny podmínky a náležitosti sjednané ve smlouvě a že kupující převzal /
seznámil se s dokumentací vztahující se ke zboží. Na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
Kupující bude zboží objednávat a přebírat osobně, nebo prostřednictvím k tomu pověřené osoby. Prodávající není v žádném případě povinen, předloží-li potvrzenou
objednávku, smlouvu nebo jiný obdobný doklad vztahující se ke smlouvě osoba odlišná od kupujícího, jakýmkoli způsobem kontrolovat, zkoumat, hodnotit nebo ověřovat
její totožnost a vztah ke kupujícímu a/nebo jakýmkoli způsobem kontrolovat, zkoumat, hodnotit nebo ověřovat oprávněnost odběru zboží takovou osobou, přičemž v
takovém případě platí, že zboží bylo řádně objednáno / převzato kupujícím.
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Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím zboží v místě plnění. Týž následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat.
V případě, že zboží bude kupujícímu přepravovat dopravce, přechází na kupujícího nebezpečí škody předáním zboží dopravci v sídle prodávajícího.
V případě, že ve smlouvě bude sjednáno dodání zboží bez dopravy, je kupující nebo jím pověřená osoba povinna zboží vhodným způsobem zajistit proti jeho poškození a
povětrnostním vlivům a převoz zboží provádět v souladu s pokyny prodávajícího poskytnutými na základě žádosti kupujícího (uvedenými v dokumentech doprovázejících
zboží, zejména v montážním návodu, jakož i poskytnutými ústně zaměstnanci prodávajícího, apod.). Prodávající neodpovídá za jakékoli újmy způsobené nesprávnou
přepravou nebo nerespektováním pokynů a doporučení prodávajícího (zaměstnanců prodávajícího) ke způsobu nakládky, zajištění a přepravy zboží.
Uskutečňuje-li nakládku zboží prodávající na dopravní prostředek kupujícího nebo zajišťuje-li si kupující naložení zboží na dopravní prostředek sám, rozumí se
okamžikem předání a převzetí zboží okamžik, kdy je kupujícímu umožněno se zbožím nakládat.
Nepřevezme-li kupující zboží do 3 (slovy: tří) dnů ode dne dodání zboží uvedeného ve smlouvě, má prodávající právo na zaplacení skladného ode dne dodání zboží
uvedeného ve smlouvě do dne, kdy kupující nebo jím pověřená osoba zboží převezme nebo do dne odstoupení od smlouvy prodávajícím, a to ve výši 0,1 % (slovy: jedné
desetiny procenta) denně z ceny uskladněného zboží; dohodnutá výše skladného se použije i v dalších případech, kdy podle těchto OP nebo platných právních předpisů
vznikne kupujícímu povinnost uhradit prodávajícímu skladné (nebude-li výslovně sjednáno jinak).
NAKLÁDÁNÍ SE ZBOŽÍM
Kupující se zavazuje a je povinen zboží užívat pouze k účelu, ke kterému je určeno a při nakládání se zbožím (včetně jeho použití a užívání) a údržbě je kupující povinen
dodržovat všechna doporučení prodávajícího uvedená v dokumentaci doprovázející zboží (zejména v montážním návodu a technickém listu) a bezpečnostní opatření
vyplývající z obecně závazných právních předpisů a technických norem, jakož i dodržovat obecné zásady příslušné oborové praxe. V případě, že kupující umožní užívání
zboží / instalovaného zboží třetím osobám nebo převede vlastnické právo ke zboží / instalovanému zboží na třetí osoby, zavazuje se tyto třetí osoby seznámit s účelem
užívání a se způsobem užívání zboží.
Kupující prohlašuje, že je seznámen s tím, že obvyklým projevem zejména fyzikálních a chemických vlastností materiálu či působení okolních vlivů (zejména teploty
a světla) na zboží mohou být drobné změny v jeho parametrech mající původ v povaze a vlastnostech použitého materiálu a technologických postupech; jedná se
zejména o
(i)
rozměrové odchylky (tepelná roztažnost), které jsou v rámci tolerance rozměrových odchylek uvedených v technických listech nebo v příslušných ustanoveních
ČSN/EN;
(ii)
odlišnosti v barevných odstínech, ke kterým může dojít zejména:
a.
při zpracování materiálu (včetně lakování), je-li zboží vyráběno (upravováno) po částech (na dílčí etapy), tj. nikoli najednou, nebo je-li zboží vyráběno
(upravováno) z materiálů o různých tloušťkách;
b.
není-li zboží finálně použito (instalováno) najednou (v jednom časovém okamžiku);
c.
není-li zboží finálně použito (instalováno) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 měsíců od dodání materiálu (ke zpracování) prodávajícímu;
(iii)
další možné projevy zboží specifikované v dokumentaci doprovázející zboží.
Kupující prohlašuje, že byl seznámen s limity výrobní tolerance a meznímu úchylkami, se Směrnicí České komory lehkých obvodových plášťů S 01/2011, v platném znění,
a všemi případně dalšími dokumenty specifikujícími technologické procesy či vlastnosti zboží, které jsou rovněž zveřejněny na internetových stránkách www.hbdelta.cz
(sekce Ke stažení) a kterými se prodávající řídí, není-li výslovně sjednáno jinak;
(společně dále jen „výrobní tolerance“).
Změny zboží v rámci výrobní tolerance nezakládají práva kupujícího z vadného plnění.
Kupující bere dále na vědomí, že požaduje-li, aby zboží mělo konkrétní barevný odstín, musí tento být v objednávce přesně specifikován (vyvzorkován), a to včetně
odkazu na vzorník konkrétního dodavatele barvy. V opačném případě prodávající nemůže ani při vynaložení odborné péče garantovat shodu barvy zboží s barvou jiného
zboží, resp. není schopen garantovat, že barvy dodané různými dodavateli budou ve všech případech shodné.
Kupující v této souvislosti prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s obsahem dokumentace doprovázející zboží (zejména montážního návodu a technického
listu), jejíž aktuální znění je zveřejněno na internetových stránkách www.hbdelta.cz (sekce Ke stažení), jakož i že mu byly prodávajícím poskytnuty všechny další
dokumenty týkající se zboží, které si vyžádal, a v úplném rozsahu mu byly zodpovězeny veškeré dotazy týkající se zboží včetně výrobní tolerance a jeho dopravy, jakož i
užívání zboží či jeho údržby, a nepožaduje žádné další informace nebo vysvětlení.
Bude-li k výrobě (úpravě) zboží použit materiál dodaný kupujícím, zajistí kupující jeho přepravu do sídla prodávajícího, a to nejdříve 14 dnů přede dnem zahájení realizace
příslušné zakázky; bude-li materiál dodán dříve, zavazuje se kupující k úhradě skladného podle bodu 6.6 těchto OP za dobu, o kterou byl materiál dodán dříve.
V případě, že z důvodu nikoli na straně prodávajícího dojde k odložení zahájení či přerušení realizace zakázky (zejména s ohledem na pokyn kupujícího, pokyn investora,
apod.) na dobu delší než 20 dnů, je prodávající vždy podle své volby oprávněn:
(i)
účtovat kupujícímu skladné materiálu ve výši stanovené ceníkem skladného, jehož aktuální znění je zveřejněno na internetových stránkách www.hbdelta.cz (sekce
Ke stažení); nebo
(ii)
vyzvat kupujícího k neprodlenému odvozu materiálu; nebo
(iii)
materiál zlikvidovat v souladu s platnými právními předpisy na náklady kupujícího, a to zejména v případech, kdy kupující nezajistí navzdory výzvě prodávajícího
neprodleně odvoz materiálu.
Ustanovení tohoto bodu se použije také v případě nepoužitého materiálu, zejména po řádném ukončení realizace zakázky či zbylého v důsledku zúžení předmětu
smlouvy. Kupující se zavazuje splnit veškeré své platební povinnosti vůči prodávajícímu, které mu v daných souvislostech vzniknou.
Kupující bere na vědomí, že při výrobě (úpravě) zboží dochází ke ztrátám materiálu v důsledku ztratného, přičemž obvyklá ztráta činí nejméně 5 %, není-li výslovně
prodávajícím stanoveno jinak; kupující bere v dané souvislosti na vědomí, že je povinen tuto skutečnost (ztratné) zohlednit při kalkulaci množství materiálu určeného
ke zpracování prodávajícím v případech, kdy si kupující sám zajišťuje materiál ke zpracování prodávajícím.
PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
V případě, že je zboží dodáváno kupujícímu prostřednictvím dopravce a zásilka při předávání kupujícímu vykazuje známky poškození přepravního obalu, je kupující
povinen z tohoto důvodu odmítnout převzetí zásilky a o odmítnutí převzetí zásilky vyrozumět prodávajícího do 24 (slovy: dvaceti čtyř) hodin.
Kupující není oprávněn uplatnit vůči prodávajícímu práva z vadného plnění, neoznámí-li kupující prodávajícímu písemně vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při
včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 3 (slovy: tří) dnů od dne, kdy zboží převzal, a v takovém případě platí, že zboží bylo dodáno bez vad.
Jestliže z přepravního dokladu, dokladu o předání zboží nebo z prohlášení prodávajícího vyplývá, že dodává zboží v menším množství nebo jen část zboží, nevztahují se
na chybějící zboží ustanovení o vadách zboží.
Je-li to s ohledem na charakter vady a okolnosti odběru zboží možné a účelné, je kupující povinen zároveň s uplatněním vady předložit reklamované zboží, příslušné
dodací listy zboží a daňový doklad, který mu prodávající na dodané zboží vystavil. Neúčelnost a nemožnost podle předchozí věty je dána zejména v případě, kdy zboží již
bylo nainstalováno na místo a pevně spojeno s jinou věcí. Reklamované zboží musí být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození.
Kupující je vždy povinen řádně prodávajícímu popsat a zdokumentovat vadu včetně okolností, za kterých se projevila.
Uplatnění práv z vadného plnění nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit cenu zboží či plnit jiné závazky vůči prodávajícímu.
Prodávající je podle své volby vždy oprávněn odstranit vadu kterýmkoliv z těchto způsobů:
(i)
dodáním náhradního zboží za zboží vadné, dodáním chybějícího zboží; a/nebo
(ii)
opravou zboží (je-li zboží opravitelné); a/nebo
(iii)
poskytnutím přiměřené slevy z ceny zboží (zejména v případech, kdy není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání); a/nebo
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(iv)
výměnou za zboží se stejnými nebo podobnými užitnými vlastnostmi; a/nebo
(v)
vrácením ceny zboží (vystavením dobropisu).
Prodávající při volbě nároku přihlédne k účelnosti a přiměřenosti nároku ve vztahu k charakteru a rozsahu vady, jakož i k předpokládaným nákladům spojeným s
vyřízením reklamace ve vztahu k ceně zboží.
V případě poskytnutí slevy z ceny zboží z důvodu vady zboží nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta.
Jestliže kupujícímu vznikne újma v souvislosti s odpovědností prodávajícího za vady zboží nebo z jakéhokoli jiného důvodu při plnění práv a povinností podle smlouvy, je
náhrada případné újmy vzniklé kupujícímu omezena částkou, kterou kupující skutečně uhradil za reklamované zboží (za zboží, s nímž bude případný nárok kupujícího
souviset) podle smlouvy, nebo fakturovanou cenou té části zboží, která byla reklamována (cenou té části zboží, s níž bude případný nárok kupujícího souviset), podle
toho, která z nich bude nižší. Tato částka však za žádných okolností nebude vyšší než skutečně vzniklá a kupujícím odpovídajícím způsobem prokázaná skutečná škoda
s tím, že se vylučuje povinnost prodávajícího nahradit kupujícímu újmu, kterou nebylo možno v době uzavření smlouvy rozumně předvídat.
DALŠÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ
Zboží zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do úplného zaplacení ceny zboží (dále jen „výhrada vlastnického práva“).
Kupující je oprávněn prodat či dále zpracovat zboží s výhradou vlastnického práva pouze v rámci běžné obchodní činnosti a za běžných obchodních podmínek, ovšem
výlučně za předpokladu, že svého odběratele upozorní při prodeji tohoto zboží na existenci výhrady vlastnictví. Kupující není oprávněn činit jiné dispozice s tímto zbožím,
zejména zřídit k tomuto zboží zástavní právo, jinak jej právně zatížit či poskytnout jiné zajištění ve prospěch třetí osoby.
V případě, že bude kupující v prodlení s placením ceny zboží, je prodávající oprávněn vyzvat kupujícího k okamžitému vydání tohoto zboží. Kupující je povinen umožnit
prodávajícímu převzetí zboží a s ním související dokumentace v místě uložení zboží a poskytnout veškerou nezbytnou součinnost. Veškeré náklady spojené s uplatněním
výhrady vlastnického práva nese kupující.
Kupující je povinen zdržet se jakéhokoli jednání, které poškozuje nebo které s ohledem na zájmy prodávajícího, které kupující zná nebo mohl znát, může poškodit dobré
jméno prodávajícího nebo dobré jméno zboží.
Poruší-li kupující své povinnosti podle smlouvy, nahradí prodávajícímu veškeré újmy, které prodávající v důsledku porušení povinností kupujícího utrpí včetně
vynaložených nákladů na právní zastoupení a nákladů souvisejících s uplatňováním jeho nároků, zejména nákladů na zastoupení advokátem, nákladů na pomoc
daňových poradců, nákladů spojených s vedením soudního řízení a/nebo jakéhokoli jiného řízení, a to včetně újmy, která převyšuje újmu, kterou mohl kupující jako možný
důsledek porušení své povinnosti předvídat, včetně případu události vyšší moci.
Budou-li vůči prodávajícímu, jeho zaměstnancům, statutárním orgánům, společníkům či jiným osobám v souvislosti s činností kupujícího a/nebo porušením jakékoli
povinnosti kupujícího uplatněny jakékoli nároky třetích osob, je kupující povinen osoby uvedené v této větě výše na první požádání ubránit před veškerými takovými
nároky, nahradit je v jejich procesním postavení v příslušných řízeních, je-li to podle právních předpisů přípustné, a nést a/nebo uhradit za tyto osoby veškeré uplatněné a
přiznané nároky, pokuty, sankce, náklady právního zastoupení a jiné finanční ztráty těchto osob vzniklé v souvislosti s obranou vůči takovým nárokům a/nebo s
uplatněním takových nároků ze strany třetích osob.
Pro případ, že se kupující dostane do prodlení se zaplacením ceny zboží nebo se splněním jakéhokoli jiného jeho peněžitého závazku, prodávajícímu vznikne nárok na
zaplacení smluvního úroku z prodlení a/nebo nárok na náhradu nákladů spojených s prodlením kupujícího a/nebo nárok na náhradu újmy a prodávající poté obdrží
od kupujícího platbu v částce nižší, než je celková dlužná částka, je prodávající oprávněn použít takovou platbu, a to bez ohledu na to, jak kupující platbu označí, podle
svého uvážení, přičemž neurčí-li prodávající jinak, použije se taková platba na úhradu platebních závazků kupujícího vůči prodávajícímu v následujícím pořadí:
(i)
vzniklé náklady prodávajícího spojené s vymáháním platebních závazků kupujícího určené i jen podle platných právních předpisů (např. vyhlášky Ministerstva
spravedlnosti č. 177/1996 Sb., v platném znění);
(ii)
smluvní úrok z prodlení;
(iii)
způsobená újma;
(iv)
nesplacená cena zboží.
V případě prodlení kupujícího s úhradou více jeho platebních závazků, je prodávající oprávněn použít platbu kupujícího v částce nižší, než je celková dlužná částka, podle
svého uvážení na kterýkoli z platebních závazků kupujícího; ustanovení předchozí věty zůstává nedotčeno.

9.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1

9.2
9.3

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy zcela nebo z části, jestliže:
(i)
kupující je v prodlení se splněním kteréhokoli svého platebního závazku vůči prodávajícímu po dobu delší než 15 (slovy: patnácti) dnů;
(ii)
kupující nepřevezme zboží ve lhůtě 7 (slovy: sedmi) dnů ode dne dodání zboží uvedeného ve smlouvě.
Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li jejím předmětem dodání atypického zboží.
Kupující je povinen uhradit náklady spojené s přepravou zakoupeného zboží zpět do sídla prodávajícího.

10.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1
10.2

Tyto OP jsou pro smluvní strany závazné ode dne uzavření smlouvy a stávají se její nedílnou součástí.
Práva a povinnosti smluvních stran se řídí právem platným na území České republiky, které je rozhodným právem, zejména občanským zákoníkem. Smluvní strany
výslovně prohlašují, že vylučují použití veškerých kolizních norem mezinárodního práva soukromého a procesního, v jejichž důsledku by mělo být použito jiné právo než
právo České republiky. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že vylučují použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, tzv. Vídeňské úmluvy. Smluvní
strany prohlašují, že podle jejich shodné vůle se ustanovení těchto OP mají v nejširším možném rozsahu aplikovat i v případě, že by prodávajícím a kupujícím uzavřená
smlouva nebyla podle své povahy kupní smlouvou, ale smlouvou o dílo nebo jinou smlouvou, jakož i na jakoukoli v budoucnu mezi nimi uzavřenou smlouvu, a to bez
ohledu na to, zda v budoucnu uzavřená smlouva bude kupní smlouvou, smlouvou o dílo nebo jinou smlouvou, nebo zda bude smlouva uzavřena na základě vzorové
objednávky.
Tyto OP společně s konkrétními podmínkami poskytnutí zboží, jež jsou obsahem smlouvy, představují úplnou dohodu smluvních stran o podmínkách poskytnutí zboží
a nahrazují všechny dosavadní podmínky dříve navrhované kupujícím či prodávajícím a předchozí ústní či písemná ujednání.
V případě, že ze smlouvy bude vyplývat odchylné ujednání smluvních stran oproti těmto OP, pak platí přednostně ujednání smlouvy oproti těmto OP.
Prodávající si vyhrazuje právo změnit cenu za zboží uvedenou v katalogu / ceníku prodávajícího; tyto změny jsou vždy uváděny v aktualizaci katalogu / ceníku
prodávajícího.
Obsah práv a povinností smluvních stran z těchto OP nebo ze smlouvy se vykládá v prvé řadě vždy podle jazykového vyjádření jednotlivých jejich ujednání. K úmyslu
jednajícího lze přihlédnout, jen není-li v rozporu s jazykovým vyjádřením. Teprve v případě nejasností ohledně významu jazykového vyjádření jednotlivých ujednání se
použijí ostatní zákonná pravidla pro určení obsahu práv a povinností smluvních stran.
Kupující se zavazuje zajistit rovné a spravedlivé postavení prodávajícího mezi ostatními věřiteli kupujícího, kteří nejsou upřednostněni ze zákona, zejména neupřednostní
jakoukoliv platbu ve prospěch kteréhokoliv věřitele před placením závazků vůči prodávajícímu.
Kupující není oprávněn jednostranně započítat jakoukoli svoji pohledávku vůči prodávajícímu proti pohledávce prodávajícího vůči kupujícímu. Kupující není oprávněn
postoupit nebo převést tuto smlouvu nebo jakýkoli závazek či právo vyplývající z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.

10.3
10.4
10.5
10.6

10.7
10.8
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10.9

10.10
10.11

10.12
10.13
10.14

10.15

10.16

10.17
10.18
10.19

Kupující se zavazuje neprodleně, nejpozději do 3 (slovy: tří) dnů, informovat prodávajícího o veškerých podstatných skutečnostech, které mohou mít dopad na plnění jeho
povinností ze smlouvy, zejména, avšak nikoli výlučně, o faktickém zhoršení jeho hospodářských poměrů, neschopnosti plnit své závazky po dobu delší než 20 (slovy:
dvacet) dnů, skutečnosti, že se stal nespolehlivým plátcem DPH, vstupu do likvidace, splnění podmínek pro prohlášení úpadku a exekucích nebo výkonech rozhodnutí
vedených na majetek kupujícího; nastanou-li uvedené okolnosti (bez ohledu na to, jak se o nich prodávající dozví), je prodávající jednak oprávněn vyzvat kupujícího
k okamžitému zaplacení všech závazků, ohledně nichž již došlo k vystavení faktury, a to bez ohledu na termín jejich splatnosti, a kupující je povinen zaplatit tyto závazky
nejpozději do 5 (slovy: pěti) dnů ode dne doručení této výzvy, a jednak je prodávající oprávněn požadovat u všech dosud nesplněných dodávek úhradu ceny zboží
předem, a to bez ohledu na již dohodnuté platební podmínky. Výše uvedené se týká i zjištění, která by se mohla týkat třetích stran, které jsou s prodávajícím v obchodním
styku a mohly by svým působením prodávajícího poškodit. Poruší-li kupující svoji informační povinnost podle tohoto bodu, zavazuje se zaplatit prodávajícímu smluvní
pokutu ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý případ porušení jeho povinnosti.
Kupující se zavazuje informovat prodávajícího o jakýchkoli změnách týkajících se jeho identifikačních údajů, tj. zejména, avšak nikoli výlučně, názvu, sídla nebo
kontaktních údajů.
Za podmínek ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany v postavení podnikatelů dohodly, že místní
příslušnost soudu pro všechny jejich případné spory řešené před obecným soudem se řídí sídlem prodávajícího zapsaným v obchodním rejstříku ke dni zahájení soudního
řízení.
Není-li sjednáno jinak, smluvní strany sjednávají pro práva a nároky prodávajícího z právních vztahů vzniklých na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní prodloužení
promlčecí lhůty na 10 (slovy: deset) let.
Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2, jakož i § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
Smluvní strany v postavení podnikatelů prohlašují, že pro jejich právní vztahy vylučují úpravu smluv uzavíraných adhezním způsobem obsaženou v ustanovení § 1799 a §
1800 občanského zákoníku. Doložky v těchto OP nebo ve smlouvě jsou platné, i když kupující nebyl s doložkami a jejich významem seznámen resp. není-li prokázáno,
že význam doložek musel znát. Doložky v těchto OP nebo ve smlouvě, které by mohly být pro osobu průměrného rozumu nesrozumitelné, jsou platné, i kdyby působily
kupujícímu újmu nebo by význam doložek nebyl kupujícímu dostatečně vysvětlen. Platné jsou i doložky v těchto OP nebo ve smlouvě, které by mohly být posouzeny jako
zvláště nevýhodné pro kupujícího, aniž je pro to rozumný důvod. Vylučuje se právo kupujícího domáhat se u soudu spravedlivého uspořádání práv a povinností stran
podle § 577 občanského zákoníku.
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje uvedené kupujícím jsou důvěrné a budou využity výhradně za účelem splnění předmětu smlouvy, tj. dodání zboží a
provedení nezbytných účetních operací (vyhotovení daňového dokladu, identifikace platby kupujícího učiněné bankovním převodem) a nebudou poskytnuty žádné třetí
osobě s výjimkou případů nezbytných pro splnění předmětu smlouvy (např. pokud bude nutné poskytnout některé údaje dopravci v souvislosti s dopravou zboží). Osobní
údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Kupující má právo přístupu k
osobním údajům týkajícím se jeho osoby, právo na opravu těchto osobních údajů (zejména jsou-li chybné nebo neúplné), jakož i právo žádat (podle § 21 zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů) u prodávajícího vysvětlení a odstranění takového stavu, zejména má-li za to, že jsou jeho osobní
údaje zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem. V případech stanovených zákonem (např. jestliže je
zpracování nezbytné pro plnění smlouvy nebo pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů prodávajícího) je prodávající oprávněn zpracovávat
osobní údaje i bez souhlasu kupujícího.
Veškeré smluvní pokuty vzniklé na základě těchto OP nebo smlouvy jsou splatné již porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje; právo oprávněné strany
domáhat se náhrady škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v plné výši, vedle a nezávisle na uplatnění nároku na smluvní
pokutu, zůstává nedotčeno.
Nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak, budou veškeré písemnosti podle smlouvy nebo v souvislosti s ní zasílány na adresy sídla prodávajícího a sídla (bydliště)
kupujícího uvedené v příslušné veřejné evidenci nebo na kontaktní údaje uvedené ve smlouvě.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tyto OP před uzavřením smlouvy přečetly, že svým právům a povinnostem rozumí, tyto výslovně přijímají a budou je plnit,
a že smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle.
Tyto OP nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2018.
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