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1. Obecné informace

1.1 Následující podmínky nákupu se vztahují na všechny naše obchodní transakce s dodavatelem, i když ne-
jsou výslovně uvedeny v pozdějších smlouvách. Jiná ustanovení ve všeobecných dodacích podmínkách doda-
vatele jsou tímto zamítnuty. Platí pouze tehdy, pokud jsou smluvními stranami samostatně předem písemně 
dohodnuty.

1.2 Veškeré dohody, doplňkové dohody a smluvní změny vyžadují písemnou formu.
To platí i v případě zrušení podmínky písemného zápisu.

2. Uzavření smlouvy

2.1 Dodavatel je povinen přijmout naši objednávku do 10 dnů od data na poštovním razítku a zaslat nám 
odpovídající potvrzení objednávky. Pokud je objednávka zaslána faxem nebo e-mailem, začíná lhůta dnem 
zaslání.

2.2 Potvrzení objednávky musí obsahovat cenu, slevu, závazné datum dodání, stejně jako všechna čísla a 
znaky uvedené na naší objednávce.

2.3 K ilustracím, výkresům, výpočtům a dalším dokumentům si vyhrazujeme veškerá vlastnická a autorská 
práva; nesmějí být zpřístupněny třetím stranám bez našeho výslovného písemného souhlasu. Dokumenty smí 
být používány výhradně za účelem výroby na základě naší objednávky; po zpracování objednávky nám musí 
být bez vyzvání vráceny. Vůči třetím stranám musí být uchovávány v tajnosti.

2.4 Úhrady nebo odškodnění za návštěvníky nebo za vypracování nabídek, projektů atd. budou vyplaceny pou-
ze tehdy, pokud je to výslovně dohodnuto.

2.5 V rámci únosnosti můžeme požadovat technické změny na dodávaném výrobku a/nebo změny okamžiku 
dodávky. V takovém případě se účinky týkající se dodatečných nebo snížených nákladů a dodacích lhůt řeší 
vhodným způsobem po vzájemné dohodě.

3. Ceny a platební podmínky

3.1 Dohodnuté ceny jsou závazné; to platí i pro hromadné objednávky po celou dobu trvání dohody. Není-li 
cena výslovně sjednána, považuje se za sjednanou nejvýhodnější cena, za kterou dodavatel prodává nebo 
nabízí zboží stejného druhu a kvality třetí osobě, nejvýše však cena, za kterou nám dodavatel takové zboží 
naposledy dodal.
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3.2 Všechny ceny jsou uvedeny včetně doručení do místa uvedené dodací adresy, kterou jsme zadali, včetně 
zákonné DPH a obalu. Vyhrazujeme si právo na volbu typu balení, výběr dopravního prostředku a dopravní 
trasy, jakož i pojištění přepravy.

3.3 Není-li dohodnuto jinak, budou faktury hrazeny dle našeho uvážení buď do 14 dnů od obdržení s odečte-
ním 3% slevy nebo do 30 dnů od obdržení v uvedené výši. Tato lhůta však nezačne běžet, dokud dodavatel 
nesplní svou službu v plném rozsahu.

3.4 Faktury nám musí být zaslány v jedné kopii v okamžik odeslání zboží, ovšem jinou cestou než zboží. Na 
každé faktuře musí být uvedeno číslo objednávky a datum objednávky. Faktury, které nejsou formálně správ-
né, budou považovány jako nevydané.

3.5. Při dodávkách v rámci Evropské unie musí dodavatel poskytnout své daňové identifikační číslo pro DPH, 
prokázat svůj podnikatelský statut a spolupracovat při poskytování účetních a dokladových potvrzení.

3.6 V případě dodávky obsahující vady jsme oprávněni zastavit platbu v poměru závady, dokud nedojde k řád-
nému plnění. Provedení platby nelze chápat jako převzetí dodávky v souladu se smlouvou.

3.7 Dodavatel není oprávněn postoupit své pohledávky nebo je nechat vymáhat třetími stranami, pokud jsme 
k tomu nedali souhlas. Tento souhlas však nesmí být bezdůvodně odmítnut.

4. Dodací lhůta, zpoždění dodávky

4.1 Termíny dodání jsou závazné. Pro dodržení lhůt a termínů je rozhodující přejímka zboží v námi uvedeném 
místě přijetí nebo použití.

4.2 Pokud dodavatel zjistí, že sjednaný termín nemůže být z jakéhokoli důvodu dodržen, musí nás o tom ne-
prodleně a písemnou formou informovat včetně uvedení důvodů a délky zpoždění.

4.3 V případě zpoždění dodávky jsme oprávněni požadovat smluvní pokutu ve výši 5% hodnoty objednávky za 
každý dokončený týden prodlení, maximálně však 10% hodnoty objednávky. Vyhrazujeme si právo na další 
právní nároky. Výhradu smluvní pokuty uvedeme nejpozději při uhrazení faktury.

4.4 V případě nedodržení dohodnutých termínů jsme oprávněni po uplynutí námi stanovené přiměřené do-
datečné lhůty odstoupit od smlouvy, aniž by tím byly dotčeny jakékoli další právní nároky. Pokud za zpoždění 
odpovídá dodavatel, můžeme dle svého uvážení požadovat náhradu škody, která nám zpožděním vznikla, nebo 
požadovat po uplynutí výše uvedené lhůty náhradu škody místo plnění nebo náhradu zbytečně vynaložených 
nákladů.

4.5 Vyšší moc, pracovní spory nebo jiné neodvratné a nepředvídatelné události zprošťují dodavatele jeho po-
vinnosti plnění pouze po dobu trvání přerušení a v průběhu jeho účinků
.
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5. Balení, dodávka, přenesení rizika

5.1 Místem plnění povinnosti dodavatele převzít zpět obaly v souladu s § 4 vyhlášky o obalech je místo dodání 
zboží.

5.2 Fakturované obaly, pokud jsou opakovaně použitelné, se po vrácení uhradí v plné vypočtené hodnotě.

5.3 Dílčí dodávky přijímáme pouze na základě výslovné dohody. V případě dohodnutých dílčích dodávek musí 
být uvedeno zbývající množství.

5.4 Riziko přechází na námi uvedenou doručovací adresu.

6. Věcné a právní nedostatky

6.1 Dodavatelem dodané zboží a veškeré služby poskytované dodavatelem musí být v souladu s nejnovějším 
stavem techniky, příslušnými právními předpisy a předpisy a pokyny státních úřadů, profesních sdružení a od-
borných spolků. Jsou-li v některých případech nutné odchylky od těchto předpisů, musí si dodavatel vyžádat 
náš písemný souhlas.

6.2 Pokud má dodavatel výhrady k námi požadovanému druhu plnění, musí nás o tom neprodleně písemně 
informovat.

6.3 Převzetí dodávky vždy podléhá kontrole množství a kvality. Povinnost kontroly dodaného zboží nám vzniká 
pouze v případě zjevných nebo snadno rozpoznatelných odchylek v množství a jakosti. O všech zjištěných od-
chylkách neprodleně informujeme dodavatele. Reklamace se považuje za včasnou, pokud ji dodavatel obdrží 
ve lhůtě 8 dnů od přejímky zboží nebo v případě skrytých vad od jejich zjištění.

6.4 Pokud zjistíme nedostatek, tak máme k dispozici všechna zákonná práva, přičemž místem ručení je uve-
dené místo použití.

6.5 Pokud se dodavatel dostane s náhradní dodávkou nebo nápravou nedostatku do prodlení, jsme oprávněni 
si zajistit výměnu nebo opravu nedostatku sami na náklady dodavatele nebo ji můžeme nechat provést třetí 
stranou. To platí také v naléhavých případech a pokud není dodavatel včas dostupný nebo schopen nedostatek 
napravit nebo včas zajistit náhradu

6.6 Nároky z důvodu věcných a zákonných nedostatků jsou po 36 měsících od převodu rizika promlčeny, 
není-li výslovně dohodnuto jinak. U dodaných dílů, které během vyšetřování nedostatku a/nebo odstraňování 
nedostatku nemohly zůstat v provozu, se promlčecí lhůta nebo běžná záruka prodlužuje o dobu přerušení 
provozu. U opravených nebo nově dodaných dílů začíná od tohoto okamžiku promlčecí nebo záruční lhůta 
běžet znovu (nad rámec zákonného pozastavení).
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7. Odpovědnost za výrobek, zproštění, pojištění odpovědnosti

7.1 Pokud je dodavatel odpovědný za škody na výrobku, je povinen nás na naši první žádost zprostit nároků 
třetích osob na náhradu škody, je-li příčina v jeho kontrolní a/nebo organizační oblasti a on sám je odpovědný 
ve vztahu ke třetím osobám.

7.2 V rámci své odpovědnosti za škodu ve smyslu ustanovení 6.1. těchto obchodních podmínek je dodavatel 
povinen uhradit veškeré náklady, které nám vzniknou v souvislosti s námi provedeným stažením zboží z trhu. 
O obsahu a rozsahu opatření stažení zboží z trhu, která musí být provedena, budeme dodavatele informovat 
a umožníme mu, aby vyjádřil své stanovisko, pokud je to možné a přiměřené. Ostatní právní nároky zůstávají 
nedotčeny.

7.3 Dodavatel se zavazuje sjednat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku s pojistnou 
částkou jeden milion EUR na újmu na zdraví/majetkovou škodu; pokud nám vzniknou další nároky na náhradu 
škody, zůstávají tyto nároky nedotčeny.

8. Stavební a vlastnická práva

8.1 Pokud byly objednané díly u nás navrženy, zavazuje se dodavatel, že je nebude dodávat ani nabízet třetím 
osobám, a to ani nyní, ani později. Modely, výkresy, vzorky a podobně, které jsme dodavateli poskytli k vykoná-
ní objednávky, zůstávají naším majetkem a budou nám po dokončení objednávky vráceny, nebo zničeny, pokud 
byly obdrženy v digitální podobě.

8.2 Dodavatel odpovídá za to, že v souvislosti s jeho dodávkou nebudou porušena práva třetích stran.

8.3 Pokud jsou vůči nám z tohoto důvodu uplatňovány nároky třetí stranou, je dodavatel povinen nás na zákla-
dě první písemné žádosti těchto nároků zprostit.
Bez souhlasu dodavatele neuzavíráme s třetími stranami žádné dohody, zejména neuzavřeme žádné vyrovná-
ní.

8.4 Povinnost dodavatele zbavit nás nároků se vztahuje na veškeré náklady, které nutně vznikly v souvislosti s 
nárokem třetí strany.

9. Poskytování

Díly, které dodavateli poskytneme, zůstávají naším majetkem. Mohou být používány pouze v rámci naší objed-
návky. Zpracování a montáž dílů dodavatelem je prováděno v našem zájmu.
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10. Další ustanovení

10.1 Dodavatel není oprávněn zadat zakázku třetím osobám bez našeho předchozího souhlasu.

10.2 S osobními údaji dodavatelů budeme nakládat v souladu s německým federálním zákonem o ochraně 
osobních údajů.

10.3 Pokud smluvní partner přeruší platby nebo pokud se jeho majetek stane předmětem insolvenčního říze-
ní, je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy v rozsahu nesplněné části.

10.4 Není-li výslovně dohodnuto jinak, je místem plnění dodací povinnosti námi uvedená doručovací adresa. 
Pro všechny další závazky obou stran platí jako místo plnění naše obchodní sídlo.

10.5 Místem příslušnosti soudu je Fulda.

10.6 Smlouva se řídí právem Spolkové republiky Německo s vyloučením kolizních norem, jednotné konvence 
OSN o mezinárodní koupi zboží nebo jiných úmluv o právu na nákup zboží.


