Prodejní podmínky
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Všeobecné, písemná forma
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Základem pro prodej našeho zboží a ostatních našich výkonů jsou výhradně
následující smluvní podmínky, a to i tehdy, pokud jsme v jednotlivém případě
nevznesli námitku proti odchylným nákupním podmínkám kupujícího, které tímto
výslovně odmítáme. Nejpozději s příjmem našeho zboží nebo jiných výkonů platí
naše prodejní podmínky pro kupujícího, a to i v případě předchozí námitky, jako
bez výhrady přijaté.
Odchylky od smluvních podmínek vyžadují ke své účinnosti náš výslovný
předchozí písemný souhlas pro každou jednotlivou smlouvu.
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Ceny, expedice a přechod rizik
Nabídka z naší strany je nezávazná, pokud není písemně sjednáno jinak. Ceny
se rozumí netto z německého expedičního skladu. Náklady na balení, odbavení,
cla a dopravné jdou k tíži kupujícího. Nabízené ceny jsou závislé na mzdových a
platových tarifech platných v době předložení nabídky, nákupních cenách
komponentů a surovin, clech, dopravném, daních a veřejných odvodech, dále na
druhu a rozsahu nabízených výkonů. Při změně těchto složek ceny nebo
změnách v objednávce ze strany kupujícího mohou být ceny kdykoliv do
uzavření smlouvy, po uzavření smlouvy poté přiměřeně, zvýšeny, pokud
sjednaná dodávka leží nevyřízena déle než čtyři týdny od uzavření smlouvy
nebo pokud jsou dotčeny náklady na balení, dopravné, cla, odbavení, daně,
veřejné odvody nebo jiné vedle netto ceny placené platby.
Za výběr nejvýhodnějšího způsobu dopravy nepřebíráme žádnou odpovědnost.
Zasílání probíhá vždy na riziko, a pokud nebylo sjednáno jinak, na náklady
kupujícího. Nebezpečí přechází na kupujícího v okamžiku, kdy předmět
objednávky opustí závod.
Slevy se neposkytují, pokud je kupující v prodlení s platbami dřívějších dodávek.
Pokud dochází k přeshraničnímu pohybu zboží a není-li k dispozici potřebné
daňové identifikační číslo kupujícího, jsme oprávněni ke sjednané kupní ceně
navíc účtovat daň z přidané hodnoty platnou v České republice.
Náklady na zpracování pro změny produktů budou účtovány dle skutečných
nákladů.
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Rozsah dodacích povinností a dodací lhůta
Všechny údaje o dodacích lhůtách v našich nabídkách jsou přibližné a
nezávazné. Dodací lhůta uvedená v našem potvrzení objednávky začíná –
pokud není sjednáno jinak – datem doručení potvrzení objednávky kupujícímu,
ne však před doručením podkladů, povolení, schválení, které má kupující
obstarat, jakož i sjednané zálohy.
Vyšší moc, jakož i nezaviněná nemožnost plnění na naší straně nebo u našich
subdodavatelů (např. pracovní stávky, výpadky provozu nebo výpadky dopravy,
úřední opatření, nepředvídatelné nedostatky energií nebo materiálů, mobilizace,
válka, vzpoura, přírodní katastrofy) nás opravňují při prodlevě plnění
k odpovídajícímu prodloužení dodací lhůty včetně přiměřené doby náběhu, při
úplné nemožnosti plnění rovněž k odstoupení od kupní smlouvy, aniž by tím
kupujícímu příslušely nároky na náhradu škody.
Při nedodržení dodací lhůty uvedené v potvrzení objednávky je kupující
oprávněn nám písemně stanovit přiměřenou lhůtu, s výstrahou, že po uplynutí
této lhůty plnění odmítne a od smlouvy odstoupí. Nebude-li do uplynutí
dodatečné lhůty, která musí činit minimálně dva týdny, avizována připravenost
zboží k expedici, pak má kupující po předchozí výstraze právo od smlouvy
odstoupit. Nároky na náhradu škod z důvodu prodlevy v dodávkách jsou
vyloučeny, pokud jsme tyto škody nezpůsobili my či naši pomocníci při plnění
smlouvy hrubou nedbalostí nebo úmyslně, a škoda dále nespočívá v porušení
podstatné smluvní povinnosti.
Bude-li expedice nebo dodání zboží na přání kupujícího opožděno, pak může být
kupujícímu z naší strany – počínaje uplynutím jednoho měsíce po oznámení
připravenosti - k expedici účtován poplatek za uskladnění ve výši 0,5 % částky
faktury za každý příslušný měsíc. Poplatek za uskladnění je omezen na celkem
5% z fakturované částky, ledaže by byly prokázány náklady vyšší.
Dílčí dodávky jsou přípustné.
U zakázek na odvolávku jsme oprávněni materiál pro celou zakázku pořídit
současně a celé objednací množství vyrobit ihned. Přání kupujícího na změny
sdělená po udělení zakázky proto nemohou být zohledněna.
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Poskytnutí materiálu

4.1

Pro materiál poskytovaný kupujícím se předpokládá stejná kvalita jako pro
materiál nakupovaný prodávajícím (dodací množství, dodací termín, balení atd.).
Dodatečné náklady vzniklé v souvislosti s materiálem, který nebyl řádně dodán,
mohou být kupujícímu vyfakturovány, zejména při balení nevhodném pro
automatické zpracování, nedostatečné kvalitě nebo opožděné dodávce.
Poskytovaný materiál musí být dodán ve sjednaném termínu dodání. Případné
vícenáklady vzniklé u prodávajícího v souvislosti s pořízením materiálu nese
kupující. Prodlevy v dodávkách způsobené z tohoto důvodu jdou k tíži
kupujícího.
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Výhrada vlastnictví
Veškeré námi dodávané zboží zůstává naším vlastnictvím (zboží s výhradou) až
do uhrazení našich veškerých, i v budoucnu vznikajících, pohledávek
z obchodního vztahu za kupujícím. U aktuální faktury platí výhrada vlastnictví
jako zajištění naší nejstarší neproplacené pohledávky dle aktuálního salda
pohledávek vůči kupujícímu. Toto platí i tehdy, když byly platby od kupujícího
provedeny na určité pohledávky.
Opracování nebo zpracování zboží s výhradou probíhá vždy v naší režii, aniž by
nám z toho vyplynuly závazky. Vlastnictví nových věcí vzniklých opracováním
nebo zpracováním náleží nám. Při zpracování s jiným zbožím, nenáležejícím
kupujícímu, nám náleží spoluvlastnictví na nové věci v poměru hodnoty zboží s
výhradou vůči ostatnímu zpracovanému zboží v době zpracování. Pro případ, že
bude námi dodávané zboží smíseno nebo spojeno s jinými věcmi, přenáší na
nás kupující tímto již nyní svá vlastnická, resp. spoluvlastnická práva

CiS SYSTEMS s.r.o.
Zámecká 626
CZ – 46365 Nové Město p.S.

Tel.: + 420 482 465510
Fax: + 420 482 465511
Id. Nr.: 25024698

5.11

6
6.1
6.2

6.3
6.4
6.5
6.6

7
7.1

7.2
7.3
7.4

8
8.1
8.2

8.3

8.4

8.5
9
9.1

k smísenému stavu nebo nové věci ve výše jmenovaném poměru a uchovává tyto
pro nás.
Kupující smí zboží s výhradou dále prodávat pouze v řádném obchodním styku za
běžných obchodních podmínek a pouze pokud včas splní své platební povinnosti
vůči nám. Kupující je povinen ze své strany zboží s výhradou dále prodávat
pouze s výhradou vlastnictví a zajistit, aby mohly být pohledávky z takovýchto
prodejních obchodů přeneseny na nás.
Pohledávky kupujícího z dalšího prodeje zboží s výhradou, nezávisle na tom, zda
další prodej proběhne před nebo po zpracování, smísení či spojení, se již nyní
postupují na nás. Slouží v témže rozsahu k zajištění našich pohledávek, jako
zboží s výhradou.
Prodá-li kupující zboží s výhradou společně s jiným, námi nedodaným zbožím
s výhradou, pak platí postoupení pohledávky pouze ve výši částky faktury, která
vyplývá z dalšího prodeje našeho zboží s výhradou.
Zahrne-li kupující pohledávky z dalšího prodeje zboží s výhradou do stávajícího
kontokorentního vztahu se svými odběrateli, pak nám již nyní postupuje vzniklé
uznané saldo ve svůj prospěch nebo závěrečné saldo pohledávek vůči svému
odběrateli ve výši částky, která odpovídá celkové částce pohledávek z dalšího
prodeje našeho zboží s výhradou zahrnutých do kontokorentního vztahu.
Kupující je oprávněn inkasovat pohledávky z dalšího prodeje zboží s výhradou,
pokud řádně plní své platební povinnosti vůči nám. Toto oprávnění můžeme při
prodlení s platbou, zastavení plateb, přechodu obchodní činnosti na třetí subjekty
při negativním ovlivnění bonity a důvěryhodnosti nebo zrušení firmy kupujícího,
jakož i při porušení smluvních povinností kupujícího dle písmene 4.3., kdykoliv
odvolat. V případě prodlevy však po marném uplynutí stanovené přiměřené
dodatečné lhůty.
V případě odvolání oprávnění k inkasu pohledávek je kupující povinen o
postoupení pohledávek na nás své odběratele neprodleně informovat a přenechat
nám všechny informace a podklady potřebné k vymáhání pohledávky. Kromě
toho je kupující v tomto případě povinen veškerá zajištění, která mu v souvislosti
s pohledávkami vůči jeho odběratelům náleží, vydat nám, resp. je na nás převést.
Přesáhne-li hodnota zajištění naší zajištěné pohledávky vůči kupujícímu o více
než 20% její hodnotu, pak jsme na žádost kupujícího připraveni, do této míry
zajištění dle naší volby uvolnit.
Kupující je povinen nás neprodleně informovat o zastavení nebo jiném právním či
skutečném negativním ovlivnění či ohrožení zboží s výhradou nebo pro nás
existujících zajištění.
Pro případ prodlevy s platbou, jakož i pro případ zrušení kupní smlouvy, uděluje
kupující již nyní svůj souhlas s tím, že zboží s výhradou nacházející se u
kupujícího můžeme zadržet, resp. necháme zadržet. V zabrání, resp. odebrání, je
možno spatřovat odstoupení od příslušné smlouvy o dodávkách pouze tehdy,
když to výslovně prohlásíme.
Platební podmínky, prodleva s platbami
Naše faktury musí být uhrazeny bez jakékoliv srážky do 30 dnů od data
vystavení.
Platby za dodávky do zahraničí musí proběhnout neodvolatelným bankovním
akreditivem. Všechny bankovní poplatky a poplatky za převod jdou k tíži
kupujícího.
Dostane-li se kupující do prodlevy s platbou, jsme oprávněni od příslušného
okamžiku účtovat zákonné úroky.
Kupujícímu zůstává zachována možnost dokazování, ledaže by nevznikla žádná
nebo nepatrná škoda.
Právo na uplatnění vyšší škody v důsledku prodlení zůstává nedotčeno, přičemž
však tuto škodu musíme prokázat.
Nastane-li po uzavření smlouvy podstatné zhoršení majetkových poměrů
kupujícího nebo bude-li takové zhoršení známo (např. negativní informace o
bonitě, bude zahájeno insolvenční řízení řízení, protest šeku nebo směnky,
neproplacení vrubopisů), jsme oprávněni plnit pouze proti okamžité úhradě ceny
zboží a požadovat přiměřené zajištění. Nesplní-li kupující odpovídající požadavek
do dvou týdnů, jsme oprávněni od uzavřené smlouvy odstoupit.
Reklamace vad
Kupující je povinen dodané zboží neprodleně zkontrolovat a vady zjištěné při
převzetí zboží sdělit prodávajícímu. Množstevní reklamace, chybné dodávky a
vady dodaného zboží musí být písemně reklamovány do 7 pracovních dnů od
jejich dodání, při skrytých vadách do 5 pracovních dnů od jejich odhalení; jinak
platí zboží jako převzato bez vad.
Kupující nesmí převzetí dodávky odmítnout z důvodu nepodstatných vad.
Množstevní odchylky do 3% platí jako nepodstatné.
Jsme oprávněni, zejména při dlouhodobějších dodávkách, naše zboží technicky a
opticky měnit a přizpůsobovat aktuálním potřebám trhu. Toto nepředstavuje žádnou
vadu, pokud tím není negativně ovlivněno používání v souladu se smlouvou.
Záruka, promlčení
Záruční lhůta činí rok od přechodu rizik. Záruka se omezuje na ty vady, které není
možno přičíst přirozenému opotřebení nebo neodbornému používání/ péči.
Pokud jsou naše zboží nebo naše služby vadné, pak vadu dle vlastní volby
odstraníme (oprava), necháme zboží nebo službu nahradit bezvadnými, nebo
vrátíme cenu za zboží. Kupující je povinen strpět dva pokusy o dodatečnou
úpravu. Teprve poté platí dodatečná úprava jako nezdařená.
Provedl-li kupující nebo třetí strana svévolně dodatečné opravy, odpadá naše
povinnost dodatečné opravy provést a odpovědnost za škody vzniklé dodatečnou
opravou.
Je-li zboží zaslané kupujícím vadné, neseme náklady na zaslání. V jiném případě
jsme oprávněni náklady vzniklé zasláním a kontrolou bezvadného zboží
kupujícímu účtovat.
Zpětné dodávky zboží s námi musí být před provedením odsouhlaseny.
Odpovědnost za škodu
Musíme-li odpovídat dle zákonných nebo smluvních ustanovení za škodu
způsobenou námi nebo našimi spolupracovníky při plnění smlouvy, pak
odpovídáme při lehce nedbalostním zavinění pouze při porušení podstatných
smluvních povinností a při poškození života, těla a zdraví kupujícího nebo třetích
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osob. Navíc odpovídáme i při porušení podstatných smluvních povinností pouze
za typické škody předvídatelné při uzavření smlouvy.
Výše uvedené omezení odpovědnosti za škodu neplatí, pokud odpovědnost
spočívá v záměrném zamlčení vady, převzetí záruky nebo pořizovacím riziku
nebo odpovědnosti dle českého obchodního zákoníku, nebo dle zákona, který
stávající obchodní zákoník nahradí.
Podklady a vzorky
Výkresy, zobrazení, hmotnostní údaje a ostatní technické popisy a podklady, které
jsou předávány v rámci jednání o uzavření smlouvy, jsou závazné pouze tehdy,
když jsou jako takové výslovně označeny. Vlastnictví a práva z duševního vlastnictví
k těmto podkladům, vzorkům atd. zůstávají zachována nám. Bez našeho
výslovného souhlasu nesmí být dokumenty, a to ani výtahy z nich, rozmnožovány
nebo uváděny ve známost třetím osobám, pokud to není třeba v rámci jejich
sjednaného smluvního použití.
Používání podkladů, které má dodat kupující, jako jsou výkresy, kalibry, vzorky atd.
nesmí bránit žádná ochranná práva třetích stran. Odpovědnosti za škodu vůči třetím
osobám při porušení této povinnosti nás kupující zprošťuje.
Místo plnění a místo soudu
Místem plnění pro dodávky, vracené dodávky, jakož i platby je Nové Město pod
Smrkem.
Místně příslušným soudem, a to i pro žaloby týkající se směnek a šeků, je
Liberec. Kupujícího můžeme žalovat i u jeho obecného soudu.
Aplikovatelné právo, částečná neplatnost
Pro obchodní vztahy a všechny právní vztahy mezi námi a kupujícím platí právo
České republiky.
Ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, resp. United
Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) se
nepoužijí.
Tyto obchodní podmínky jsou zveřejňovány na našich webových stránkách.
Pokud by některé ustanovení těchto obchodních podmínek nebo ustanovení
v rámci ostatních dohod mělo být nebo se stát neplatným, zůstává tím účinnost
všech ostatních ustanovení a dohod nedotčena. Pro tento případ se sjedná
úprava, která odpovídá ekonomickému obsahu neplatného ustanovení.
Data vztahující se k osobám
Data dodavatele vztahující se k osobám ukládáme prostřednictvím
elektronického zpracování dat, s čímž prodávající při uzavírání kupní smlouvy,
tzn. při dodávce zboží a jiných výkonů, souhlasí.
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