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1.Všeobecná ustanovení
j Tyto všeobecné dodací podmínky (dále jen „VDP“) upravují podrobněji právní vztahy mezi společností VEKOBS s.r.o., IČ:
48590215, se sídlem Praha 10, U plynárny 1290/99, zapsané u Městského soudu v Praze, v oddílu C., vložka 18346 jako
prodejcem (dále jen „PRODEJCE“) a jednotlivými třetími osobami (dále jen „KUPUJÍCÍ“), vzniklé z kupních smluv, které mezi
nimi budou uzavřeny a k nimž jsou tyto všeobecné dodací podmínky, jako jejich nedílná součást, vždy přiloženy.
k Veškeré dodávky zboží, uskutečňované PRODEJCEM, budou prováděny výlučně v souladu s těmito podmínkami, pokud
nebudou písemně ujednány podmínky jiné. Písemná ujednání ve smlouvách, odchylná od znění těchto všeobecných
dodacích podmínek, mají před zněním těchto dodacích podmínek přednost.
l Tyto podmínky se považují za nedílnou součást všech smluv, uzavřených mezi PRODEJCEM a KUPUJÍCÍM. Změny a
doplňky těchto podmínek jsou účinné pouze tehdy, jsou-li písemně potvrzeny PRODEJCEM.
m KUPUJÍCÍ, vstupující do smluvního vztahu s PRODEJCEM, výslovně prohlašuje, že je oprávněn akceptovat a akceptuje
tyto podmínky.
n Tyto VDP se považují za obsažené ve všech dokumentech, vydávaných PRODEJCEM, pokud není výslovně písemně
stanoveno jinak.

2. Nabídka a uzavření smlouvy
j Podkladem pro uzavření kupní smlouvy (objednávky) je písemná nabídka PRODEJCE, kterou předkládá PRODEJCE
jednotlivým KUPUJÍCÍM. Tato písemná nabídka je vydávána formou aktuálního ceníku (dále jen „aktuální ceník“), platného
vždy pro určité časové období a jako nabídka je pro KUPUJÍCÍ nezávazná. Aktuální ceník obsahuje údaje o jednotlivých
výrobcích, dodávaných PRODEJCEM. Veškeré údaje v ceníku uvedené, včetně cen výrobků, mají pouze informativní
charakter.
k Návrh na uzavření konkrétní kupní smlouvy (objednávky) dává vždy KUPUJÍCÍ, a to v písemné podobě, přičemž písemná
forma je zachována i v případě použití formy telegramu, faxu nebo elektronické pošty. K uzavření smlouvy lze použít
smluvních formulářů PRODEJCE, užívaných v obchodním styku. Ve výjimečných případech může být objednávka učiněna
telefonicky i ústně.
l S přihlédnutím k obsahu návrhů na uzavření smlouvy může osoba, které je návrh určen, vyjádřit svůj souhlas s návrhem
provedením určitého úkonu, např. odesláním zboží nebo zaplacením kupní ceny. V takovém případě je přijetí návrhu v
okamžiku, kdy byl tento úkon učiněn. Smlouva vzniká:
a)
písemným potvrzením objednávky KUPUJÍCÍHO (potvrzuje vždy PRODEJCE),
b)
převzetím zboží KUPUJÍCÍM,
c)
zaplacením částky, uvedené na kupní smlouvě, kterou předkládá PRODEJCE KUPUJÍCÍMU, KUPUJÍCÍM.
m Návrh kupní smlouvy, vystavený pro platbu předem dle písm. c), je platný 15 (patnáct) dní a po tuto dobu je PRODEJCE
vázán svým návrhem, tzn. že je povinen objednané zboží rezervovat pro konkrétního KUPUJÍCÍHO za písemně nabídnutou
cenu. Částka však musí být uhrazena dle bodu 6 těchto VDP ( „Platební podmínky“).

3. Dodací lhůty
j PRODEJCE se zavazuje dodat KUPUJÍCÍMU zboží dle jeho pokynů a v souladu s uzavřenou kupní smlouvou a těmito VDP.
Jestliže není mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, zavazuje se PRODEJCE dodat KUPUJÍCÍMU zboží ve lhůtě …3...
dnů …. od uzavření konkrétní kupní smlouvy. V případě, že PRODEJCE nebude schopen zajistit dodání zboží ve lhůtě,
požadované KUPUJÍCÍM z důvodů, které není schopen ovlivnit, např. z důvodu vyšší moci, zavazuje se neprodleně
informovat o takové skutečnosti KUPUJÍCÍHO a projedná ji s ním, případně navrhne odpovídající řešení.
k PRODEJCE je oprávněn v uvedených odůvodněných případech dle odst. 1. bod 4. VDP prodloužit dodací lhůtu o dobu, po
kterou trvaly překážky, způsobené vyšší mocí, nebo odstoupit částečně či úplně od smlouvy. V případě, že KUPUJÍCÍ
souhlasí s prodloužením dodací lhůty, není oprávněn po tuto dobu prodloužení odstoupit od té části smlouvy, která ještě
nebyla PRODEJCEM splněna a k níž se prodloužení dodací lhůty vztahovalo.
l KUPUJÍCÍMU nevzniká nárok na náhradu škody, vzniklé nedodáním zboží v případech, způsobených vyšší mocí, kdy
porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi, vylučujícími odpovědnost, zejména zásahem vyšší moci. Za okolnosti,
vylučující odpovědnost, se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany, tj. PRODEJCE a jež brání ve
splnění jeho povinností. Účinky, vylučující odpovědnost, jsou omezeny na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou účinky
spojeny. KUPUJÍCÍMU nevzniká nárok na náhradu škody, pokud nesplnění povinností PRODEJCE bylo způsobeno
jednáním KUPUJÍCÍHO nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl povinen.
m PRODEJCE je povinen KUPUJÍCÍMU kromě objednaného zboží dodat i doklady, které se k předmětnému zboží vztahují a
dále je povinen umožnit KUPUJÍCÍMU nabýt vlastnického práva ke zboží v souladu s uzavřenou kupní smlouvou, těmito
všeobecnými obchodními podmínkami a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem v platném znění.

4. Dodání zboží
j Není-li sjednáno v jednotlivém případě jinak, PRODEJCE zajistí dodání objednaného zboží do určitého místa KUPUJÍCÍMU
na vlastní náklady, a to prostřednictvím svého smluvního partnera, kterým je třetí osoba, podnikající v oblasti přepravy (dále
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jen „přepravce“).
k PRODEJCE zajistí vystavení tzv. „dopravního listu“, který předá spolu s objednaným zbožím a daňovým účetním dokladem
(fakturou vztahující se k dodávanému zboží) smluvnímu přepravci. Přepravce zajistí přepravu objednaného zboží do místa
určení a dále zajistí, aby KUPUJÍCÍ potvrdil převzetí zboží na doručeném dopravním listu. Dopravní list, potvrzený
KUPUJÍCÍM, je dokladem, který prokazuje, že objednané zboží včetně daňového účetního dokladu (faktury) bylo řádně
PRODEJCEM dodáno a KUPUJÍCÍM převzato. Tímto okamžikem vzniká nárok PRODEJCE na zaplacení sjednané kupní
ceny, pokud nebylo ve smlouvě dohodnuto jinak. Dopravní list je zároveň záručním listem, neboť údaje o záruce jsou
obsaženy na téže listině (viz. bod 7. všeobecných obchodních podmínek).
l PRODEJCE je povinen dodat objednané zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje smlouva či je obvyklé a dále je
povinen zboží zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem, který je obvyklý pro takovéto zboží v obchodním styku nebo
způsobem, potřebným k uchování a ochraně zboží.

5. Platební podmínky
j KUPUJÍCÍ je povinen zaplatit za zboží dohodnutou kupní cenu a převzít dodané zboží v souladu se smlouvou a těmito
obchodními podmínkami.

k Není-li cena ve smlouvě dohodnuta a není-li stanoven ani způsob jejího určení, může PRODEJCE požadovat zaplacení
kupní ceny, za kterou se prodávalo obvykle takové nebo srovnatelné zboží v době uzavření smlouvy za smluvních
podmínek, obdobných obsahu této smlouvy.
l Jestliže má býti kupní cena zaplacena při předání zboží nebo dokladů, vztahujících se k objednanému zboží, je KUPUJÍCÍ
povinen zaplatit kupní cenu v místě tohoto předání. Při platbě předem, pokud nebylo ve smlouvě dohodnuto jinak, je odběr
zboží možný nejdříve ke dni odepsání částky (resp. sjednané kupní ceny) z účtu KUPUJÍCÍHO, pokud tuto skutečnost
prokáže výpisem z účtu, jinak až po připsání této částky ve prospěch účtu PRODEJCE.
m Dohodnou-li se KUPUJÍCÍ a PRODEJCE, je možné zaplatit objednané zboží předem také v hotovosti a to v okamžiku
předání zboží nebo dokladů, vztahujících se ke zboží. Při platbě předem je dnem splatnosti den odběru, pokud není
dohodnuto jinak.
n V ostatních případech bude zboží zaplaceno bezhotovostním převodem, a to na základě daňového dokladu (faktury). V
takovém případě je dnem splatnosti datum, uvedené na faktuře. Nebude-li v jednotlivých případech mezi KUPUJÍCÍM a
PRODEJCEM domluveno jinak, činí doba splatnosti …7.. dnů ode dne jejího doručení KUPUJÍCÍMU. Pro případ prodlení s
úhradou kupní ceny se sjednává smluvní pokuta, a to ve výši 0,1% za každý den prodlení s úhradou dlužné částky
(nezaplacené kupní ceny) až do dne obdržení částky na účet.
o V případě, že KUPUJÍCÍ neplní svou povinnosti zaplatit sjednanou kupní cenu po dobu delší ……14…dnů… , považuje se
takové jednání KUPUJÍCÍHO za podstatné porušení smlouvy a PRODEJCE je oprávněn okamžitě a bez jakéhokoliv
předchozího upozornění písemně odstoupit od smlouvy. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká v okamžiku, kdy projev
vůle PRODEJCE odstoupit od smlouvy je doručen KUPUJÍCÍMU. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a
povinnosti PRODEJCE a KUPUJÍCÍHO ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku PRODEJCE na
náhradu škody, vzniklé porušením smlouvy a smluvní pokutu. Strana, které bylo před odstoupením od smlouvy poskytnuto
plnění, je povinna toto plnění vrátit.
p V případě, že KUPUJÍCÍ, který v minulosti již porušil své povinnosti, uvedené v odst. 6., učiní PRODEJCI další návrh na
uzavření kupní smlouvy (objednávku), PRODEJCE není povinen potvrdit objednávku KUPUJÍCÍHO a v případě, že i přes
tuto skutečnost objednávku KUPUJÍCÍHO potvrdí, je PRODEJCE oprávněn požadovat po KUPUJÍCÍM nejprve doplacení
všech dlužných částek, na něž prodejcI vznikl nárok a kromě toho má PRODEJCE právo požadovat zaplacení kupní ceny
předem v hotovosti, poskytnutí bankovní záruky či jiné jistoty. Smluvní strany si sjednaly, že veškeré platby KUPUJÍCÍHO
budou vždy nejprve použity na úhradu nezaplacených pohledávek s nejstarším datem splatnosti. V případě, kdy prodejci již
vznikly výdaje s vymáháním dlužné pohledávky (soudní či mimosoudní cestou), budou platby KUPUJÍCÍHO použity nejprve
na úhradu těchto výdajů, a teprve poté na úhradu samotné dlužné pohledávky.

5. Vlastnictví
j Vzhledem k tomu, že předmětem koupě je vždy zboží jednotlivě určené, je KUPUJÍCÍ povinen do doby zaplacení kupní
ceny v plné výši tj. do doby přechodu vlastnického práva dostatečně označit k odlišení od jiného zboží, a to způsobem
nezpochybnitelným..
k Nebezpečí škody na zboží přechází na KUPUJÍCÍHO v okamžiku, kdy převezme zboží od PRODEJCE nebo od jeho
smluvního přepravce.
l V případě dodání zboží, které má býti zaplaceno teprve ve lhůtě splatnosti po jeho dodání, je tímto sjednáno, že k
přechodu vlastnického práva na zboží na KUPUJÍCÍHO dojde až po zaplacení sjednané kupní ceny v celé její výši. Smluvní
strany si tímto písemně sjednaly, že KUPUJÍCÍ nabude vlastnické právo ke zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny, tj.
později, než je uvedeno v ust. § 443 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění.
m KUPUJÍCÍ je oprávněn dále prodat dosud nezaplacené zboží třetí osobě pouze se současným ujednáním výhrady přechodu
vlastnického práva až po zaplacení celé kupní ceny jím prodejci. V případě, že třetí osoba uplatní jakákoliv práva na dosud
neuhrazené zboží PRODEJCE, je KUPUJÍCÍ povinen upozornit ji na to, že zboží je dosud ve vlastnictví PRODEJCE a
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zabránit jakékoliv manipulaci se zbožím třetí osobou. O jakémkoliv nároku třetích osob na zboží ve vlastnictví PRODEJCE je
KUPUJÍCÍ povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat PRODEJCE.
n PRODEJCE si vyhrazuje právo, aby zboží, které je podle těchto obchodních podmínek v jeho vlastnictví, mohl kdykoliv od
okamžiku, kdy je KUPUJÍCÍ v prodlení s úhradou splatné pohledávky PRODEJCE po dobu delší než 14 dnů, osobně
vyzvednout nebo písemně vyzvat KUPUJÍCÍHO, aby takové zboží na vlastní náklady a pojištění zaslal zpět prodejci.
Veškeré výdaje s tím spojené nese v plné výši KUPUJÍCÍ.

7. Záruční list, záruka a nároky z vad zboží
j Zárukou za jakost zboží přejímá PRODEJCE závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k
obvyklému účelu. Záruční doba pro každý druh zboží je vždy uvedena v dodacím listu, jehož nedílnou součástí je i záruční
list. Kromě údajů o délce záruční doby jsou na dodacím listu uvedena výrobní čísla dodávaného zboží.
k Záruční doba začíná běžet ode dne dodání zboží prodejci. Záruční doba neběží po dobu, po kterou KUPUJÍCÍ nemůže
užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá PRODEJCE.
l Odpovědnost za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu
nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je PRODEJCE nebo osoby, pomocí kterých plnil svůj závazek.
m Záruka se uplatňuje v servisním středisku PRODEJCE, pokud není u některého druhu zboží v kupní smlouvě stanoveno
jinak. Zboží bude PRODEJCEM k záruční opravě převzato pouze při předložení záručního dokladu, resp. dodacího listu.
Pokud tento doklad KUPUJÍCÍ nepředloží, bude mu za ověření, zda zboží bylo zakoupeno u PRODEJCE, případně za
vystavení duplikátu záručního dokladu, dodacího listu, účtován poplatek ve výši …150,-.. Kč.
n V případě dodání zboží s vadami, kterými je smlouva porušena podstatným způsobem, má KUPUJÍCÍ právo:
a)
požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné nebo chybějící,
b)
požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné,
c)
požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny,
d)
odstoupit od smlouvy.
o Volba mezi uvedenými nároky KUPUJÍCÍMU náleží jen v případě, že ji včas oznámí prodejci v písemném oznámením vad,
nejpozději však do …3…. dnů od zjištění závady. Jestliže KUPUJÍCÍ včas neoznámí volbu svého nároku, má nároky z vad
jako při nepodstatném porušení smlouvy. KUPUJÍCÍ nemůže odstoupit od smlouvy, jestliže vady dodaného zboží včas
neoznámil prodejci.
p Je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva nepodstatným způsobem, může KUPUJÍCÍ požadovat:
a)
dodání chybějícího zboží,
b)
odstranění vad zboží,
c)
slevu z kupní ceny.
q Na úpravu těchto vztahů se použijí příslušná ustanovené zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění.

r Podrobnější úprava činnosti servisního střediska prodejce je uvedena v „Servisních podmínkách“, jež budou KUPUJÍCÍMU
zaslány na základě jeho písemného vyžádání a dále jsou k dispozici v servisních střediscích PRODEJCE a na stránkách
www.adiczech.com…...

8. Doručování
j PRODEJCE doručuje objednané zboží podle těchto VDP vždy na adresu, uvedenou KUPUJÍCÍM v objednávce nebo v
kupní smlouvě. Dojde-li zásilka na tuto adresu, považuje se za doručenou. KUPUJÍCÍ je povinen ihned písemně oznámit
prodejci každou změnu adresy k doručení zboží. V případě, že KUPUJÍCÍ poruší tuto svou informační povinnost a prodejci
neoznámí změnu adresy pro doručení, je povinen uhradit prodejci na základě jeho písemné výzvy veškeré náklady, které mu
v souvislosti s tím vzniknou.
k Ujednání o doručování zboží se vztahuje i na doručování písemné korespondence mezi KUPUJÍCÍM a PRODEJCEM.

9. Řešení sporu
j Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, vzniklé ze vztahu mezi PRODEJCEM a KUPUJÍCÍM a v souvislosti s ním,
budou řešeny nejprve smírnou cestou - dohodou.

k Nebude-li vyřešení sporu smírnou cestou možné, může se kterákoliv strana obrátit na místně i věcně příslušný soud v
České republice a domáhat se uplatnění svého práva soudní cestou. Na veškeré právní vztahy mezi KUPUJÍCÍM a
PRODEJCEM se vztahují předpisy českého právního řádu.
PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ PODMÍNEK UVEDENÍ OBALU NA TRH ZAŠLEME NA VYŽÁDÁNÍ. V DATABAZI KLIENTŮ JSME
VEDENI POD Č. EK-F06020542.

