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článek 1
Prqm bule

Předmětem těchto Všeobecných obchodnich podminek.le podrobná úprava práV a povtnnostj
smluvnich Strm v§hlpujícjch v obchodně - právni váahy s obchodni společnosn STRoJlRNA
,,Stro;ima" či ,,dodávatel") Obchodně právnimi vztahy dle
předchozi věty se romí ze.;ména, nikoli však poue, váahy aloženékupnimi smlouvami,
smlouvami o dilo či jinými smlouvmi o dodávkách zboži a služeb Vymezení iednotlivých
uýrobků a mat€riálů nabiz€ných společnostr STROJiRNA \ ehovskt s t o .1sou uvedeny ve
vždy aktuálním ceniku a katalogu uýrobků a služeb poskrytovaných společnosti Sl'RoJlRNA
Vehovsky s ro ldale ležjen /božl"J
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Odběratel neni oprávněn proti pohiedávce dodavatele vzniklé na základě smloulry, jižjsou
tyto vš€obecné obchodni podminky přílohou, provést Jednostranný zápočet jakékoli své
pohledávky vůčidodavate]],

Vehovský sr,o, (dál€.jen
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článek 2
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2.3

Uzavírání jednotlivých smluv

Jednotlivé smlourry uvirané mezi dodavateiem na straně;edné a odbělatelem na straně
druhé budou uzavirány takto:
2 1 1na ákladě uavřené dílčikupni smlouly či smlouvy o dilo anebo jlné smlouvy o
dodávce zboži a služeb obsahujici mrnimálně předmět smlourry a kupni cenu či cenu
dila a odke na tyto všeobecné obchodní podmlnky,
2,1 2na ákladě olednáv§, kdy odběrat€i zašl€ dodavatelt pisemnou poptávku (možno l
elektronicky) obsahujici identilikačni údaje odběratele, kontaktni osobu a úda;e
odběratele, poptávmé Zboži, technické pďmetry či prolekt dila či,1inépožadavky
vůčidodavateli:
2 1 3dodavatel zašle odběrateli konkrétni nabidku 1ednotlivých položek či specifikacl
technického řešeni dila s konkrétnim naceněním zboži a služeb (nenj-Ii stmoveno
jinak, má se a to, že cenaje bez DPH). nebudeJi cena vnabidce dodavatele
obsažena, má se a to, že došlo k dohodě o ceně dle aktuálniho ceniku dodavatele
k dafu doručeni objednávky odběratele dodavateii, součásti smlouvy uar trane mezt
odběIatelem a dodavatel€m jsou tyto všeobecné obchodní podmlnky, na což Je
povlnen dodavatel upozomit odběíatele odkazem na jejlch umistěni na svÝch
webových sránkách rrurr l 9]1al§ 92 anebo přiloženim podminek k emailu;
2 1 4okmžikem potvřzeni nabidky dodavatele odběrate]em docházi kuzavřeni kupni
smlouvy či smloulry o dilo (dle povahy ob,lednávky), V připadě dila zašle odběratei
nad rámec shora uvedených inlomacj také speciftcké požadavky na dilo, Připadné
měny či odchylky uvedené vpotvrzeni ob,lednávky zavuuji dodavatele porrze
v připadě, jestliž€ s těmito lryslovi souhlas ve ste,;né fomě, v 1aké wvře1 smlouvu o
dilo Pisemná foma je splněna rowěž v připadě, kdy je olednávka a akceptace
rea]izována emailovou zprávou
Má se zato, že pi1 akceptaci nabidky dodavatele odběratelem se odběratel seaámt] se
všemi vlastnosmi zbožíči díla a že toto plně odpovidá účelua záměru, pro ktery zbožj
odebirá či áotovení dila objednává, Podrobné techntcké paametry 1ednotli{ch 1i,robkťr
dodavatele J§ou uvedeny v katalogu výrobků a 5lužeb dodavatel€,
Má se a to, že smlouva má pisemnou fomu, ;estliže byla uzavřena prostřednictvim
emailove nabidky dodavatele a .1e.;i akceptace odběratelem Nediinou součásti takto
uavřené smloulyjsou tyto všeobecné obchodni podminLry
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Kupní cena či cena díla a platební podmínky
Ceny zboži a služeb podle článku 1 těchto Všeobecných obchodnich podminek 1sou
uvedenyvceníkudodavateleplatnémkedniwavřenismloulry
Cenymohoubýts.lednány
individuálněvuavřenésmlouvě
Neni-li uvedeno'1inak,máseato,žeceny,lsouuvedeny
bez DPH, přjčemž dodavatel Je opráměn k ceně zboži a služeb wť!čtovat rovněž DPH
v zakonné výši ke dni zdmitelného plněnj
V připadě, kdy vze;de v průběhu realiace dila požadavek na vicepráce, je dodavatel
povinen o této skutečnosti mfomovat odběratele a následnč je opIavnčn rrceprace

oprávněn lnstalované zaiizeni od stavby či ]iné věci v€ vlastnictvj odběratele oddělit a
odvézt si To vše na náklady odběrateie, 1enž porušlJ své smJuvni povinnostl vrátit k yýzvě
dodavatele zboži čl diio neboleho součást.

4.5 Nebezpečiškodynazbožičldilepřecházinaodběrateleokmžikemlehopředániapievzeti

odběratelem nebo dopravcem, kteď byl pověřen doručenim zbožíčt dila. V pŤipadě, kdy
dilo zakomponováno do stavby či';inévěci ve vlastnictvi odběratele, přechei nebezpeči
škody na dile okmžikem spo;eni zařizeni snemovitosti či 1inou věc1 ve vlastiictvi
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elektronrcky, V připadě, kdy proti faktuie nebudou ve lhůtě 7 dnů ode dne.1e;iho odesJáni
vzneseny odběratelem námitky, má se za to, že závuekbliže specifikovaný ve faktuře co
do důvodu a výše uaává Odběratel 1e povinen alceptovat daňolý dokJad - 1bkturu
zaslmý dodavatelem odběrat€li v elektronické podobě1ako podklad pro úhradu
Dnem úhrady ceny zbožile den připsáni fakturované částky na účetdodavat€le

Odběratelberenavědomi,žedodavateljeoprávněnvyúčtovatodběrateliažJ007okupni
ceny či ceny díla včetně DPH předem anebo požadovat v této výšr zálohu mebo závdavek
Za timto účel€m dodavatel vystavi odběrateli faktw Neuhradi-]i odběratel zálohovorL
faktm či předem vyúčtovmoučást kupni ceny či ceny djla anebo závdavek řádně a včas,
bere odbčratel na vědomi, že o prodleni s takovou úhradou se prodlužu;e dodaci lhůta.

která svědči dodavateli pro pŤípravu zboži k odběru či pro zhotoveni di]a
Dodavatel Je oprávněn lryúčtovatkupni cenu zboži k datu exped]ce zboži (odes]áni
odběrateli), Dokud neni kupní cena zboži zcela uhrzena, neni povtnen zboži př€dat Dj]o
]e dodavatel oprávněn doúčtovat po řádném piedáni a převzeti dila V připadě, kdy
odběratel (kupulicí či ob;ednatel) odmitne zboži či dilo převzit anrž by mu brrinrly závažné
důvody, má se pro účelyfaktulace za to, že zboži čl diJo by1o dodavatelenr řádně dodáno,
áotoveno, předáno a dodavatel.;e opráwěn vystavit na zboži či dilo řádný daňov_v doklad
a nárokovat kupní cenu čr cenu dila a souvise.]ici nákiady (napi náklady na uskiadněni
zboži či materiálu, cestovní náhrady a meškaný čas techniků přl cestě) Zvláštnlm1 dúvody
bránícími převzeti zboži či dila 1sou takové, pro které není možlé zboži či djlo uživat ke
sjednanému účelu,Drobné vady či nedodělky nebránicí uživáni zboži,ldila ne;sou
důvodem, pro které by bylo možnéodmitnout převzetj zbožj či dila

odběrate]e

odběrate]']e povinen dodavatell poskytnout součinnost při vykládce dodávmého zboži,
V opačnémpřipadě se na situacl hledí,;ako by odběratel odmjtl bezdůvodné zboži pievzit

Článek 5

Záručnípodmínky
5 l Dodavatel le pov]nen dodat odběrateli zboži či dílo ve sjednaném množstvi a kvalitě
vymlněnými odběratelen V připadě, kdy tyto nejsou sjednány. le povinen
dodat zboži či dilo v obvyklé kvalitě pro ten ktery druh zboži,' dila DodavateJ je povinen
s vlastnostrni

dodatodběrate]izbožičidilorovněžbezprávnichvad
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Vyúčtovatv souladu s platným cenikem dodavatele

Cenuzadodmézbožiaslužbyleodběratelpovinenuhradttdodavatelinaákladěřádného
daňového dokladu - faktuy q/stavené dodavatelem, ne,lpozdě;i všal 30 dni ode dne
dodáni, není-li dohodnuto jinak Podkladem pro rystaveni faktury bude doklad o dodánj
zboží(dodaci list) či doklad o předánj a převzeti dila (pied,ívaci protokol) Fakfura musi
mjt vždy náIežttosti daňového dokladu podle zá(ona splatnost faktury člníalespoň l 5 dnů
ode dne je.liho q/stavení, Faktwa můžebýt [/stavena a doručena odběrateli rovněž

platného ceniku dodavatele
odmitne-li odběratel při dodáni zbožíči dila podepsat dodací list čl protoko] o předáni a
pievzeti díla, neni dodavate1 povin€n pienechat zboži / dilo odběrateli, le však oprávněn
zboži či dilo lyilčtovat se všeml vznrklými náklady,,1ako by tyto byly Ťádně dodány,
realzovány V takovém případě se postupu;e dle článku 3,6 těchto podminek
Smluvni strany se dohodly, že vlastnické právo ke zboži či diiu přecházj z dodavate]e na
odběrutele až okamžikem úplnéúhrady kupn1 ceny či ceny dlla DoldeJi k odstoupeni od
smioulry,1iž jsou ryto podminky přilohou, ze strany dodavatele zdůvodu prodleni
s úhradou kupni ceny čl ceny dila. je dodavateJ oprávněn odvéa si dodané zbož1 či piedané

dilo By1o-1i.liždiJospolenosestavboučillnouvěcivevlastnlctviodběrate]e,Jedodavatel

článeL J

3

Dodáai zbožía předání díla, přechod vlastnického práva,
přechod odpovědnosti za škodu
Neni-]l stanovenojinak, mjstem dodiini zbožíči zhotovení dilale sidlo dodavatele
V přlpadě, kdy je dohodnuto mezi dodavatelem a odběratelen 1iné m jsto dodání zboži či
zhotoveni dila, zayu,vJe se odběratel uhradit dodavateli rovněž nákiady na přepíavu
zbožildila a dá]e cestovnj náhrady a náhrady meškmého času techniků dodavatele d]e

Jelidiloáotovovánodlepro;ektu

dodmého odběrate]em, nenese dodavatel odpovědnost za vady tohoto prolektu
odběratel 1e pol,tnen provádět vsfupni kontrolu dodávmého zbožj t'dila podle množství,
funkčnjch a .]lných v]astnosti, Jejichž exlstence je uavřenou smlouvou předvídána,
odběrate] 1e oprávněn uplatnit u dodavate]e nárok z odpovědnosti za vady, pokud jde o
vady 4evné, ve lhůtě 7 dnů ode dne pŤevzeti zbož1.
Dodavate] posk,vtuJ€ odběratell záruky na všechny Ýady. které zboži vykzovalo

vokamžkupřevzetiZbožjodběratelem ZatakovéladysepolažqiivadyskrytéZauka
se vztahu]e na jakékolr zbožj dodané dodavatelem. Za podmínek této záruky piebirá
dodavatel zodpovědnost za to, že zboži, dilo čr prodávmá součá§t věci (zboži) nemá
výrobni ani materiálové vady, které by mohly ohrozit mebo ovlivnit funkčnost věci
(zboži), pokud odběíatel uživai věc či součást věci, jež od dodavat€l€
odebral v souladu
s pokyny dodavate]e nebo v souladu s obecnými pravldly Miváni lýrobku, jaké 1ze u
výíobku tohoto druhu oč€kávat
Zlruka za skryté vady exlstu.jici při předáni a převzetj zboži na výrobcich zahmqe
odstraněni všech vad anebo funkčnich poruch na věci či .jeli části, na které se záruka
váahuje. akteré se lryskytnou vpruběhu doby, kdy )ze odpovědnost a Vady zboži
Vadynebofunkčníporuchybudouodstraněnydodmim
exiStu]icipřijehopřevz€tiup]amlt
Dodavatelleoprávněnučit.
ekvtvalentnináhradnivěci,opravouvěcineboslevouzceny

vďimly
]akým ze způsobůbude vada odstraněna při respektováni píagmattčnosti
^olené
Požadavek odběratele na způ§ob odstraněni vady neni pro dodavate]e závzný Do,1deJi

kvýměně věci či,1eji části, takto vyměněná věc či část věci se stává vlastnictvim
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dodavatele, Náklady na materiál, práci a'1iné náklady s odstraněnim vady související hradi
dodavatel
odběrate] je povinen u dodavatele zbožj či di]o r€klamovat pro jeho skryté vady, jež
existovaly'1iž v okamžiku převzeti, bez zbvtečnéhoodkladu poté, co §e o vadách dozvěděl,
ne,lpozděli však do 3 měsiců ode dne předáni a převzetí předmětného zboži či dila. Záruka
Za Jakost Se poskytule na dobu ].1 měsjců ode dne pievzeti zboži či djla na konstrukci a ] 2
měsicri na komponenty dodané subdodavatelr dodavatele (záruční doba)
V případě, že odběrate] během áručni dob1 z,listi, že výrobek rrykarule vady, pro které
nemůže výrobek řádně uživat, musi pisemně u dodavatele uplatit nároky z odpovědnosti
za vady (pisemně reklamovat). Dodavatel má právo určit mezi následulicimi možnostmi
uspokolen1 nároku odběratele vyplývalicího z vadného plněni poskytnutého dodavatel€m
5,6 1
odsťměni vad dodánjm náhradni věci či nirhradni čisti věci.
56 2
dodánj chybělici věci či chybě,lici částl věci.
5 6 3
odstraněni právnich vad,
5 64
odstlaněni vad věci čr vad části věci opravou věci či opravou částj věci,
poskytnuti přiměřené slevy z kupní ceny čr ceny dila nebo
5 6 5
5 6 6
odstoupeni od smlouvy
Sleva z ceny se rypočte ]ako rozdil nrezi cenou shodného {robku obdobného stáři a
opotřebeni, Jenž Je bezvadný a cenou výrobku trpiciho vadou, pro kterou ]e rekimován
odběrate] Je povinen při uplatněni nároků vyplývalicich z vad věci dodržet následqíci
poomInÁ) a srpél na§leduIlaI omelen!
5 8 1 odběratel 1e povinen ihned po zjištěni ávady vadnou věc čr věc,le_liž částje vadná,
odstavit, piestat ]1 nžlýat a bezodkladně o vadě věc1 či vadě části věcl zpravlt
dodavatele,

Stránka 1 Z 2

8,2

odběratel ,;e povinen umožnit dodavate]i či dodavatelem pověiené ťeti osobě
demontáž a oplaw věci či části věci v provozovně dodavatele nebo odběratel
za;lsti přepravu vadné věci dodavateli
5 9 Nesp]něni povinnostj a nestrpění omezeni v souvislosti s uplatněnim nároku z vad věci a
v souvislostl s opravou věci či opravou částI věci (viz výše), má za následek zánik nároků
odběratele vyplývqicích z vadného plnění poskytnutého odběrate]i dodavatelem
5.10 Z|nčli nároky mohou být up]atněny Jen po předloženi smlouvy a dalšich dokladů. na
';elrchl akladě došlo k pie!odu llasmtckeho prara zdodarateli na odbératele PaI 1e
zpoťebí,aby odběratel oznámi] společnosti dodavateli, o jakou vadu se,Jedná,1ak ie
ploJevuje a také preferovmé nápravné opatřeni Takové prohlášeni neni pro dodavatele
5

závmé

5 1 J Záruka je přenosná v připadě soukromého prode;e s předloženým orrginálnim dokladem
o koupi a-1iných dokladech o piechodu vlastnického práva
5 12 Záruka se neváahu;e na vady a škody
5 12 1 Jež se prolevily v důs]edku neodbomého použiváni, nesprávného nastaveni nebo
užiti pro jiné účely,než';akébyly s dodavatelem dohodnuty nebo pro které se
tirobek téhoždruhu oblykle uživá,
5 12 2 v důsledku užívánilozpomého s návodem k použitj či obecně mamymt princlpy,
jak se má qirobek / dilo užívat,

5123

vniklépřipřepravě,nakJádcečrlykládce(popřechoduodpovědnostizaškoduna

odběratele),
5 1 2 4 škoda způsobená násllným poškozením zboži či dila;
5 12.5 škoda vzniklá nevhodným užltim, byť by ke škodě došio při tomto nevhodném
použití v součinnosti s pověhnostnimi v]ilry či,1inými přírodnini silaml,
5 12 6 vaiklé v důsledku běaého opoťebeni,
5,12 7 vaik]é v důsledku uživini zboži či dila přesto, že se na tomto pro,1evila vada a
nedošlo k odstavení věc] z provozu,
5 12 8 vaiklé v důsJedku vadného prqektu či pokynů odběratele.
5 12 9 vaiklé chybnou montáži nebo apqenim.
5 12 1Ovajklé nevhodnou manrpulací;
5, ] 2 l i vznik]é nesprámou obsirrhou zařízeni,
5 ] 2 ] 2vaiklé v důsJedku vady s! stému, ke kterému je zaŤizeni zapojelo,
5 1 2.1 3vmiklé v důsledku působeni chemických či agresivnich látek,
5 12 14instalace či seruis výrobku či di]a dodmého dodavatelem byla rea]izována
neodbomě
5 ] ] V případě jakýchko1 l reklamaci sou Stlmy povinny q/stavit protokol o unáni reklamace,
bude-li tato uaána Budeli unála rek]mace s piimánim slevy z ceny zbožjldila, bude
sleva z ceny zbožii dila fomou dobroplsu k faktuře vztahující se k q,reklamovmému
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požadovat pro takové porušenj povimo§t]. které avdalo dodavateli přjčinu odstoupjt od
smioulry, smluvni pokutu v€ výši 20% kupní ceny či 70% ceny díla vč DPH
pokuty dle těchto všeobecných obchodních podminek nemá vJiv na
právo dodavatele vyúčtovatodběrate]j svůj naok na náhradu škody, pokud taková vznrkla

7,5 Vyúčtováni smluvni

článek 8
z6vérečná u§tanovení

8] Vešk€ré smlouvy uavirané se společnosh STROJIRNA Vehovský sro,, kde
STROJIRNA Vehovský sro vystupuje ;ako dodavatel (zpravrdla prodávqlci či

8

2

8

3

1

zboži

5

UpJatni-li odběratel u dodavatele reklamacr faktwovmé částky či předmětu zdmitelného
p]něni a dodavatel tuto rek]amact posoudj ]ako důvodnou, jsou strany povinny vadnou
fakturu nahradit novou, beaadnou Reklmace účetníhodokladu nemá odkladný účinek 8
ve vztahu k úhradě krrpni ceny čr ceny dila
5 15 Dalšíáručni podminky mohou bÝt stmoveny záručnim listem, je-li tento ke zboži / dilu
1,1

4

dodávrin,

5,16Odběratel neni oprávněn bez pisemného souhlasu dodavatele odstrmlt vadu sam čl 8
píosťednictvim ťetich osob OdběIate] nemá nďok najakékoli finančni plněnl z důvodu,
že odstranil ávadu sám či prostiednlctlim třeti osoby, pokud dodavate1 takový po§tup

5

8

6

předem písemně neschvá]il včetně výše takového finančniho plněni

článek 6

61
6

2

lJkončenísmlouvy a přerušení dodávek
Smlouw,ližlsoutytovšeobecnéobchodnipodminkypřílohou,jemožnéukončitdohodou
smluvnich strm mebo odstoupenim za niže uvedených podmínek

Dodavatel ,1e oprávněn od Jednotiisých smluv, 1ichž J§ou tyto všeob€cné obchodni
podminky při]ohou, odstoupit. pokud bude odběrate] v prodleni s úhradou kupni ceny,
ceny dil4 zálohy či závdavku nebo 1e;ich
V připadě, kdy k okmžiku odstoupeni od
(dodma část zbož1, která byla uhrazena),
vztahLL]e pouze na tu část smlouvy, která
splněna žádnou ze smluvnich stran

zhotovltel), se řidj těmlto všeobecnými obchodníml podmínkmi, Ieda by jelich aplrkace
byla výsiovně lryloučena smlouvou. Smlouva má aplikačni přednost před těmlto
podminkami, Tyto všeobecné obchodni podminl1, dodavatele ma.]i aplikačni přednost před
připadně existulicími všeobecnými obchodnimi podminkmi odběratele (zpravidla
kupujiciho či objednatele) na dodávku zbožía služeb Tyto podmínky jsou dostupné na
trrrr lcllo11kr cz
V případě, že je nebo se Stm€ něktelé z ustmoveni těchto Všeobecných obchodnich
podminek neplatnó. neúčiménebo nelykonatelné, nebude tím dotčena p]ahost, účinnost
a lykonate]nost ostatnjch uJednáni, Smluvni sřany jsou si povinny poskytnout si
vzá]emnou součimost pro to, aby neplatné. neúčiménebo neq,konatelné ustmoveni bylo
nahreeno takovým ustanovenim platným, Účinným a lrykonatelnýn, které v nejwšší
možnémiře zachovává ekonomický účelamýšlený neplatným, neúčmýmnebo
nevykonatelným ustanovenim To samé plati i pro připad mezery
Změny nebo doplněni jednotJivých smluv a smluvnich podminek, jakož i jejich přiloh
vyžadLrji fomu pisemného dodatku. podepsmého oběma sm]unimi strmmi To smé
plati i pro vzdáni se pisemné fomy
Veškerésmlouvy uaviené mezi dodavatelem na straně Jedné a odběratelem na strmě

druhéaprávniváahystěmitosouvlsejiciseřídipráwimřádemČeskérepubltJ<y
Smluvni
strany se výslovně dohodly na lryloučenr apltkace Lrmluvy OSN o sm]ouvách o
mezlnárodni koupi zboži z roku 1 980
Vnikne-]i kterékolj smluvni strmě náíok na úhradu smluvni pokuty dle těchto
všeobecných obchodnich podminek, není vaikem takového nfuoku dotčeno právo
nanáhradu škody, které náleži poškozené strmě ved]e připadného nďoku na smluvni
pokutu

Zádný z účastnikůJednotliwch smluv uavíraných mezi dodavatelem na straně jedné a
odběratelem na straně dnthé neni oprávněnjakoukoli fomou infomovat n€povolané tietí
osoby o obsahu p!áv a povinností vyplýva;icich pro každého z nich z ;ednotli{ch smluv

uzavřených mezi odběrate]em a dodavatelem, nebude-li v této otzce mezi nrml výslovně
qednáno 3tnak
které vzniknou z.jednotlivých smluv, na kteíé se váahu.]j tyto všeob€cné
obchodni podminky, a které nebudou primámě uovnány dohodou smluvnich stran, budou
roáodovány s konečnou platnosti před obecnými soudy Českérepubliky Smluvní strmy
se dohodly ve smyslu ust, § 89a Ák č 9911963 Sb, občanský soudni řád, že v pruém
stupnr v připadě věcné pŤislušnostt okresniho soudu pro ten ktery pŤipad bude mistně
přislušným Okresni soud v Opavě a v připadě věcné přislušnosti kra.Jského soudu pro t€n
kteti případ, bude mistně piislušným Krajský soud v Ostravě JeJi;ednou ze smluvnich
stran zakanični subjekt, nepouži,Je se předchozi věty, ale následu;íci roáodči doložky
Veškeré spory, 1ež by ze smlouql,1ižlsou tyto podminky součástí,nebo v souvislosti s ni,
valklv, budou rozhodovány s qlloučenímpravomoci obecných soudů v rozhodčim řizeni
v souladu se zákonem č 216/19q4 Sb,. u Roáodčiho soudu přr Hospodářské komoie
ČeskérepubJiky a Agrámi komoie Česke republrky podie '1eho Řádu třemi rozhodci
ustanovenými podle tohoto Rádu Strmy se zavm;i splnit všechny povlmosti uložené.1im
v rozhodčim nálea ve lhůtách v něm uvedených
Práva a povinnosti z,lednotlivých sm]uv, na něž se váahuJi tyto Všeobecné obchodni
podminkv, přecházeji i na připadné právní nástupce smluwich strm,

8,7 Všechny spory,

části po dobu delši než 30 dnů, a to bez da]šjho
smlouvy byla část smlouvy obousřanně splněna
pak se má za to, že odstoupenj od smlouvy se
byla splněna toliko.1ednostramě anebo neby]a

63 Dostmeliseodběrateldoprodlenisúhradoukteréhokolizávzkuvůčidodavate]iodobu

delši 14ti dnů, je dodavate1 oprávněn poza§tavit veškeré další dodávky, a to i dodávky na
základě 1iž uavřených 1lných smluv, vůčiodběrate]l O dobu pozastávky se prodlužuli
veškerédodaci 1hůry dodavate]e

64 odběratel neni

oprávněn lednostrmě postoupit píáva a povinnostl pJynouci
z;ednotlirrych smJuv, ;ichž jsou tyto všeobecné obchodni podminky při]ohou, na třeti
osobu bez pisemného souhlasu dodavateie,

Článek 7
Sankce
Dostane-ii 5e odběrate] do prodleni súhradou;akéhokoli závazku vůčidodavatelr,,1e
povinen rrhradit dodavateli smluvni úroky z prodleni ve výši 0,1 % z částky. s
1eliž úhradóu
1e v prodlení. aío zakaždý započaq den prodlení.
Dostanelt se odběratel do prodJeni spřevzetím zboži / převzetim dila, le dodavatel
opíávněn vyúčtovat odběrate]i smluvni pokutu ve výši 0,1% ceny zboží/ djla vč DPH,
s ]€lichž převzetjm je odběratel v prodleni, ato zakaždý započatý den prcdlení s převzetim
zboži l dila
Odstoupi-li dodavatel od smlouly v důsledku prodleni odběratele s utrzenim kupn1 ceny.
čásh kupni ceny, zálohy či závdavku, le dodavatel pro takové prodl€ní odběratele (a tim
porušeni povimosti) oprávněn požadovat po odběrateli smluwí pokutu ve rli,šr 20% kupni
ceny čr 707o ceny di]a vč, DPH
Dolde-li ke mařeni kupni smlouvy či smloulry o di]o v důsledku porušeni povinnostl
odběrate]em, byt'byla smlouva ukončena odstoupením ze strey dodavate]e, avšak
v dťrsledku porušeni povlnnosti odběratelem, ]e dodavatel oprávněn po odběrateli
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V Oticich dne 25,5,2020
Zveře,lněno na rrrlrv vehor skJ,.cZ dne 25.5.2020
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