Obchodní podmínky SEW-EURODRIVE CZ s.r.o.
1.

Úvodní ustanovení

1.1.

Obchodní podmínky SEW-EURODRIVE CZ s.r.o. (dále jen
„OP“) se použijí na všechny kupní smlouvy společnosti SEW
EURODRIVE CZ s.r.o. (dále jen „prodávající“), na jejichž
základě prodávající prodává kupujícímu zboží. Pokud
uzavřená kupní smlouva obsahuje úpravu odlišnou od
úpravy v těchto OP, má úprava v kupní smlouvě v daném
rozsahu přednost před úpravou v OP. V rozsahu, ve kterém
bude prodávající zboží montovat, instalovat resp. provádět
jakékoliv úpravy, se na kupní smlouvu použijí přiměřeně
vedle OP i Všeobecné servisní podmínky prodávajícího.
Zbožím se ve smyslu těchto OP se rozumí veškeré zboží,
služby nebo další plnění, které prodávající prodává nebo
poskytuje kupujícímu, bez ohledu na to, zda je toto zboží,
služby nebo další plnění určeno k dalšímu prodeji,
poskytování kupujícím třetím stranám, jejich zabudováním
do výrobků kupujícího nebo zda jich kupující využívá pro
svou potřebu.
Zboží bude dodáno v obvyklé kvalitě. Má-li mít zboží jiné než
obvyklé vlastnosti, zejména bude-li použito pro jiný účel než,
pro který se obvykle používá, je kupující povinen to výslovně
uvést v kupní smlouvě, jinak k tomu prodávající nebude
povinen přihlížet.
Údaje jako jsou popisy, vyobrazení a výkresy, tabulky měr,
hmotnosti a výkonu, publikované prodávajícím v psané či
kreslené formě, např. v katalozích, charakterizují povahu
zboží, neznamenají však závazné ujištění o vlastnostech
zboží nebo poskytnutí jakýchkoli záruk, pokud toto nebude
výslovně smluvně dohodnuto.
Prodávající si vyhrazuje změny technických parametrů a
konstrukcí v rámci technické inovace zboží.
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2.

Vznik smluvního vztahu

2.1.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, jehož
předmětem je koupě zboží, (dále jen“kupní smlouva“)
vzniká:
a) podpisem písemné smlouvy kupujícím a prodávajícím,
není-li ve smlouvě stanoveno jinak, nebo
b) písemným
potvrzením
objednávky
kupujícího
prodávajícím nebo
c) jiným způsobem, ale jen tehdy, pokud je tento definován
v rámcové kupní smlouvě
Nabídky prodávajícího jsou nezávazné a nejsou návrhem na
uzavření kupní smlouvy.
Ústně dohodnutá ujednání pracovníků prodávajícího a
kupujícího během provádění realizace kupní smlouvy, a
mající zřejmou souvislost s koupí zboží, která jsou odlišná
od obsahu kupní smlouvy nebo v ní nejsou obsažena,
vyžadují ke své účinnosti písemnou dohodu prodávajícího a
kupujícího. Písemná dohoda musí obsahovat zejm. ocenění
či způsob ocenění tohoto ústního ujednání.
Jakékoli jiné podmínky obsažené v obchodních, kupních či
jiných podmínkách kupujícího, formulářových smlouvách,
potvrzeních apod., které zašle kupující s objednávkou se
nestávají za žádných okolností obsahem kupní smlouvy, a to
i bez výslovného odmítnutí prodávajícím.
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3.

4.6.

4.7.

Termín a místo dodání zboží

5.1.

Termín a místo dodání zboží jsou vždy stanoveny v kupní
smlouvě. Nejsou-li, pak je místem dodání zboží závod
prodávajícího a termínem dodání přiměřená doba, min. však
15 pracovních dnů.
Dnem dodání zboží v případě odeslání věci je den, kdy
prodávající předal věc prvnímu dopravci.
Prodávající je vždy oprávněn dodat zboží před termínem
dodání uvedeným v kupní smlouvě.
Prodávající je oprávněn prodloužit termín dodání zboží o
počet dnů prodlení kupujícího, zejm. pak v těchto případech:
a)
kupující je v prodlení s úhradou zálohové faktury
a/nebo daňového dokladu za zboží dle bodu 4.1 OP
nebo
b)
kupující je v prodlení se splněním svého závazku
dodat prodávajícímu materiály či polotovary nutné k
výrobě či dodání zboží,
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6.

Výhrada vlastnictví

6.1.

Dodané zboží zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do
úplného zaplacení kupní ceny zboží. Kupující je povinen
zboží řádně uskladnit, o něj pečovat a vyvarovat se
jakýchkoli jednání bránících případnému vydání zboží zpět
prodávajícímu.
Prodávající je oprávněn požadovat vydání zboží v jeho
vlastnictví v případě, že je kupující v prodlení s úhradou
kupní ceny. Kupující tímto prohlašuje, že souhlasí s tím, aby
osoby pověřené prodávajícím k převzetí a odvezení zboží,
mohly vstoupit a vjet na místo, kde se zboží nachází, a toto
bez překážek naložit a odvézt.

6.2.

7.

Nebezpečí škody na věci

7.1.

Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem
dodání zboží.
V případě, že prodávající je povinen, dle kupní smlouvy,
zboží odeslat kupujícímu, přechází nebezpečí škody na
kupujícího předáním zboží prvnímu dopravci určenému pro
přepravu do místa určení.
V případě, že kupující je v prodlení s převzetím zboží,
přechází nebezpečí škody na věci na kupujícího okamžikem,
kdy prodávající splnil své povinnosti vyplývající z kupní
smlouvy.
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8.

Záruka za jakost a práva z vadného plnění

8.1.

Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost. Není-li
v konkrétní kupní smlouvě stanoveno jinak, činí záruční
doba 24 měsíců a začíná běžet dnem dodání zboží. Práva
ze záruky za jakost jakož i z vadného plnění musí být
uplatněna u prodávajícího v záruční době, jinak zanikají.
Vady oznamuje kupující prodávajícímu bez zbytečného
odkladu po jejich zjištění, jinak práva ze záruky za jakost
jakož i z vadného plnění zanikají.
Prodávající za vady neodpovídá v případě, že vady byly
způsobeny:
a) vnějšími událostmi, po přechodu nebezpečí škody na
kupujícího, a nezpůsobil je prodávající nebo
b) instalací, provozem a údržbou zboží v rozporu
s technickými podmínkami stanovenými prodávajícím,
příp. výrobcem zboží nebo
c) v souvislosti se zásahy do konstrukčního řešení zboží či
s výměnou části zboží provedenou bez souhlasu
prodávajícího po dodání zboží nebo
d) provozováním zboží za podmínek, které jsou v rozporu
s technickými podmínkami stanovenými prodávajícím,
příp. výrobcem věci nebo se smlouvou nebo
e) zásahem neoprávněné osoby.
Prodávající je oprávněn rozhodnout, jakým způsobem bude
vada odstraněna.
Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího plynoucí ze
záruky za jakost jakož i z vadného plnění jsou blíže
upraveny v reklamačním řádu prodávajícího, se kterým byl
kupující seznámen a zavazuje se ho dodržovat.

Ceny

3.2.

Není-li v kupní smlouvě dohodnuto jinak, zavazuje se
kupující zaplatit prodávajícímu za dodané zboží cenu dle
ceníku prodávajícího platného ke dni uzavření kupní
smlouvy. Tento ceník je nedílnou součástí smluvního vztahu
mezi prodávajícím a kupujícím.
Ceny nezahrnují balné, přepravné, porto, pojištění a daň
z přidané hodnoty, které budou účtovány samostatně.

4.

Fakturace, platební podmínky a způsob úhrady

4.1.

Prodávající je oprávněn vystavit zálohovou fakturu resp.
daňový doklad, a to až do výše 100% ceny zboží. Úhrada
zálohové faktury je podmínkou dodání zboží a bude
započtena na celkovou cenu na konečné faktuře – daňovém
dokladu.
Splatnost zálohových faktur je stanovena na 5 pracovních
dnů ode dne vystavení, pokud není konkrétní kupní
smlouvou stanoveno jinak.
Splatnost faktur, daňových dokladů, je stanovena na 14
pracovních dnů ode dne vystavení, pokud není kupní
smlouvou stanoveno jinak.
Způsob a okamžik úhrady:
a) platba v hotovosti - za okamžik úhrady je považován
datum přijetí hotovosti prodávajícím a vystavení
příjmového pokladního dokladu prodávajícím
b) platba bankovním převodem - za okamžik úhrady je
považován datum připsání peněžité částky na účet
prodávajícího
Jiný způsob platby je možný pouze po předchozím souhlasu
prodávajícího.
V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny činí úrok
z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den
prodlení. Právo prodávajícího na úhradu minimálních
nákladů spojených s uplatněním pohledávky ve výši
stanovené právním předpisem a právo prodávajícího od
kupní smlouvy odstoupit tím není dotčeno.
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8.2.
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Kupující není oprávněn k jednostrannému zápočtu svých
pohledávek proti pohledávkám prodávajícího. Takovýto
zápočet lze provést pouze na základě dohody prodávajícího
a kupujícího.
Prodávající je oprávněn svou pohledávku za kupujícím
postoupit, popř. s ní naložit jiným způsobem.
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9.

Zvláštní ujednání

9.1.

Náklady spojené s neoprávněným uplatněním záruky je
kupující povinen uhradit prodávajícímu
V případě, že je kupující v prodlení s převzetím zboží, je
prodávající oprávněn účtovat kupujícímu poplatek za
uskladnění ve výši 150,- Kč denně a dále uplatnit smluvní
pokutu ve výši 0,05% z ceny zboží za každý den prodlení.
Současně je prodávající oprávněn po předchozím
upozornění a uplynutí dodatečné přiměřené lhůty k převzetí
zboží vhodným způsobem prodat. Výtěžek z prodeje
prodávající použije na úhradu veškerých svých pohledávek

9.2.

9.3.

10.

za kupujícím včetně nákladů skladování a prodeje. Zůstatek
výtěžku převede prodávající kupujícímu.
Prodávající odpovídá za škodu, která vznikne na základě
nebo v souvislosti s kupní smlouvou, pouze do výše ceny
zboží prodávané takovou smlouvou. To neplatí pro škodu
způsobenou úmyslně nebo hrubou nedbalostí prodávajícího.
Aniž by tím bylo dotčeno ustanovení předchozího odstavce,
je kupující oprávněn po prodávajícím požadovat náhradu
zisku ušlého v důsledku vady pouze tehdy, neodstraní-li
prodávající vadu ve lhůtě stanovené kupní smlouvou, jinak
ve lhůtě dle reklamačního řádu, a to pouze za dobu
překročení této lhůty.
Vyšší moc

10.1. V případě výskytu události vyšší moci se o dobu, po kterou
se projevují účinky vyšší moci, prodlužuje termín dodání
zboží.
10.2. Prodávající je povinen kupujícího o výskytu událostí vyšší
moci bez zbytečného prodlení písemně informovat.
10.3. Za událost vyšší moci jsou považovány události, které
nemohou být ovlivněny smluvními stranami, pokud nastanou
po uzavření kupní smlouvy a znemožňují její plnění,
zejména: pracovní konflikty a všechny události vymykající se
vůli obou stran, jako epidemie, oheň, přírodní katastrofy,
mobilizace, válka, povstání, zabavení věci, embargo,
všeobecný nedostatek dopravních prostředků, všeobecný
nedostatek vstupních materiálů a surovin, apod.
10.4. Pokud účinky vyšší moci trvají déle než 3 měsíce, je
kterákoliv strana oprávněna odstoupit písemně od kupní
smlouvy.
11.

Technická dokumentace

11.1. Spolu se zbožím doručí prodávající kupujícímu dokumentaci
uvedenou v kupní smlouvě, jinak takovou dokumentaci,
která je nezbytná k užívání zboží. Prodávající je oprávněn
namísto fyzického dodání dokumentace zaslat příslušnou
dokumentaci zcela či zčásti e-mailem nebo kupujícímu
umožnit stažení dokumentace na svých internetových
stránkách.
11.2. Veškerá technická dokumentace, kterou prodávající
kupujícímu spolu se zbožím dle smlouvy, ať už fyzicky či
jiným
způsobem, dodá, je výhradním majetkem
prodávajícího.
11.3. Technickou dokumentaci může kupující používat pouze v
souvislosti s užíváním zboží a není oprávněn ji zveřejnit či
zpřístupnit jakékoli třetí osobě či ji ve prospěch jakékoliv třetí
osoby využít.
11.4. Prodávající je oprávněn technická řešení a jiná řešení a
postupy obsažené v technické dokumentaci využívat i pro
dodávky zboží třetím osobám.
11.5. Veškerá technická a jiná řešení, která budou prodávajícím v
rámci dodávky zboží kupujícímu nově nalezena, náleží
výhradně prodávajícímu a příslušná práva k duševnímu
vlastnictví (patent, užitný či průmyslový vzor apod.) je
oprávněn registrovat výhradně prodávající.
12.

Závěrečná ustanovení

12.1. Právní vztahy vyplývající z uzavřených kupních smluv se řídí
českým právem.
12.2. Všechny spory se smluvní strany zavazují řešit smírnou
cestou. Nedojde-li k dohodě mezi stranami, bude
k soudnímu řízení příslušný obecný soud prodávajícího.
12.3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto OP
neplatným nebo neúčinným, nejsou tím ostatní ustanovení
dotčena.
12.4. Prodávající si vyhrazuje právo tyto OP kdykoliv změnit.
Změna je účinná oznámením nového znění OP.
12.5. Tyto OP vstupují v účinnost dne 1.1.2014.
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