OBCHODNÍ PODMÍNKY DLE § 1751 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU Č. 89 / 2012 SB.
NA PRODEJ VÝROBKŮ, SLUŽEB A PLNĚNÍ DODÁVANÉ SPOLEČNOSTÍ ABRASERVICE CZ, SPOL. S R.O.

1 — Preambule
	
Tyto Obchodní podmínky (dále také jen „OP“) upravují vzájemná práva a povinnosti
smluvních stran, tj. společnosti ABRASERVICE CZ, spol. s r.o. (dále jen „Prodávající“)
a Kupujícího, vyplývající z jejich vzájemné obchodní spolupráce.
	Dohodnou-li se Prodávající a Kupující na jiných podmínkách spolupráce než je
uvedeno v těchto OP, je pak jejich vzájemná dohoda nadřazená těmto OP. V těchto
OP znamená „Smlouva“ písemnou smlouvu uzavřenou mezi stranami.
2 — Všeobecná ustanovení
	
a – Pro rozsah dodávek a plnění dle příslušné Smlouvy (dále jen „dodávky“ nebo
„zboží“) jsou rozhodující oboustranná písemná ujednání smluvních stran. Obchodní
podmínky, či jiné podmínky Kupujícího však platí jen v případě, že s nimi Prodávající
výslovně písemně souhlasil.
	b – Prodávajícímu náleží neomezené vlastnické a autorské právo k cenovým kalkulacím,
a jiným podkladům, zpracovaným v souvislosti s plněním dodávek Prodávajícího (dále
jen: „podklady“). Podklady smějí být zpřístupněny třetím osobám jen s předchozím
písemným souhlasem Prodávajícího.
c – Dílčí dodávky jsou přípustné, jejich uskutečnění závisí na vzájemné dohodě obou
stran.
3 — Ceny a platební podmínky
	
a – Cena je stanovena dohodou a zahrnuje celní poplatky. Celková cena je orientační,
fakturované částky budou dle skutečně dodaného množství a pevně stanovených
jednotkových cen, kromě plechů, které budou účtovány dle teoretické hmotnosti.
	b – Cena je platná při stabilním kurzu CZK vůči volně směnitelným měnám. V případě
pohybu kurzu o více než 2 % si Prodávající vyhrazuje právo na promítnutí pohybu
kurzu do prodejní ceny.
4 — Výhrada vlastnictví
a – Předměty dodávky (zboží s výhradou vlastnického práva) zůstávají majetkem
Prodávajícího až do úplného splnění veškerých nároků, které uplatňuje Prodávající
vůči Kupujícímu na základě vzájemného smluvního vztahu.
5 — Smluvní pokuty a nároky
a – Dojde-li při plnění Smlouvy zaviněním Prodávajícího k prodlení ze strany
Prodávajícího, může Kupující, pokud doloží, že mu v důsledku tohoto prodlení
prokazatelně vznikla škoda, požadovat smluvní pokutu za každý den prodlení
Prodávajícího ve výši 0,05 % z ceny příslušné části nedodaných dodávek.
	b – případě prodlení Kupujícího s úhradou ceny za plnění dle Smlouvy je Kupující povinen
Prodávajícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý
den prodlení.
	c – Při odstoupení Kupujícího od Smlouvy z důvodu na straně Kupujícího, má Prodávající
nárok na uplatnění prokazatelných nákladů, které mu tímto vznikly.
6 — Přechod nebezpečí škody na zboží
a – Nebezpečí škody na zboží přechází u dodávek na Kupujícího v okamžiku, kdy
byly předány v místě určení nebo byly dovezeny na místo určení a řádně předány,
potvrzením dodacího listu.
7 — Záruky
a – Prodávající se zavazuje, že dodá zboží dle rozsahu, který je uveden ve Smlouvě, a
to ve správném množství a velikostech, a že zboží bude odpovídat kvalitou platným
normám uvedeným ve Smlouvě.
	b – Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na jakost a zavazuje se, že předmět
koupě bude po dobu 24 měsíců od jeho převzetí způsobilý k použití pro obvyklý účel a
zachová si své obvyklé vlastnosti.
	c – Záruka na jakost se nevztahuje na vady dodávek způsobené neodborným zásahem
Kupujícího, přirozeným opotřebením, chybnou údržbou, nadměrným namáháním,
použitím nevhodných provozních nebo montážních podmínek, nesprávným
skladováním, nebo nesprávnou manipulací.

8 — Soudní příslušnost a aplikované právo
Smluvní strany se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č.
216/1994 Sb. v platném znění dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z této smlouvy
anebo v souvislosti s ní, případně ze smluv, uzavřených na jejím základě, budou
rozhodovány v rozhodčím řízení (“RŘ”) před jediným rozhodcem ad hoc. Výslovně
pověřují předsedu představenstva Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ:
27166147 (“Unie”), aby vybral pro RŘ rozhodce, a opravňují ho, aby k výběru rozhodce
zmocnil další osobu. K rukám předsedy představenstva Unie se na adresu Cejl 91,
602 00 Brno podává žaloba a tato adresa je i doručovací adresou rozhodce a místem,
kde bude RŘ probíhat. Strany tímto výslovně pověřují rozhodce, aby určil cenu RŘ, a
dohodly se, že RŘ bude provedeno za cenu, která je případným vybraným rozhodcem
zveřejněna na www.urmr.cz ke dni podání žaloby. U sporů s mezinárodním prvkem se
cena RŘ zvyšuje o polovinu. Takto je zpoplatněn i nárok uplatněný jako vzájemný návrh
nebo námitka započtení v celé jejich výši. Zastavením řízení nezaniká nárok rozhodce
na úhradu ceny RŘ, zaplacená cena RŘ se nevrací. Strany pověřují rozhodce, aby RŘ
vedl v češtině, písemně bez ústního jednání, rozhodl dle zásad spravedlnosti, rozhodnutí
vydal bez odůvodnění, a souhlasí, že může pověřit k administrativní a ekonomické
činnosti v rámci RŘ třetí osoby, a v tomto rozsahu ho zprošťují mlčenlivosti. Strany
dohodly, že o případném vyloučení rozhodce rozhodne předseda dozorčí rady Unie,
cena RŘ je nákladem řízení, může jim být doručováno na adresy uvedené v dokumentu
obsahujícím rozhodčí smlouvu a že v RŘ se přiměřeně použijí ustanovení OSŘ o
postupu při doručování; uložení u soudu nahrazuje uložení u rozhodce a vyvěšení na
úřední desce soudu nahrazuje zveřejnění na www.urmr.cz.
	
Veškeré otázky Smlouvou nebo těmito Všeobecnými obchodními podmínkami
neupravené, se řídí právním řádem České republiky.
9 — Závěrečná ustanovení
	
V případě vzniku platební neschopnosti Kupujícího se veškeré pohledávky Prodávajícího
vůči Kupujícímu stávají splatnými v den, kdy se Prodávající o této platební neschopnosti
dozvěděl. Prodávající je oprávněn v tomto případě žádat okamžité vrácení dosud
nezaplaceného zboží.

Veškeré
změny a doplňky Smlouvy lze provést pouze písemně po vzájemné dohodě
smluvních stran.
Prodávající si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit nebo doplnit, a to zejména při
změně souvisejících právních norem nebo při změně způsobu obchodování. Změnu,
doplnění a jejich účinnost prodávající vyhlásí vhodným způsobem. Kupující má právo,
v případě nesouhlasu s obsahem změněných či doplněných obchodních podmínek,
tento nesouhlas sdělit Prodávajícímu ve lhůtě 7 dnů od okamžiku, kdy se o změně
či doplnění dozvěděl. Neučiní-li tak, má se za to, že Kupující změny či doplňky
akceptoval.
Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 1.1.2014 a nahrazují Všeobecné obchodní
podmínky vydané dříve.
Kupující prohlašuje, že si tyto VOP přečetl, že jejich obsahu porozuměl a že považuje za
nedílnou součást smluvních ujednání s Prodávajícím.

