Všeobecné dodací podmínky AUMA
I. Úvodní ustanovení
1.1. Tyto Všeobecné dodací podmínky (dále jako „VDP“) jsou obchodními
podmínkami ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“), a upravují právní vztahy
mezi společností AUMA - Servopohony spol. s r.o., se sídlem Boleslavská
1467, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, IČO 48953814, DIČ
CZ48953814, (dále jen „Prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále
jen „Kupující“), veškerá předsmluvní jednání nevyjímaje.
1.2. Tyto VDP tvoří nedílnou součástí veškerých smluv a ujednání, jejichž
předmětem je prodej zboží, a které jsou uzavírány mezi Prodávajícím a
Kupujícím (dále jako „Smlouva“).
1.3. Obsah Smluv a veškerá jednání mezi Prodávajícím a Kupujícím vedená
za účelem sjednání konkrétních smluvních podmínek Smlouvy, jakož i
veškerá další jednání Prodávajícího uskutečněná v rámci kontraktačního
procesu vůči Kupujícímu, musí být interpretovány v souladu s těmito VDP.

II. Kontraktace
2.1. Smlouva musí být uzavřena v písemné formě. Smlouva je uzavřena
okamžikem podpisu oběma smluvními stranami. Osobou oprávněnou
uzavřít Smlouvu za stranu Prodávajícího je pouze jednatel Prodávajícího,
jednání ostatních osob mají charakter informativního sdělení.
2.2. Přijetí nabídky na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou ze
strany Kupujícího je vyloučeno a projev vůle Kupujícího, který obsahuje
dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny, je odmítnutím nabídky a
považuje se za novou nabídku na uzavření Smlouvy.
2.3. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je v případě uzavírání Smlouvy
na dálku Kupující povinen Prodávajícímu bez zbytečného odkladu doručit
originál jím podepsané Smlouvy. Pokud tak neučiní ani po předchozí výzvě
Prodávajícího, je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit.

4.7. § 1933 odst. 1 Občanského zákoníku se na právní vztahy upravené
těmito VDP neaplikuje. Je-li Kupující dlužen Prodávajícímu plnění stejného
druhu z několika závazků a neurčí-li při plnění, na který dluh plní, započte
se plnění nejdříve na závazek nejméně zajištěný. Při stejné míře zajištění
několika závazků se plnění započte nejprve na závazek nejdříve splatný.

V. Doba a místo plnění
5.1. Doba a místo plnění jsou uvedeny ve Smlouvě. Není-li místo plnění ve
Smlouvě uvedeno platí dopravní parita EXW z výrobního závodu dle dodacích podmínek Incoterms 2010.
5.2. Nepředvídatelné a neodvratitelné události (vyšší moc, stávky, …)
prodlužují dodací lhůtu o dobu trvání poruchy a jejích následků. Nároky
na náhradu škody jsou v těchto případech vyloučeny.
5.3. Odevzdání zboží Kupujícímu je podmíněno tím, že Prodávající nemá
za Kupujícím žádné pohledávky po splatnosti, včetně pohledávek z již
provedených dodávek zboží, dalších objednávek či jiných obchodních
vztahů. Po dobu prodlení Kupujícího s úhradou splatných dluhů Prodávajícímu, není Prodávající v prodlení s odevzdáním zboží a sjednaná doba
plnění se prodlužuje o dobu odpovídající délce shora uvedeného prodlení
Kupujícího. Je-li ve Smlouvě sjednáno poskytnutí zálohové platby či zálohových plateb, není Prodávající povinen odevzdat zboží Kupujícímu před
uhrazením takové platby či plateb.

VI. Dodání zboží
6.1. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, Prodávající splní svoji povinnost
odevzdat zboží, umožní-li Kupujícímu nakládat se zbožím v místě plnění ve
sjednané době. Kupující je povinen zboží ve sjednaném místě a čase
převzít.
6.2. Zajišťuje-li přepravu zboží Prodávající, splní svoji povinnost odevzdat
zboží Kupujícímu jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího.

III. Předmět plnění

6.3. Při převzetí zboží je Kupující povinen potvrdit dodací/přepravní list.

Prodávající se zavazuje odevzdat Kupujícímu zboží ve sjednaném provedení, jakosti a množství na základě přiložené kupní Smlouvy.
Kupující se zavazuje na základě Smlouvy zboží řádně a včas převzít a zaplatit Prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

6.4. Kupující je povinen bezprostředně při převzetí zboží překontrolovat
spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pevnostní
balící pásky, poškození krabice, apod.) podle přiloženého přepravního
listu.

IV. Kupní cena a fakturace

6.5. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě
s přepravním listem s tím, že zásilka je neúplná nebo poškozená. Pokud
takto poškozenou zásilku Kupující od dopravce převezme, je nezbytné
poškození popsat v předávacím protokolu dopravce.

4.1. Kupní cena je zpravidla uvedena ve smlouvě. Není-li kupní cena ve
Smlouvě uvedena, určí se podle ceníku Prodávajícího platného ke dni
uzavření Smlouvy.
4.2. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, je kupní cena je splatná vždy po
dodání zboží Kupujícímu, a to na základě faktury, vystavené Prodávajícím.

6.6. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je Kupující povinen neprodleně
oznámit Prodávajícímu a dopravci, sepsat s dopravcem škodní protokol a
tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem nebo poštou Prodávajícímu.

4.3. Ve faktuře prodávající uvede název odpovídající živnostenskému
oprávnění, identifikační číslo, místo podnikání, údaje o Smlouvě, údaje o
datu splnění, údaje o splatnosti, údaje o uskutečnění zdanitelného plnění,
údaje o dodaném zboží s uvedením počtu dodaných jednotek zboží a jeho
jednotlivé ceny s uvedením celkové ceny.

6.7. Dílčí dodávky zboží vztahující se k jedné kupní smlouvě musí být
oboustranně písemně odsouhlaseny.

4.4. K fakturované ceně Prodávající jako plátce daně z přidané hodnoty
připočítává daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

7.1. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, Prodávající poskytuje na zboží
záruku za jakost po dobu 24 (dvaceti čtyř) měsíců (dále jako „Záruční
doba“). Záruční doba běží od odevzdání zboží Kupujícímu, přičemž § 2115
Občanského zákoníku se na právní vztahy upravené těmito VDP nepoužije. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

4.5. V případě, že faktura nebude obsahovat veškeré zákonné náležitosti
daňového dokladu, je Kupující oprávněn nejdéle do 10 pracovních dnů od
jejího obdržení vrátit (tj. doručit zpět) fakturu Prodávajícímu. V takovém
případě Prodávající vystaví novou fakturu s novým datem splatnosti a do
uplynutí nového data splatnosti není Kupující v prodlení s placením faktury.
4.6. Splatnost faktury činí 30 dní od jejího vystavení, není-li ve Smlouvě
uvedeno jinak.
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VII. Záruka za jakost a záruční podmínky

7.2. Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady nebo vady vzniklé
při výrobě zboží (dále jako „Záruční vady“). Kupujícímu náleží práva ze
záruky pouze za podmínky, že po přechodu nebezpečí škody na věci: (i)
zboží bylo řádně seřízeno, (ii) obsluha i pravidelná údržba zboží byla
prováděna plně v souladu s návodem na montáž, seřízení a údržbu.
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Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným
nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou
v rozporu s uživatelskou příručkou nebo poškozením elektrostatickým
výbojem. Záruka se nevztahuje na poškození zboží, u něhož došlo k nadměrnému mechanickému opotřebení či použití v rozporu s určením
výrobce.

10.2. V případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny je Kupující
povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné
částky za každý i započatý den prodlení.
10.3. Odpovědnost za škodu a její náhrada se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
10.4. Ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany
na náhradu škody v plné výši.

VIII. Odpovědnost za vady
8.1. Prodávající je povinen odevzdat Kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení, prosté právních vad.
8.2. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při
přechodu nebezpečí škody na zboží na Kupujícího, byť se projeví až později.
8.3. Je-li vadné plnění (vada/Záruční vada) podstatným porušením Smlouvy, má Kupující právo:
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním
chybějící věci;
b) na odstranění vady opravou věci;
c)
na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
d) odstoupit od Smlouvy
8.4. Je-li vadné plnění (vada/Záruční vada) nepodstatným porušením
Smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu
z kupní ceny.

IX. Reklamace vady
9.1. Kupující je povinen řádně oznámit vadu Prodávajícímu bez zbytečného odkladu po té, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit,
nejpozději však do 5 (pěti) pracovních dnů od data odevzdání zboží Kupujícímu nebo bylo-li zboží kupujícímu odesláno, ode dne doručení zboží do
místa určení. Marným uplynutím uvedené lhůty právo Kupujícího
z vadného plnění zaniká.
9.2. Jedná-li se o vadu skrytou, je Kupující povinen ji řádně oznámit Prodávajícímu do 3 (tří) dnů ode dne, kdy ji při dostatečné péči mohl zjistit.
Skytou vadou není zejména dodání jiného druhu a/nebo množství zboží či
vadné plnění v podobě zboží chybějícího.
9.3. Záruční vadu je Kupující povinen řádně oznámit Prodávajícímu do 3
(tří) dnů ode dne, kdy ji při dostatečné péči mohl zjistit, nejpozději však do
uplynutí Záruční doby.
9.4. Vada/Záruční vada je Kupujícím řádně oznámena Prodávajícímu, je-li
oznámena písemně a obsahuje-li oznámení (i) popis, jakým způsobem se
vada projevuje, a (ii) sdělení jaké právo z vadného plnění Kupující uplatňuje.
9.5. Prodávající je povinen započít s vyřizováním reklamace (oznámení
vady/Záruční vady) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 (pěti) pracovních dní od doručení oznámení a zpravidla též uvést, zda vadu uznává
nebo v případě, že jí neuznává, uvést, z jakého důvodu tomu tak je.
9.6. Skutečností, že zboží trpí vadami, není nijak dotčena povinnost Kupujícího uhradit řádně a včas kupní cenu, ustanovení § 2108 Občanského
zákoníku se na právní vztahy upravené těmito VDP neaplikuje.

X. Smluvní pokuty a náhrada škody
10.1. V případě, že Prodávající odevzdá Kupujícímu smluvené zboží opožděně, či jej dodá vadně, má právo Kupující žádat smluvní pokutu ve výši
0,05% z kupní ceny za každý den prodlení v případě opožděného odevzdání zboží. V případě dodání vadného zboží má Kupující právo žádat
smluvní pokutu 0,05% z kupní ceny za každý i započatý den prodlení do
doby dodání bezvadného zboží, nejvýše však 10 (deset) % z kupní ceny.
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10.5. Celkový rozsah odpovědnosti Prodávajícího za škodu, která Kupujícímu v důsledku porušení povinnosti stanovené touto či Kupní smlouvou
či porušením právního předpisu vznikne, je omezen do výše 100 (sto) %
kupní ceny zboží (bez DPH), a to za veškeré škodní události v jejich souhrnu. Smluvní strany ujednávají, že se nahrazuje pouze skutečná škoda. Ušlý
zisk ani další typy škod se nenahrazují.

XI. Vlastnické právo ke zboží
11.1. Vlastnické právo na zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího
úplným zaplacením kupní ceny zboží, kdy je částka připsána na bankovní
účet Prodávajícího. Do té doby nesmí být zboží použito k účelu dalšího
prodeje třetí osobě a nesmí být technicky ani obchodně manipulováno.
Kupující umožní kdykoliv na požádání Prodávajícího kontrolu stavu zboží,
které je dle tohoto ujednání dosud ve vlastnictví Prodávajícího.
11.2. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím zboží. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Prodávající umožnil nakládat. Předá-li Prodávající dopravci zboží pro přepravu ke Kupujícímu,
přechází nebezpečí škody ihned po předání zboží prvnímu dopravci.
11.3. Kupující je povinen neprodleně informovat Prodávajícího o nařízení
exekuce na zboží s výhradou vlastnictví a současně předložit podklady
nutné k uplatnění vylučovací žaloby.
11.4. S pozastavením plateb, návrhem nebo zahájením insolventního
řízení, soudním nebo mimosoudním vyrovnávacím řízením zaniká právo
na další prodej, užívání nebo zabudování zboží s výhradou vlastnictví.

XII. Odstoupení od smlouvy
12.1. Od Smlouvy lze odstoupit, je-li to ujednáno ve Smlouvě, v těchto
VDP nebo stanoví-li tak zákon.
12.2. Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy:
-

je-li Kupující v prodlení s převzetím zboží po dobu delší než 10
(deset) dnů;

-

je-li Kupující v prodlení s libovolnou platbou vůči Prodávajícímu z titulu jiného závazku;

XIII. Ostatní smluvní ujednání
13.1. Veškeré informace o podniku, organizační struktuře nebo jiném
vnitřním uspořádání či mechanismech druhé smluvní strany, které si
v souvislosti s jednáním o uzavření této Smlouvy, stejně jako při uzavření
této Smlouvy poskytly, tyto se dozvěděly nebo jiným způsobem se s nimi
seznámily nebo na základě této Smlouvy se takové informace dozví, a
dále informace, které jsou jim známy o způsobu a průběhu jednání o
ujednání této Smlouvy a výsledné tvorbě ujednání této Smlouvy, mají
důvěrný charakter (dále jako „Důvěrné informace“) a smluvní strany se
zavazují chránit a zajistit ochranu Důvěrných informací před jejich sdělením nebo před jejich jiným zpřístupněním třetím osobám.
13.2. Smluvní strany si prohlašují, že Důvěrné informace podle této
smlouvy jsou obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.
13.3. Všechny přílohy a součásti Smlouvy se budou považovat za vzájemně se doplňující a/nebo vysvětlující. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak,
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bude v případě rozporu mezi ujednáními jednotlivých dokumentů výklad
dokumentů a pořadí jejich priority následující: (a) smlouva, včetně všech
konkrétních podmínek začleněných do smlouvy, (b) přílohy Smlouvy
s výjimkou těchto VDP, (c) tyto VDP, (d) pokud je to aplikovatelné, ostatní
dokumenty.
13.4. Kupující Smlouvu uzavírá s tím, že na sebe bere nebezpečí změny
okolností.
13. 5. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany sjednávají, že
potvrzení obsahu smlouvy Kupujícím nemá právní účinky dle § 1757
odst.2 Občanského zákoníku..
13.6. Ustanovení § 1799 - § 1800 Občanského zákoníku se na právní
vztahy upravené těmito VDP nepoužije.

XIV. Závěrečná ustanovení
14. 1. Všechny přílohy a součásti Smlouvy se budou považovat za vzájemně se doplňující a/nebo vysvětlující. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak,
bude v případě konfliktu výklad dokumentů a pořadí jejich priority následující: (a) smlouva, včetně všech konkrétních podmínek začleněných do
smlouvy, (b) přílohy Smlouvy s výjimkou těchto VDP, (c) tyto VDP, (d)
pokud je to aplikovatelné, ostatní dokumenty.
14.2. Veškeré právní vztahy, které nejsou upraveny Smlouvou, se řídí
právem České republiky, zejména Občanským zákoníkem a ostatními
právními předpisy, s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva
soukromého. V případě, že je přítomen mezinárodní prvek, smluvní strany
sjednávají pro spory ze Smluv či v souvislosti s těmito Smlouvami, včetně
sporů o jejich platnost či následky neplatnosti aj., výlučnou jurisdikci
soudů České republiky, přičemž místně příslušným soudem je obecný
soud Prodávajícího.
14.3. Veškeré změny Smlouvy musí být učiněny v písemné formě, opatřené podpisy obou smluvních stran. Vpisování, škrtání či jiné změny v textu
těchto VDP, Smlouvy či jejich součástí, mají právní účinky pouze za podmínky, že byly písemně akceptovány oběma stranami, uvedením data
provedené změny a platnými podpisy zástupců obou smluvních stran u
takovéto změny. K jiným změnám v textu se nepřihlíží.
14.4. Tyto Všeobecné dodací podmínky jsou platné od 1. 1. 2014.

AUMA - Servopohony spol. s r.o.
Boleslavská 1467
250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Česká republika
Tel: +420 326 396 993, Fax: +420 326 303 251
E-mail: auma-s@auma.cz, Web: www.auma.com
IČ: 48953814, DIČ: CZ48953814, Společnost je registrována u Městského
soudu v Praze odd. C, vložka 31208
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