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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
společnosti TRUMPF Praha spol. s r. o. (dále jen „prodávající“) pro prodej produktů následné péče (dále jen
„dodací podmínky“)

Platnost podmínek
Nabídky a dodávky produktů následné péče prodávajícího, tj. náhradních a spotřebních dílů, lisovacích a
ohraňovacích nástrojů (dále jen „zboží“) kupujícímu se uskutečňují na základě těchto dodacích podmínek,
nestanoví-li kupní smlouva, uzavřená mezi kupujícím a prodávajícím výslovně něco jiného. Tyto dodací
podmínky platí i pro všechny následné budoucí obchodní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím za
předpokladu, že nebyly smluvními stranami písemně vyloučeny, a to i v případě, jestliže jimi nebyly opětovně
výslovně potvrzeny.
Nabídka
Nabídky učiněné prodávajícím (zejména nabídky učiněné elektronickou formou) jsou nezávazné. Prohlášení
kupujícího o přijetí nabídky prodávajícího a veškeré objednávky či nabídky kupujícího vyžadují pro platnost a
účinnost písemnou formu (v písemné, faxové nebo elektronické podobě) a pro právní závaznost učiněné
nabídky prodávajícího a akceptace kupujícího je dále nezbytné výslovné stvrzení prodávajícího v písemné,
faxové nebo elektronické formě o akceptaci smluvní nabídky nebo objednávky kupujícího. Objednávka
kupujícího musí obsahovat minimálně identifikaci smluvních stran, specifikaci zboží, jeho množství, datum
dodání, kupní cenu, která vychází z platného ceníku prodávajícího nebo cenu kalkulovanou individuálně
kupujícímu. Objednávka může určovat i další obchodní podmínky, které navrhuje kupující upravit odlišně od
těchto dodacích podmínek, jako např. splatnost kupní ceny, místo dodání apod. Objednávka musí být
prodávajícím potvrzena do dvou pracovních dnů ode dne jejího doručení.
Cena a platební podmínky
Kupující hradí prodávajícímu cenu pouze za skutečně odebrané zboží, a to dle ceníku prodávajícího nebo ceny
kalkulované individuálně a potvrzené prodávajícím v příslušném potvrzení objednávky nebo cenu sjednanou v
kupní smlouvě. Ceny prodávajícího jsou uvedeny Kč bez DPH za dodávky v paritě DAP. K těmto cenám bude
vždy připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Za den uskutečnění zdanitelného
plnění se považuje den dodání zboží (dle údajů uvedených v potvrzeném dodacím listu) Ceny zboží je kupující
povinen platit v korunách českých nebo eurech, není-li v kupní smlouvě výslovně sjednána jiná měna. Kupující
je povinen nahradit prodávajícímu veškeré ztráty vzniklé v důsledku kurzovních rozdílů příslušné zahraniční
měny (mimo EUR) vůči koruně české od okamžiku prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny do okamžiku
jejího uhrazení prodávajícímu. Platbou se rozumí úhrada kupní ceny bankovním převodem se splatností 14
dnů od data vystavení faktury. Platba se považuje za uskutečněnou dnem připsání kupní ceny na účet
prodávajícího.
Dodací lhůta
U zboží skladem do 3 pracovních dnů, u speciálních nástrojů do 10 týdnů po obdržení objednávky a písemném
potvrzení objednávky prodávajícím a vyjasnění všech technických a obchodních dotazů.
Okolnosti a události neovlivnitelné prodávajícím nebo důvody nespočívající na jeho straně – jako např. stávka,
válka, požár, zvýšení nákladů na nákup surovin nebo prodej zboží, překážky způsobené úředním nařízením, a
to i v devizovém oběhu nebo jinými právními akty, přírodními katastrofami nebo v jiných případech vyšší moci –
které zabraňují dodávkám nebo je podstatně ztěžují, zprošťují prodávajícího, po dobu jejich působení, od
povinnosti plnit kupujícímu dodávky. To platí také tehdy, jestliže bez důvodů, spočívajících na straně
prodávajícího, jeho dodavatelé svou povinnost nesplní vůbec nebo opožděně, nebo jsou narušeny obvyklé
odběrní a přepravní poměry nebo možnosti. V takových případech je prodávající oprávněn za předpokladu, že
tyto skutečnosti oznámí kupujícímu a jestliže se již sám ocitl v prodlení, dodávat zboží s odpovídajícím
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prodlením nebo od smlouvy odstoupit. Kupující je v takových případech oprávněn odstoupit od smlouvy nebo
oznámit prodávajícímu, že souhlasí s plněním v náhradní lhůtě.
Dodací podmínky
Dodávka strojního zařízení bude realizována na základě podmínek Incoterms 2020 DAP do závodu kupujícího.
Výhrada vlastnického práva ke zboží
Až do úplného uhrazení kupní ceny za dodané zboží a všech dalších s takovou dodávkou souvisejících
pohledávek prodávajícího zůstává veškeré zboží dodané prodávajícím kupujícímu ve vlastnictví prodávajícího.
Kupující není oprávněn do úplného uhrazení kupní ceny zřídit ke dodanému zboží zástavní právo, převést
vlastnické právo ke zboží k zajištění svého dluhu jakékoli třetí osobě, ani dodané zboží použít jakýmkoli jiným
způsobem jako jistotu ve vztahu k třetím osobám.
Odpovědnost za vady
Prodávající odpovídá za vady dodaného zboží podle § 2099 a násl. Občanského zákoníku. Nároky kupujícího z
odpovědnosti prodávajícího za vady se řídí § 2106–2112 a násl. Občanského zákoníku.
Kupující je povinen prohlédnout si zboží či zajistit prohlídku zboží nejpozději k okamžiku přechodu nebezpečí
škody na zboží na kupujícího. Po době, kdy kupující provedl či měl provést přejímku zboží, jsou jakékoliv
případné reklamace zjevných vad a nedostatků vyloučeny.
Ostatní reklamace, které nejsou dle předchozích odstavců 1. a 2. vyloučeny, musí být, u zjevných vad
nejpozději do tří pracovních dnů ode dne provedení přejímky zboží, u skrytých vad pak neprodleně po jejich
zjištění, oznámeny písemně prodávajícímu, jinak na ně nebude brán zřetel. Prodávající odpovídá pouze za ty
vady, které má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího.
Náhrada škody
Na náhradu škody se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Rozsah jakékoli
povinnosti prodávajícího k náhradě újmy na jmění (škody) způsobené dodaným zbožím, ať již z jakéhokoli
právního důvodu, ohledně újem na jmění (škod), které nevznikly přímo na dodaném zboží, se omezuje částkou
100 % kupní ceny, a to za veškeré škodní události v jejich souhrnu. Toto omezení povinnosti prodávajícího k
náhradě újmy neplatí v případě újmy na jmění, která byla způsobena:
•
úmyslně prodávajícím;
•
hrubou nedbalostí prodávajícího;
•
vadami dodaného zboží, které prodávající zamlčel;
•
člověku na jeho přirozených právech.
Záruka
Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 12 měsíců. Záruka se nevztahuje na díly, které
podléhají přirozenému opotřebení.
Prohlášení o shodě
Prohlášením o konformitě s ES a označením CE potvrzujeme, že nástroje svou koncepcí a konstrukcí vyhovují
základním bezpečnostním a zdravotním požadavkům ve smyslu směrnice ES o strojích 2006/42/ES. Pro
případ, že se vzdáte bezpečnostních zařízení nebo tato zařízení budete chtít upravit, bude zařízení dodáno s
prohlášením výrobce ve smyslu směrnice ES o strojích (dodatek II č. 1 B).
Technické změny
Prodávající si vyhrazuje kdykoliv právo technických změn zboží, pokud tyto přispějí k jeho vylepšení.
Soudní příslušnost
Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u
Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho
řádu třemi rozhodci. Místem jednání je Praha.

Závěrečná ustanovení
Převod práv a povinností kupujícího dle jakékoli smlouvy s prodávajícím na třetí osobu vyžaduje předchozí
písemný souhlas prodávajícího.
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Na tyto dodací podmínky a veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím vznikající v souvislosti
s prodejem a dodávkami zboží prodávajícího kupujícímu platí vnitrostátní právo České republiky s vyloučením
odkazů na jakékoliv mezinárodní úmluvy v maximální možném rozsahu dovoleném českými předpisy.
Místem pro splacení kupní ceny jakož i pro další plnění kupujícího je sídlo prodávajícího, případně jiné místo
uvedené ve smlouvě nebo ve faktuře za dodané zboží vystavené prodávajícím. Místem plnění pro dodávky je
to místo, kde se nachází zboží pro odeslání nebo jiné místo sjednané pro předání kupujícímu. Místo plnění se
nemění tím, že prodávající zajišťuje odeslání zboží kupujícímu.
Jestliže se jakékoliv ustanovení těchto dodacích podmínek stane nebo ukáže být neplatným, protiprávním nebo
nevymahatelným, platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení tím nebude nikterak dotčena, pokud z povahy
právního úkonu nebo jeho obsahu anebo okolností za nichž k němu došlo, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit
od ostatního obsahu těchto dodacích podmínek. Prodávající a kupující se zavazují takovéto neplatné,
protiprávní nebo nevymahatelné ustanovení nahradit dohodou ustanovením platným, zákonným a
vymahatelným, se stejným nebo alespoň podobným obchodním a právním smyslem, a to do čtrnácti (14) dnů
po zjištění takovéto neplatnosti, protiprávnosti či jiné nevymahatelnosti.
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