VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ
A DODÁVKY METALICKÝCH KABELŮ

1. Všeobecná ustanovení
1.1.

Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen Podmínky) je úprava právního vztahu mezi
společností Reichle & De-Massari Czech Republic a.s., IČ: 25004956, se sídlem Děčín XXXIII-Nebočady, ulice
Vítězství 67, PSČ 40502 Děčín, spisová značka B840 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen
prodávajícím) a kupujícím na základě kterého prodávající uzavírá kupní smlouvy na dodávky kabelů, práva a
povinnosti prodávajícího i kupujícího vyplývající z těchto smluv a upravují, nikoliv výlučně, nároky obou stran při
porušení povinností vyplývajících z těchto smluv.

1.2.

Pokud nebude dohodnuto výslovně jinak, jsou tyto Podmínky nedílnou součástí každé kupní smlouvy na dodávky
zboží prodávajícího, bez ohledu na to, zda je daná kupní smlouva uzavřena písemně či jiným způsobem, například
na podkladě zaslané objednávky kupujícího a jejího potvrzení prodávajícím.

1.3.

Kupujícím se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu, jejímž předmětem
je dodání kabelů, strojů, či jiného zboží kupujícímu a převedení vlastnického práva na kupujícího oproti povinnosti
kupujícího kabely, strojů, či jiného zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu ve výši a způsobem, které
jsou určeny podle těchto Podmínek anebo za podmínek které jsou písemně dohodnuty mezi prodávajícím a
kupujícím.

1.4.

Cenové údaje a jiná prohlášení a přísliby jsou platné a pro prodávajícího závazné jen tehdy, jestliže je poskytl
písemně.

1.5.

Smluvní strany se mohou od těchto Podmínek odchýlit pouze na základě oboustranné písemné dohody.

1.6.

Práva a závazky z kupní smlouvy a těchto Podmínek řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem.

2. Nabídkové řízení
2.1.

Na základě poptávky kupujícího na zboží, o které má kupující zájem, vyhotoví prodávající nabídku na dodávku
poptávaného zboží, které přidělí jedinečné číselné označení, na které se kupující při dalším kontaktu s prodávajícím
odkazuje.

2.2.

Nabídky jsou pro prodávajícího závazné pouze po dobu její platnosti. Pokud není v nabídce uvedeno jinak, je
nabídka platná po dobu jednoho týdne od data odeslání kupujícímu.

2.3.

Údaje o kilometrové hmotnosti, průměru kabelu apod. uváděné v katalogových listech jsou pouze orientační.
Prodávající si vyhrazuje právo uplatnit výrobní a materiálové odchylky v konstrukci, pokud tím není dotčena kvalita a
deklarované vlastnosti.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
3.1.

Kupní smlouvu lze uzavřít na základě objednávky, kterou předloží kupující prodávajícímu na základě jím zaslané
nabídky a která musí splňovat tyto základní náležitosti:
•
Přesné označení firmy kupujícího (jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby), IČ, DIČ,
adresa kupujícího (bydliště a místo podnikání fyzické osoby anebo sídlo právnické osoby), bankovní spojení
kupujícího,
•
kontaktní osoba, telefon,
•
adresa místa dodání zboží
•
označení objednávaného výrobku prodávajícího v souladu s nabídkou prodávajícího
•
objednávané množství výrobku
•
expediční zboží (kabelové bubny, cívky, palety, ostatní přepravní zakládací materiál)
•
způsob platby
•
způsob dopravy
•
požadovaný termín dodávky zboží (kalendářní týden)

3.2.

Po obdržení objednávky kupujícího prodávající objednávku písemně potvrdí. Kupní smlouva v konkrétním případě
vzniká okamžikem potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím. Pokud prodávající objednávku výslovně nepotvrdí,
považuje se kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím za uzavřenou tehdy, pokud prodávající dodá v souladu s
objednávkou objednané zboží kupujícímu. Nedílnou součástí každé kupní smlouvy se stávají tyto Podmínky.
Odchylky od Podmínek jsou možné pouze tehdy, je-li to písemně ujednáno.

3.3.

Objednávka doručená prodávajícímu je pro kupujícího závazná. Budou-li součástí objednávky kupujícího další než
shora uvedené údaje anebo údaje, které by byly v rozporu s těmito Podmínkami, zejména pak odlišné požadavky na
cenu objednávaných výrobků, než která vyplývá z těchto Podmínek anebo písemné dohody prodávajícího a
kupujícího (např. splatnost faktury prodávajícího), platí takovéto údaje pro účely kupní smlouvy za nenapsané,
ledaže je prodávající výslovně písemně schválí.
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3.4.

Ve chvíli, kdy prodávající potvrdí objednávku kupujícímu, je uzavřena kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím.
Poté, co je uzavřena mezi prodávajícím a kupujícím kupní smlouva, nemůže kupující bez výslovného písemného
souhlasu prodávajícího kupní smlouvu jednostranně měnit či rušit. Pokud kupující požaduje zrušení uzavřené
smlouvy a prodávající s tímto zrušením vysloví písemně souhlas, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu odstupné
ve výši 75% kupní ceny zboží, které bylo předmětem takto zrušené kupní smlouvy, ledaže se smluvní strany
výslovně dohodnou jinak.

3.5.

Je-li objednané zboží ve skladě prodávajícího, odešle prodávající objednané zboží kupujícímu do 5 dnů po převzetí
závazné objednávky. U zboží, které není na skladě prodávajícího, sdělí prodávající kupujícímu termín dodání, který
bude vycházet z předpokládaného data, kdy bude veškeré objednané zboží připravené k předání kupujícímu.

3.6.

Prodávající je oprávněn dodat zboží i před potvrzeným termínem dodání. Dílčí dodávky jsou přípustné po vzájemné
dohodě. Zboží bude dodáno v obvyklé jakosti a provedení.

3.7.

Prodávající si vyhrazuje dodat zboží s odchylkou ±5% z objednaného množství jednotlivých položek zboží.
Fakturace bude odpovídat dodanému množství s tolerancí měřicích přístrojů +/- 1,0%. Zjištěné rozdíly v délce
spadající do této tolerance nepodléhají množstevní reklamaci.

3.8.

Oprávněné vrácení dodaného zboží prodávajícímu se děje pouze po předchozím písemném oznámení.

3.9.

Kabely jsou standardně dodávány ve výrobních délkách. Pokud zákazník žádá jinou než výrobní délku, bude mu tato
dodána s cenovou přirážkou odpovídající rozdílu požadované a výrobní délky. Nejmenší dodávaná délka je 100m
pro metalické kabely.

3.10. Údaje o kilometrové hmotnosti, průměr kabelu apod. uváděné v cenících resp. katalogových listech jsou pouze
orientační. Prodávající si vyhrazuje právo uplatnit výrobní a materiálové odchylky v konstrukci, pokud tím není
dotčena kvalita a deklarované vlastnosti rozhodné pro funkčnost zboží.

4. Ceny
4.1.

Ceny jsou uvedeny v českých korunách pro metalické kabely , případně v jiných konvertibilních měnách a to dle
uzavřené kupní smlouvy. Ceny se rozumějí bez daně z přidané hodnoty nebo jiných přirážek resp. slev. Ty budou
určeny samostatně smlouvou nebo zákonnou sazbou. Případné slevy nebo přirážky mohou být určeny po vzájemné
dohodě na základě nabídky prodávajícího před uzavřením kupní smlouvy.

4.2.

Ceny jsou, pokud není dohodnuto jinak, v paritě EXW dle Incoterms 2010.
(pozn.: zkratka v angličině EXW = Ex Works, česky pak „ze závodu“, je mezinárodní dodací doložka Incoterms.
Tato doložka stanoví, že náklady i rizika spojená s dodávkou zboží přecházejí na kupujícího v závodě dodavatele, a
to okamžitě, je-li zboží připraveno kupujícímu k odebrání. Po převzetí tak splní prodávající svojí povinnost, ostatní
náklady a výlohy dopravy do místa určení již obstarává kupující.)

4.3.

V ceně dodávky nejsou zahrnuty ceny kabelových bubnů.

5. Platební podmínky
5.1.

Faktury za kabely a příslušenství jsou splatné do 30 kalendářních dní počítáno od data vystavení faktury, pokud není
dohodnuto jinak.

5.2.

Se zákazníky, kteří uzavírají kupní smlouvu poprvé, resp. není ověřena jejich finanční bonita nebo mají k
prodávajícímu nevyrovnaný závazek z předchozích kupních smluv, je uzavírána kupní smlouva s podmínkou
zaplacení 100% z hodnoty kupní smlouvy předem, a to formou „Proforma-faktury“. Skutečná hodnota dodávky bude
fakturována po dodání (daňový doklad). Namísto 100% platby předem může prodávající po vzájemné dohodě
s kupujícím akceptovat poskytnutí jiného zajištění (např. směnka nebo bankovní záruka).

5.3.

Při dohodě o platbě předem, je poskytováno celkové skonto 2% (toto neplatí pro článek 5.2.). Platba předem musí
být poukázána do deseti pracovních dnů po odeslání akceptovaného návrhu kupní smlouvy. Bez splnění této
podmínky nevzniká mezi kupujícím a prodávajícím smluvní vztah. Dnem připsání platby předem, smluvené v kupní
smlouvě, počíná běžet lhůta dodání smluvená v kupní smlouvě.

5.4.

Platební lhůty se považují za dodržené, jestliže peněžní závazek je připsán na účet prodávajícího u jeho banky do
stanoveného termínu.

5.5.

Započtení pohledávek je vyloučeno bez předchozího souhlasu prodávajícího.

5.6.

Kupující souhlasí se změnou dodacího termínu, pokud je v prodlení s placením podle dohodnutého platebního
kalendáře, resp. placením předchozích uskutečněných pohledávek nebo vyhlásil konkurs či je v likvidaci. Při prodlení
s placením pohledávek za dodané zboží po lhůtě splatnosti faktur do 30 dnů bude účtována smluvní pokuta 0,5 % z
fakturované částky za každý týden prodlení. Při opakovaném nebo trvalém neplnění platebních povinností kupujícím
je prodávající oprávněn jednostranně zrušit kupní smlouvu. Tím není dotčeno právo prodávajícího vyúčtovat si
skutečnou škodu, včetně ušlého zisku, která mu vznikla z tohoto zrušení kupní smlouvy, včetně ušlého zisku z
neoprávněně zrušené kupní smlouvy kupujícím.

5.7.

Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího zadržovat jakoukoliv platbu (byť
částečně) z důvodů existence vady zboží či jakýchkoliv jiných důvodů.
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6. Balení, kabelové bubny
6.1.

Cena všech obalů, mimo kabelových bubnů, cívek a palet, je zahrnuta v ceně kabelů. Cena obalů pro export se
sjednává s cenou výrobků v kupní smlouvě.

6.2.

Kabelové bubny se prodávají za smluvní prodejní ceny, které jsou uvedeny na webových stránkách Reichle & DeMassari Czech Republic a.s (www.rdm-czech.com).

6.3.

Na každém obalu musí být uvedena délka daného zboží pro stanovení množství dodaného zboží. Povolená
odchylka skutečné délky zboží od délky uvedené na obalu je max. 1%.

6.4.

Bubny, cívky, a palety budou hrazeny kupujícím, přičemž budou účtovány samostatnou položkou dle aktuálních cen.

6.5.

Kupující je oprávněn obaly, které koupil od prodávajícího, vrátit prodávajícímu, přičemž budou zpětně vykoupeny za
následujících podmínek:
6.5.1. Obaly budou vykoupeny za výkupní ceny stanovené prodávajícím. Tyto obaly musí být prokazatelně původu
od prodávajícího. V jiném případě budou vykoupeny pouze na základě oboustranné dohody.
6.5.2. Vykoupeny mohou být pouze nepoškozené obaly. Rozhodným místem a okamžikem pro posouzení stavu
obalu je jeho převzetí pracovníkem prodávajícího ve skladu prodávajícího.
6.5.3. Neakceptovatelné obaly budou prodávajícím sešrotovány na náklady kupujícího.
6.5.4. Za přepravu obalů do skladu prodávajícího odpovídá zákazník a provádí ji na vlastní náklady.
6.5.5. Kupující může požádat prodávajícího o odvoz obalů ze svého skladu do skladu prodávajícího, za předpokladu,
že prodávající bude přepravovat jiné zboží k zákazníkovi, či přepravci prodávajícího se budou s prázdnými
dopravními prostředky vracet kolem skladu kupujícího do skladu prodávajícího. Na přepravu obalů zpět do
skaldu prodávajícího nemá zákazník nárok a záleží pouze na uvážení prodávajícího, zda jeho žádosti vyhoví.

7. Dodávky
7.1.

Způsob přepravy a termín dodání je závazně sjednán v kupní smlouvě a může být změněn pouze písemnou
dohodou smluvních stran.

7.2.

Obvyklá dodací lhůta je 2 až 4 kalendářní týdny. Prodávající je oprávněn plnit svůj závazek z kupní smlouvy
prostřednictvím dílčích plnění.

7.3.

Dodací lhůta běží dnem, kdy nastala písemná shoda mezi prodávajícím a kupujícím nebo byla splněna jiná smluvní
podmínka vázaná na dodací lhůtu.

7.4.

Dodací lhůta je dodržena resp. dodávka je splněna odevzdáním smluvené dodávky kupujícímu nebo jejím předáním
prvnímu dopravci v souladu se smluvenou paritou dle Incoterms 2010.

7.5.

Je-li nedodržení dodací lhůty ze strany prodávajícího prokazatelně způsobeno vyšší mocí (přírodní událost, výpadek
elektrické energie, státní zásah, válečná opatření, stávka apod.) a prodávající na vznik vyšší moci bez prodlení
upozorní, pak se dodací lhůta přiměřeně prodlužuje. Po odpadnutí vyšší moci obě strany dohodnou opatření ke
splnění smlouvy, pokud kupující nepožádá o zrušení smlouvy z důvodů, že potřeba dodávky již opadla.

7.6.

Opozdí-li se prodávající s dodávkou z jiných důvodů, než je uvedeno v předešlém odstavci, pak může kupující
požadovat smluvní pokutu za zpoždění za každý ukončený týden zpoždění ve výši 0,1% z hodnoty opožděně
dodaného zboží, maximálně však 5% z hodnoty nedodaného zboží.

7.7.

Prodávající není v prodlení, pokud dojde k prodloužení dodací lhůty oboustrannou písemnou dohodou.

7.8.

Nedotčeno zůstává právo kupujícího odstoupit od kupní smlouvy, jestliže uběhne smluvená dodatečná lhůta a zboží
není dodáno.

7.9.

V případě, že je smluvena platba předem, posouvá se termín dodání do budoucna o dobu, kterou trvalo zaplacení
kupní ceny ode dne uzavření kupní smlouvy.

7.10. Pokud kupující neodveze zboží v den, který udal pro vlastní odvoz a ten se neuskuteční ani do 10 pracovních dnů po
písemné výzvě prodávajícího, je prodávající oprávněn účtovat skladné ve výši 0,1% z fakturované ceny výrobku za
každý den uskladnění počínaje 11. 4. pracovním dnem po dohodnutém dni odvozu
7.11. Pokud nejsou v kupní smlouvě dohodnuty zvláštní technické podmínky, je zboží dodáváno v jakosti a provedení
uvedeném v nabídce, katalogovém listu nebo ceníku, jinak v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze
smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Kupující zasláním své objednávky potvrzuje, že je s technickými parametry
objednávaného zboží seznámen.
7.12. Způsob přepravy a termín dodání je závazně sjednán v kupní smlouvě a může být změněn pouze písemnou
dohodou smluvních stran.
7.13. Prodávající splní svůj závazek dodat zboží řádně a včas, pokud umožní kupujícímu (nebo jeho prvnímu dopravci) v
den termínu dodání převzít na místě plnění smluvené zboží. Kupující se povinen písemně sdělit prodávajícímu
konkrétní fyzickou osobu, které bude zboží vydáno a registrační značku (RZ) vozidla, na které bude zboží naloženo,
jinak nese riziko případného vydání zboží neoprávněné osobě. Prodávající není bez tohoto sdělení povinen zboží
vydat. V případě odeslání zboží prodávajícím na určité místo, které není provozovnou kupujícího, je kupující povinen
sdělit stejným způsobem osobu, jíž má být zboží dopravcem předáno a zajistit její přítomnost v určeném místě.
Pokud tyto povinnosti nesplní anebo pokud nezajistí převzetí zboží od dopravce při jeho odeslání do provozovny
kupujícího, nese plně riziko případné ztráty či poškození zboží a je současně povinen uhradit prodávajícímu v plném
rozsahu náklady spojené s případnou opakovanou přepravou zboží.
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8. Přechod nebezpečí, výhrada vlastnického práva
8.1.

Nebezpečí poškození, ztráty či zkázy přechází na kupujícího okamžikem, kdy bylo zboží podle zadaných dopravních
dispozic předáno prvnímu dopravci k přepravě či odvezeno vlastním nebo najatým dopravním prostředkem
kupujícího.

8.2.

Bez zvláštního požadavku kupujícího se dodávka nepojišťuje proti krádeži, přepravním a požárním škodám.
Požaduje-li kupující uzavření pojistky, pak se tato pojistka uzavře na náklady kupujícího.

8.3.

Kabely zůstávají vlastnictvím prodávajícího do doby úplného zaplacení dodávky kabelů, včetně souvisejících
nákladů (DPH, dopravné a balné atd.). Spolu s vlastnickým právem ke zboží, paletám a ostatnímu přepravnímu
zakládacímu materiálu (např. cívky, kabelové bubny atd.) se na kupujícího přenáší i povinnosti zpětného odběru a
využití odpadu z nich stanovené v § 10 a 12 zákona č. 477/2001 Sb. o obalech.

8.4.

Kupující bezúplatně uschová kabely, ke kterým prodávající má (spolu)vlastnické právo.

8.5.

Kupující se zavazuje, že bude s péčí řádného hospodáře chránit kabely, ke kterým má prodávající (spolu)vlastnické
právo, před zničením, úbytkem či ztrátou, i ve vztahu ke svým zákazníkům. Kupující se zavazuje, že na své náklady
včas provede nezbytnou údržbu či kontrolu.

8.6.

Kupující má právo zpracovávat a zpeněžit zboží, k němuž prodávající má vlastnické právo, v rámci pravidel řádného
obchodního styku vlastním jménem a na svůj účet; je přitom povinen v plném rozsahu informovat své zákazníky o
vlastnickém právu prodávajícího ke zboží. Kupující nemá právo dát kabely, ke kterým prodávající má vlastnické
právo, do zástavy nebo převést na třetí osobu za účelem poskytnutí zajištění. Pohledávky kupujícího ohledně zboží,
ke kterému prodávající má vlastnické právo, vznikající kupujícímu z dalšího prodeje nebo z jiného právního titulu, už
nyní kupující bezúplatně v plném rozsahu a s veškerým příslušenstvím postupuje za účelem poskytnutí zajištění
prodávajícímu a ten toto postoupení tímto přijímá. Prodávající tímto zmocňuje kupujícího, aby na vlastní náklady
inkasoval pohledávky za prodávajícího i v době po postoupení těchto pohledávek. Toto zmocnění prodávající může
kdykoli odvolat. Kupující je povinen postoupení pohledávek za svými zákazníky těmto zákazníkům oznámit.

8.7.

Prodávající se zavazuje na žádost kupujícího omezit a ukončit poskytnutí zajištění v takovém rozsahu a pro takovou
část zboží, pro niž realizovatelná hodnota zajištění poskytnutých prodávajícímu přesahuje pohledávky prodávajícího
za kupujícím o více než 20 %. Jen prodávající má právo rozhodnout, na jakou část kabelů se poskytovaná zajištění
nebude vztahovat.

9. Záruky
9.1.

U kabelů metalických poskytuje prodávající záruku za jakost v délce 12 měsíců od zprovoznění, nejdéle však 18
měsíců od okamžiku přechodu nebezpečí konkrétního kusu zboží. Zjevné vady musí být hlášeny při převzetí.

9.2.

Prodávající se zavazuje dodat zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje smlouva. Za vadu se nepovažuje
dodání zboží s odchylkou stanovenou v odst. 3.7 všeobecných obchodních podmínek

9.3.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou a nedbalou manipulací nebo použitím, použitím nevhodného
příslušenství nebo nevhodných materiálů spolu se zbožím nebo špatným skladováním zboží, a to ať už kupujícím
nebo třetí stranou.

9.4.

Záruka za jakost zaniká, pokud bez písemného souhlasu prodávajícího kupující nebo třetí strana neodborně
manipuluje s dodaným zbožím, či pokud na něm provádí úpravy nebo opravy bez písemného souhlasu
prodávajícího.

9.5.

Záruka se nevztahuje na vady materiálu dodaného kupujícím nebo vady tímto materiálem způsobené.

9.6.

Prodávající nenese odpovědnost za případné škody v důsledku jednání třetích osob.

9.7.

Jakost a kompletnost zboží je deklarována na štítku značkou technické kontroly. Kopie zkušebního protokolu bude
odběrateli zaslána na vyžádání s fakturou, event. předána při převzetí zboží.
9.7.1. Kupující je povinen při fyzickém převzetí zboží společně s kabelovými bubny prohlédnout a zjistit, zda se
nevyskytují vady na první pohled patrné a zda je dodávka kompletní a tyto vady bezodkladně uplatnit.

9.8.

Oprávněné vrácení dodaného zboží prodávajícímu se děje pouze po předchozím písemném oznámení a řádné
reklamaci.

9.9.

Při zjištění kvalitativních vad na zboží je kupující povinen bez zbytečného odkladu sdělit toto prodávajícímu.
Kvantitativní vada zboží musí být uplatněna do 30 (třicet) dní ode dne převzetí. Reklamace musí být podána
písemně a obsahovat tyto náležitosti:
a) specifikace reklamované vady
b) reklamované množství
c) číslo faktury nebo dodacího listu
d) číslo bubnu
e) datum expedice
f) spojení na kontaktní osobu oprávněnou k projednání reklamace
e) volba nároku dle §2106 nebo §2107 Občanského zákoníku (aktuální znění k 1.1.2014)

9.10. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 30 dní ode dne obdržení písemného sdělení o vadách. V případě
vyzvání kupujícího k navrácení zboží je kupující povinen vrátit toto zboží na původním kabelovém bubnu
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s originálními expedičními (identifikačními) štítky zpět prodávajícímu, nejdéle však do 1 měsíce ode dne obdržení
vyzvání. V takovém případě je prodávající povinen reklamaci uzavřít do 1 měsíce ode dne obdržení vadného zboží.
Nedodrží-li kupující lhůty výše uvedené, má se za to, že na reklamaci netrvá a ta tímto zaniká. Nedodrží-li
prodávající lhůty výše uvedené, považuje se reklamace za oprávněnou včetně návrhu kupujícího na postup dle
§2106 nebo §2107 Občanského zákoníku. Náklady na vrácení, případně likvidaci vadného zboží nese prodávající
pouze v případě, prokáže-li se oprávněnost reklamace. Nedodrží-li kupující lhůty výše uvedené, má se za to, že na
reklamaci netrvá a ta tímto zaniká.
9.11. Jiné, z těchto podmínek nevyplývající práva a závazky, se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem.

10. Místo plnění
10.1. Místem plnění pro všechny zákonné a smluvní nároky je závod prodávajícího:
Adresa:
Reichle & De-Massari Czech Republic a.s.
Děčín XXXIII-Nebočady
Vítězství 67,
PSČ 405 02
Děčín

11. Ukončení smlouvy
11.1. Není-li jinde stanoveno jinak, je kupující oprávněn ukončit kupní smlouvu nebo její část pouze s písemnou dohodou s
prodávajícím. Jestliže k tomu dojde, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu náhradu nákladů skutečně
vynaložených prodávajícím za účelem dodání smluveného zboží, a to i pokud tyto náklady vzniknou až po účinnosti
písemné dohody s prodávajícím (např. storno poplatky). Obvykle je účtováno 80 % částky z celkové hodnoty
ukončené kupní smlouvy.
11.2. Pokud je kupující v prodlení s jakoukoliv platbou prodávajícímu nebo osobě, se kterou tvoří prodávající koncern, déle
než 60 dní, nebo je v prodlení s jakýmikoliv platbami opakovaně, nebo je v prodlení s několika platbami najednou,
ztrácí smluvní nárok na sjednané cenové a platební podmínky a prodávající je oprávněn odstoupit od všech kupních
smluv s tímto kupujícím.
11.3. Prodávající je rovněž oprávněn odstoupit od všech kupních smluv tehdy, vstoupil-li kupující do likvidace nebo byl-li
proti němu podán insolvenční návrh podle Insolvenčního zákona, byl-li zjištěn jeho úpadek nebo na jeho majetek
prohlášen konkurs či povolena reorganizace podle Insolvenčního zákona nebo pokud byl zamítnut insolvenční návrh
podaný proti kupujícímu pro nedostatek majetku. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo prodávajícího na
náhradu škody včetně ušlého zisku, který mu ušel v důsledku zániku smluv a právo na smluvní pokutu.

12. Závěrečná a přechodná ustanovení
12.1. Tyto Podmínky jsou platné a účinné dnem 1. 8. 2018.
12.2. Tyto Podmínky se přikládají pouze k první kupní smlouvě uzavřené s kupujícím. K dalším smlouvám se nepřikládají,
jelikož je s nimi kupující již obeznámen.
12.3. Kupující na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765/2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění.
12.4. V případě, že se jakékoli ustanovení těchto Podmínek stane zcela či z části neplatným, zdánlivým, neúčinným nebo
nevymahatelným, ale bylo by platné, účinné a vymahatelné, kdyby byla jeho část vymazána, bude toto ustanovení
nebo jeho část, považováno za vymazané v rozsahu, který je potřebný pro platnost, účinnost a vymahatelnost těchto
Podmínek jako celku, při zachování co možná největšího původního ekonomického významu daného ustanovení. V
takovém případě smluvní strany nahradí do patnácti dnů od výzvy kterékoliv ze smluvních stran takovéto neplatné,
zdánlivé, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením, které bude nejlépe splňovat smysl takového
neplatného, zdánlivého, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení.

12.5. Kupní smlouvu jakož i ostatní dohody uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím v souvislosti s dodávkami zboží lze
měnit pouze písemnou formou.

V Děčíně 1. srpen 2018

Reichle & De-Massari Czech Republic a.s.
Děčín XXXIII – Nebočady
Vítězství 67
40502 Děčín
tel:+420 412 548 438-9

