VŠEOBECNÉ DODACÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI GRAESSNER GMBH

1. Obecně
1.1 Tyto Všeobecné dodací podmínky platí pro všechny služby společnosti
Graessner GmbH (dále uvedena jako „Graessner“), není-li výslovně a
písemně sjednáno jinak. Tyto Všeobecné dodací podmínky jsou
podstatnou součástí každé nabídky společnosti Graessner a každé
smlouvy uzavřené se společností Graessner.
1.2 Kupující souhlasí s tím, že se i v případě, kdy použije obchodní
podmínky, musí vycházet z dodacích podmínek společnosti Graessner, i
když podmínky kupujícího zůstanou nepopřeny. Úkony plnění smlouvy
společnosti Graessner neplatí do té míry jako souhlas se smluvními
podmínkami, které se od těchto dodacích podmínek liší.
1.3 Všeobecné obchodní podmínky jakéhokoli druhu, které jsou v rozporu
s těmito dodacími podmínkami, platí jako účinné pouze do té míry, byly-li
písemně potvrzeny společností Graessner.
2. Nabídka a uzavření smlouvy
2.1 Nabídky společnosti Graessner zůstávají nezávazné a neobsahují
povinnost přijetí zakázky.
2.2 Smlouva je pro společnost Graessner právně závazná pouze tehdy,
pokud Graessner objednávku písemně potvrdí. Potvrzení dealerů nebo
obchodních zástupců jsou neúčinná. Rovněž prováděcí jednání dealerů či
obchodních zástupců nevedou k přijetí zakázky.
2.3 Věcně oprávněné a přiměřené změny povinnosti společnosti
Graessner poskytnout službu či dodání, především přiměřené překročení
dodacích lhůt, platí předem za schválené.
2.4 Všechny informace a údaje o produktech a jejich vzhledu obsažené v
prospektech, výkresech, obrázcích a popisech jsou pouze přibližné a
nezávazné. Společnost Graessner si vyhrazuje technické nebo formální
změny a úpravy.
2.5 Veškeré obrázky, technické podklady, kalkulace a jiné podklady k
nabídkám zůstávají duševním vlastnictvím společnosti Graessner a
nesmějí být použity jiným způsobem.
2.6 Pokud společnost Graessner radí kupujícímu, nedojde tím k
uskutečnění smlouvy o poradenství. Údaje a informace o vhodnosti a
použití produktů, technické údaje nebo jiná poradenství jsou nezávazná a
neosvobozují kupujícího od jeho povinnosti provádět vlastní kontroly s
ohledem na vhodnost dodaného zboží pro jím zamýšlené postupy a účely i
na případná existující jiná práva třetích osob. Společnost Graessner nemá
v tomto ohledu žádnou povinnost kontroly a varování.
3. Ceny
3.1 Ceny společnosti Graessner se stanovují podle příslušné nabídky a
platí pouze pro jednotlivou objednávku a dobu trvání případně sjednané
dodací lhůty. Dojde-li k posunu dodacích termínů z důvodů, které nejsou
zaviněny společností Graessner, vyhrazuje si Graessner uplatnění zvýšení
nákladů.
3.2 Všechny ceny uvedené společností Graessner se rozumějí, pokud
není poznamenáno výslovně jinak, jako ceny netto bez veškerých poplatků
a daní ze skladu společnosti Graessner ve Vídni bez balení, nakládky,
přepravy, pojištění a likvidace. Všechny vedlejší náklady kupní smlouvy
jdou k tíži kupujícího.
3.3 Vyskytnou-li se mezi uzavřením smlouvy a provedením služby změny
nákladů, jako zejména mzdové náklady a/nebo pořizovací náklady
používaných materiálů, ať už ze zákona, nařízení, kolektivní smlouvy,
stanov, úředního doporučení, jiných úředních opatření nebo na základě
změn cen na světových trzích, dojde k odpovídajícímu zvýšení nebo
snížení příslušných cen, s výjimkou toho, kdy je mezi zadáním objednávky
a provedením služby méně než tři měsíce.
4. Platební podmínky
4.1 Místem plnění pro platbu je sídlo společnosti Graessner ve Vídni.
Platby probíhají s oddlužujícím účinkem výhradně na účet uvedený
společností Graessner. Pro včasnost platby je určující připsání ve
prospěch na tomto účtu.
4.2 Nastane-li prodlení v provedení poskytnutí služby, je společnost
Graessner oprávněna vyúčtovat dosud poskytnuté služby.
4.3 Při prodlení s platbou odpadají slevy či bonusy poskytnuté kupujícímu
a bude ihned splatná celá zbývající pohledávka bez ohledu na doby
platnosti. Při prodlení s platbou je Graessner také oprávněna provést
dosud nesplněné služby jen oproti platbě předem nebo oproti peněžité
záruce nebo bez stanovení dodatečné lhůty prohlásit odstoupení od
smlouvy a požadovat náhradu škody pro neplnění.

4.4 Pokud dojde u exportních smluv mezi uzavřením smlouvy a platbou k
devalvaci fakturované měny, platí za sjednané, že rozsah této devalvace
jde k tíži kupujícího.
4.5 Započtení s protipohledávkami nebo zadržení plateb z jakýchkoli
důvodů kupujícím je v případě absence výslovné dohody nepřípustné.
5. Dodávka
5.1 Místem plnění pro dodávky je sklad společnosti Graessner ve Vídni,
nebylo-li sjednáno jinak. Za zajištění zboží v dopravním prostředku je
odpovědný výhradně odběratel. Kupující sám obstará veškeré doklady,
které potřebuje k vývozu a/nebo dovozu zboží a případně k průvozu
každou zemí a je za to sám odpovědný.
5.2 Dodací lhůty jsou vždy nezávazné, není-li výslovně sjednán pevný
termín. Dodací lhůta začíná nabytím platnosti objednávky, nejdříve však,
jakmile budou objasněny všechny technické a smluvně právní podrobnosti,
kupující splní své závazky a vytvořil právní předpoklady k provedení. V
případě sjednané změny objednávky je společnost Graessner oprávněna
nově určit termín dodání. Dodržování dodacích lhůt a termínů je s
výhradou správného a včasného vlastního dodání. Společnost Graessner
co možná nejdříve oznámí kupujícímu rýsující se opoždění.
5.3 Dodací lhůta je dodržena, pokud produkt do uplynutí dodací lhůty
opustil sklad společnosti Graessner nebo pokud kupujícímu byla
oznámena připravenost k odeslání.
5.4 Dojde-li k opoždění začátku provedení služby nebo provedení
samotného, a nebylo-li opoždění způsobeno okolnostmi, za které
odpovídá společnost Graessner, prodlužují se dodací lhůty a lhůty
dokončení, dodací termíny a termíny dokončení vždy o dobu trvání těchto
okolností. Platí to především při vyšší moci a jiném opoždění, které nešlo
ovlivnit (např. požár, stávka, embargo, absence dopravních prostředků,
dopravní zpoždění a opoždění proclení, škody vzniklé při dopravě,
nedostatek energie a surovin). Tyto okolnosti vedou k prodloužení dodací
lhůty i tehdy, když se vyskytnou u dodavatele. V těchto případech je
společnosti Graessner dovoleno odstoupit od smlouvy bez povinnosti
uhradit škodu, což platí podle volby společnosti Graessner i pro dosud
nesplatné následné dodávky. Náklady navíc, které vznikly opožděním,
ponese kupující, nejsou-li okolnosti, které zapříčinily opoždění, způsobeny
společností Graessner.
5.5 Neodstraní-li kupující okolnosti, které zavinil a které způsobily
opoždění v přiměřené lhůtě, kterou mu stanovila společnost Graessner, je
Graessner oprávněna disponovat materiály, které si již opatřila k
provedení služby, jiným způsobem. V případě pokračování provádění
služby se pak prodlužují všechny lhůty a termíny o období, které vyžaduje
dodatečné pořízení těchto jinak použitých produktů.
5.6 Až při překročení dodací lhůty o více než 8 týdnů je kupující oprávněn
odstoupit od smlouvy prostřednictvím doporučeného dopisu se
stanovením dodatečné lhůty 14 dnů.
5.7 Obalový materiál společnost Graessner nepřebírá ani nelikviduje.
Kupující je sám odpovědný za likvidační předpisy platné v jeho cílové
zemi. Případné náklady v souvislosti s likvidací obalu a zboží nese sám
kupující.
5.8 Kupující je povinen převzít předmět smlouvy nebo jeho části s
oddlužujícím účinkem – i před sjednanou dodací lhůtou.
6. Převod rizika a prodleva při převzetí
6.1 Nezávisle na sjednaném místě plnění a sjednaném stanovení ceny
přechází užitek a riziko na kupujícího v každém případě hlášením
společnosti Graessner o připravenosti k odeslání nebo – v případě, že
chybí – vyzvednutím zboží ze skladu společnosti Graessner ve Vídni pokud nebylo sjednáno jiné místo vyzvednutí.
6.2 V případě prodlevy při převzetí je společnost Graessner – bez ohledu
na ostatní své nároky - rovněž oprávněna podle své volby odeslat zboží
jménem, na náklady a riziko kupujícího nebo libovolným způsobem
uskladnit jménem a na účet kupujícího.
7. Výhrada vlastnického práva
7.1 Předmět koupě zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny (včetně
daně z přidané hodnoty, úroků z prodlení a nákladů) vlastnictvím
společnosti Graessner. V případě zpracování nebo spojení předmětu
koupě vzniká v poměru hodnotových podílů v okamžiku zpracování nebo
spojení spoluvlastnictví. Není-li kupující (spolu)vlastníkem hlavní věci,
postoupí tím všechny nároky vůči vlastníkovi hlavní věci k zajištění
pohledávek společnosti Graessner.
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7.2 Graessner je oprávněna označit dodané zboží jako svůj majetek na
náklady kupujícího způsobem, který se jí zdá být vhodný a který je pro
všechny snadno patrný. Kupující má povinnost udržovat předmět koupě po
dobu trvání výhrady vlastnického práva v řádném stavu.

10.4 Ručení společnosti Graessner podle zákona o ručení za výrobek je
kromě toho vyloučeno pro všechny škody, které vznikly v důsledku
nedodržení montážního návodu a/nebo návodu k použití a bezpečnostních
pokynů nebo porušení zákonných či jiných norem nebo pokynů.

7.3 Kromě toho zůstává společnosti Graessner až do splnění veškerých
nároků společnosti Graessner vyhrazeno vlastnictví na veškerém zboží
předaném kupujícímu – také na úrocích, výdajích a nákladech.

11. Soudní příslušnost a použitelné právo

7.4 Dokud existuje výhrada vlastnického práva, není přípustný prodej,
zástava, převod vlastnictví, zprostředkování nebo jiné přenechání
předmětu koupě. Pro případ disponování předmětem koupě platí
pohledávka z kupní ceny již nyní jako postoupená společnosti Graessner a
společnost Graessner je kdykoliv oprávněna informovat o tomto
postoupení sekundárního dlužníka.
7.5 Vrácení zboží společností Graessner neplatí jako odstoupení od
smlouvy. Kupující takový zásah připustí, proto jsou v tomto případě
vyloučeny žaloby pro rušení držby. Veškerá práva společnosti Graessner z
právního úkonu včetně práva požadovat náhradu škody pro neplnění,
nadále trvají.
8. Ručení
8.1 Ručení činí 6 měsíců a začíná přechodem rizika na kupujícího.
8.2 Předmět koupě bude kupujícím zkontrolován ihned po převzetí.
Závady nebo nesprávné dodávky, které lze zjistit ihned při převzetí, budou
podrobně vyznačeny při jiném vyloučení jakýchkoli nároků na dodacím
nebo přepravním listu. Není-li při převzetí možná okamžitá kontrola, musí
být tato okolnost vyznačena při jiném vyloučení veškerých nároků na
dodacím nebo přepravním listu. Kupující následně obratem prohlédne
předmět koupě a reklamuje případné závady neprodleně, avšak nejpozději
do 5 pracovních dnů po předání předmětu koupě, u skrytých vad po
rozeznatelnosti vady, prostřednictvím doporučeného dopisu s oznámením
druhu a rozsahu vady při jiném vyloučení jakýchkoli nároků. Nebude-li
výtka vznesena nebo nebude-li vznesena včas, platí zboží jako schválené.
Uplatnění nároků na základě vad je v těchto případech vyloučeno.
Kupující odchylně od § 924 občanského zákoníku poskytne důkaz, že
závada existovala již při předání poskytnuté služby.
8.3 Případná povinnost ručení společnosti Graessner je omezena podle
její volby na opravu nebo výměnu vadných dílů nebo snížení ceny.
Graessner je povinna odstranit vadu pouze tehdy, splnil-li kupující zcela
své platební závazky. Náklady na montáž nebo jiné vzniklé náklady
kupujícího nebudou uhrazeny.
8.4 Nárok na odškodnění podle § 933b občanského zákoníku je promlčen
po 2 letech od přechodu rizika na kupujícího.
9. Náhrada škody
9.1 Ručení společnosti Graessner za prostou hrubou nedbalost je
vyloučeno. Kromě toho společnost Graessner neručí za následné škody a
ušlý zisk.
9.2 Předpokladem pro nároky na náhradu škody vůči společnosti
Graessner je úplné a včasné prohlédnutí a reklamace po rozeznatelnosti
vzniku škody podle bodu 8.2.
9.3 Kupující může jako náhradu škody požadovat nejprve pouze opravu
nebo výměnu, pouze je-li obojí nemožné nebo je-li s tím pro společnost
Graessner spojen nepoměrný náklad, může kupující okamžitě požadovat
peněžitou náhradu.
9.4 Kupující musí dokázat způsobení, protiprávnost a zavinění.
9.5 Nároky na náhradu škody jsou promlčeny do 6 měsíců od vědomosti o
škodě a odpovědných osobách, v každém případě za 2 roky po přechodu
rizika.
10. Ručení výrobce za škody způsobené vadou výrobku
10.1 Případné regresní pohledávky, které směřuje kupující nebo třetí
osoby z titulu ručení výrobce proti společnosti Graessner, jsou vyloučeny.
Kupující ujišťuje, že toto omezení ručení zahrne do všech dohod s firmami
a že je zaváže k dalšímu uložení povinnosti a že Graessner vůbec
osvobodí od všech podobných ručení vůči firmám.
10.2 Nároky na odškodnění zanikají do 5 let po okamžiku, kdy bylo zboží
uvedeno do prodeje. Kupující uloží tuto lhůtu právně účinně svým
odběratelům.
10.3 Nároky na odškodnění existují pouze do té míry, kdy kupující
prokáže, že chyba vznikla před uvedením do oběhu dodavatelem.

11.1 Pro všechny spory ze smluvního vztahu nebo v souvislosti s ním,
kterého se účastní společnost Graessner jako smluvní partner, je
výhradně povolán věcně příslušný soud ve Vídni, pokud není zákonně
nuceně nařízena jiná soudní příslušnost nebo pokud není nutná pro účinný
výkon rozhodnutí proti kupujícímu. Společnost Graessner je oprávněna
žalovat kupujícího i u soudu, který je příslušný pro registrované sídlo
společnosti nebo bydliště kupujícího.
11.2 Je dohodnuta výhradní použitelnost rakouského práva. Smluvním
jazykem je němčina.
12. Ostatní
12.1 Nestanoví-li dodací podmínky opačně, platí jako místo plnění sídlo
společnosti Graessner ve Vídni.
12.2 Údaje kupujícího budou automaticky zpracovány za účelem realizace
smlouvy a případně předány třetím osobám, které jsou v obchodním
vztahu se společností Graessner. Kupující tímto prohlašuje, že s tím
souhlasí. Společnost Graessner bude zacházet s údaji ve shodě s
ustanoveními zákona o ochraně dat.
12.3 Jsou-li případná ustanovení těchto Všeobecných dodacích podmínek
zcela nebo částečně neúčinná nebo se jimi stanou, zůstane tímto účinnost
ostatních ustanovení nedotčena. Namísto neúčinného ustanovení platí
jako sjednané to, co je právně přípustným způsobem neúčinnému
ustanovení hospodářsky nejbližší.
12.4 Veškeré dohody, dodatečné změny, doplňky, vedlejší ujednání atd.
vyžadují pro svou platnost písemnou formu. Platí to i pro případ, kdy není
požadována písemná forma.
Znění z 01.12.2011

