VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 28.01.2019

A. OBLAST PLATNOSTI A ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen „VNP“ nebo „obchodní podmínky“) upravují ve smyslu
ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“ nebo také
„OZ“), podmínky, kterými se budou řídit, a dle kterých budou uzavírány dílčí kupní smlouvy ve smyslu
§ 2079 občanského zákoníku (dále jen „kupní smlouva“), na koupi produktů výrobce, společnosti BEKO
TECHNOLOGIES s.r.o., IČO: 28763025, se sídlem Na Pankráci 1062/58, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddílu C, vložce 233819 (dále jen
„prodávající“) a kupujícím (dále jen „kupující“).
1) Pojmem „produkty“ se rozumí veškeré věci movité, které prodávající nabízí k prodeji. Zejména
se jedná o kondenzační techniku, filtrační techniku, sušičky vzduchu, měřící techniku a procesní
techniku.
2) Parametry jednotlivých produktů jsou prodávajícím specifikovány v příslušné technické
dokumentaci.
3) Prezentuje-li prodávající své produkty v katalogu, prostřednictvím reklam či vystavením
produktů v showroomech či na jiných obdobných místech, není pro prodávajícího takové
vyobrazení produktů závazné, nebylo-li prodávajícím za závazné zřetelně označeno.
4) Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli provést technická vylepšení či jiné technické nebo
konstrukční změny produktů.
5) Prodávající si vyhrazuje kdykoliv přerušit nebo ukončit výrobu a dodávky jakýchkoliv produktů
bez předchozího upozornění.

B. NABÍDKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
1) Veškeré kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito VNP.
2) Nabídka k uzavření smlouvy musí vždy obsahovat alespoň:
a) označení kupujícího a prodávajícího
b) adresu sídla kupujícího a prodávajícího
c) IČO
d) číslo nabídky
e) specifikaci produktů názvem a číslem produktu
f) množství produktů
g) cenu produktů
h) lhůtu a místo dodání produktů
i)

dobu platnosti a závaznosti nabídky

3) Nabídka kupujícího (návrh na uzavření smlouvy) může být učiněna pouze písemně.

4) Pokud mezi stranami došlo k ústním či telefonickým ujednáním ohledně obsahu kupní
smlouvy, jsou taková ujednání závazná pouze po písemném potvrzení oběma smluvními
stranami dle § 1757 odst. 1 občanského zákoníku. Ustanovení § 1757 odst. 2 a 3 občanského
zákoníku se vylučuje.
5) Písemná forma nabídky je zachována, pokud je nabídka kupujícího učiněna elektronickou
poštou na e-mailovou adresu: info@beko-technologies.cz.
6) Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy je písemná akceptace nabídky doručena
navrhovateli. Prodávající je oprávněn nabídku akceptovat i konkludentně.
7) Nabídka učiněná prodávajícím kupujícímu je vždy odvolatelná. Takovou nabídku lze odvolat,
pokud odvolání nabídky dojde kupujícímu před doručením přijetí nabídky kupujícím
prodávajícímu.
8) Činí-li nabídku na uzavření smlouvy prodávající, je pro akceptaci nabídky prodávajícího
kupujícím (pro uzavření kupní smlouvy) vyloučena aplikace § 1740 odst. 3 občanského
zákoníku.

C. KUPNÍ CENA
1) Cena produktů se stanoví podle aktuálního ceníku produktů.
2) V případě nabídky prodávajícího k uzavření smlouvy se cena produktů stanoví dle ceníku
platného v okamžiku vystavení nabídky.
3) V případě nabídky kupujícího k uzavření smlouvy se cena produktů stanoví dle ceníku platného
v okamžiku akceptace nabídky prodávajícím.
4) Ceny v ceníku produktů jsou stanoveny jako ceny ze závodu dle INCOTERMS 2010 (doložka
„EXW“, tj. Ex Works, neboli „ze závodu“)) v EUR/ks, není-li výslovně sjednáno jinak (převod dle
kurzu ČNB). Pro vyloučení pochybností se uvádí, že ceníky nezahrnují přepravu.
5) Ceny uvedené v ceníku produktů zahrnují cenu obalu produktů, nezahrnují však cenu
přepravního obalu.
6) Ceny uvedené v ceníku produktů jsou uvedeny bez DPH.
7) DPH bude účtováno v aktuální zákonem stanovené výši.

D. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY
1) Prodávajícímu vzniká právo vystavit fakturu kupujícímu již okamžikem expedice produktů
kupujícímu či okamžikem předání produktů kupujícímu.
2) Veškeré vystavené faktury musí splňovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
3) Faktury musí obsahovat alespoň:
-

číslo kupní smlouvy

-

číslo dodacího listu

-

specifikaci poskytnutého plnění

4) Všechny faktury budou prodávajícím vystavovány v elektronické podobě ve formátu PDF.
Kupující souhlasí s vystavováním daňových dokladů ve smyslu § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004
Sb. o dani z přidané hodnoty. Kupující se zavazuje prodávajícímu sdělit elektronickou adresu
pro zasílání faktur a přijatou fakturu vždy potvrdit.
5) Vystavené faktury jsou splatné ve lhůtě 14 dnů, nebude-li dohodnuto jinak.
6) Okamžikem zaplacení faktury se rozumí okamžik připsání finančních prostředků na bankovní
účet prodávajícího.
7) V případě, že kupující bude v prodlení s úhradou faktury, vzniká prodávajícímu nárok na
smluvní pokutu ve výši 0,1% dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokutou
není dotčeno právo prodávajícího požadovat náhradu škody.
8) V případě, že kupující bude v prodlení s úhradou jakýchkoliv jiných peněžních závazků vůči
prodávajícímu, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za
každý i započatý den prodlení. Smluvní pokutou není dotčeno právo prodávajícího požadovat
náhradu škody.
9) V případě, že bude kupující v prodlení s úhradou faktur či jiných závazků vůči prodávajícímu,
má prodávající právo odstoupit od příslušné smlouvy (na základě které vznikl závazek
kupujícího, s jehož plněním je kupující v prodlení) i od jiných smluv uzavřených s kupujícím, na
které ještě nebylo plněno.
10) V případě, že bude kupující v prodlení s úhradou faktur či jiných závazků vůči prodávajícímu,
má prodávající právo po dobu prodlení kupujícího pozastavit veškeré dodávky produktů
(kupujícímu), a to až do doby, kdy budou veškeré závazky kupujícího zcela uhrazeny. O dobu
prodlení kupujícího, není-li objektivně nutná doba delší z důvodu demobilizace a opětné
mobilizace výrobních zdrojů a vstupů na straně prodávajícího spojená s pozastavením a
obnovením plnění prodávajícím se zároveň prodávajícímu prodlužuje lhůta pro dodání
produktů kupujícímu. Je-li pro obnovení výroby produktů nutné znovu uvést do provozu
výrobní stroje, prodlužuje se lhůta pro dodání produktů kupujícímu obdobně dle předcházející
věty.
11) Kupující má právo započíst vůči pohledávkám prodávajícího pouze pohledávky vyplývající
z pravomocných rozhodnutí soudů či Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České
republiky a Agrární komoře České republiky v Praze.
12) Prodávající je oprávněn své pohledávky za kupujícím započíst proti všem pohledávkám
kupujícího, které vznikl v rámci vzájemného obchodního styku, a to i v případě, jedná-li se o
pohledávky dosud nesplatné, podmíněné, budoucí či promlčené.
13) Kupující není oprávněn postoupit jakékoliv své pohledávky (či jejich části) za prodávajícím,
které vznikly v rámci vzájemného obchodního styku s prodávajícím, na třetí osoby, ledaže bylo
pro konkrétní pohledávku písemně ujednáno jinak.

E. DODÁNÍ PRODUKTŮ – MÍSTO, ZPŮSOB, ČAS
1) Produkty budou dodány v konkrétním termínu či lhůtě a na místo v souladu se smlouvou.
2) Ujednání o způsobu a ceně přepravy je obsaženo v kupní smlouvě.
3) Prodávající je oprávněn dodat produkty z jedné kupní smlouvy postupně jako dílčí plnění a je
oprávněn fakturovat každé takové dílčí plnění zvlášť.
4) Dodací list musí obsahovat:
-

číselné označení dodacího listu

-

název a IČO prodávajícího a kupujícího
číslo kupní smlouvy

-

název a množství produktů
datum, místo dodání

5) Osoba, která produkty v zastoupení kupujícího převezme, musí dodací list podepsat tak, aby
bylo jméno čitelné. Dále uvede titul převzetí a místo dodání. Podepsaný dodací list obsahující
tyto náležitosti je dokladem o převzetí dodávky produktů kupujícím.
6) Je-li dodací doba produktů ve smlouvě stanovena lhůtou (např. 3 týdny, 3 měsíce), začne
taková lhůta běžet ode dne uzavření kupní smlouvy, případně až úhradou první zálohové platby
či kupní ceny v plné výši anebo splněním všech odkládacích podmínek, byly-li zálohové platby,
úhrada kupní ceny v plné výši, či odkládací podmínky v kupní smlouvě ujednány.
7) Produkty jsou dodány řádně a včas i v případě existence drobných vad a nedodělků, nebrání-li
tyto jednotlivě ani v celku řádnému a bezpečnému používání produktů. Práva kupujícího z vad
tímto nejsou dotčena.
8) Je-li prodávající v prodlení s dodáním produktů kupujícímu, vzniká kupujícímu nárok na
smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové ceny produktů (bez DPH), s jejichž dodáním je
prodávající v prodlení. Nárok na smluvní pokutu vzniká za každý i započatý den prodlení
prodávajícího a maximální výše smluvní pokuty činí 10% z celkové ceny produktů (bez DPH) dle
příslušné kupní smlouvy.
9) Vznikne-li kupujícímu nárok na smluvní pokutu v maximální výši 10% v důsledku prodlení
prodávajícího s dodáním produktů, vzniká kupujícímu právo na odstoupení od smlouvy.
10) Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě určené v penalizační faktuře vystavené kupujícím,
nejdříve však dnem dodání produktů kupujícímu nebo dnem odstoupení od kupní smlouvy dle
těchto VNP.

F. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A VÝHRADA VLASTNICTVÍ
1) Nebezpečí škody na produktech přechází na kupujícího v souladu s dohodnutými podmínkami
dodávky dle INCOTERMS platných v okamžiku uzavření kupní smlouvy.
2) Pokud není dohodnuto jinak, platí podmínka dodávky Incoterms 2010 - EXW.

3) Produkty přechází do vlastnictví kupujícího v okamžiku, kdy byla kupujícím zaplacena cena
produktů v celé výši, není-li sjednáno jinak. Tato výhrada vlastnictví nemá jakýkoliv vliv na
přechod nebezpečí škody na produktech dle předchozího odstavce.

G. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A JAKOST

1) Jsou-li produkty v okamžiku přechodu nebezpečí škody na kupujícího a v záruční době
postiženy vadou, náleží kupujícímu práva z vadného plnění stanovená těmito VNP a příslušnou
kupní smlouvou.
2) Produkty budou kupujícímu dodány v jakosti a provedení dle kupní smlouvy. Nejsou-li jakost a
provedení v kupní smlouvě ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel
patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.
3) Při určení jakosti nebo provedení produktu podle smluveného vzorku nebo předlohy musí
produkt jakostí nebo provedením odpovídat vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo
provedení určené ve smlouvě a vzorek nebo předloha, rozhoduje smlouva. Určí-li smlouva a
vzorek jakost nebo provedení produktu rozdílně, nikoli však rozporně, musí věc odpovídat
smlouvě i vzorku nebo předloze.
4) Případné nepodstatné změny v barvě či struktuře použitých materiálů produktu oproti
vyobrazení v katalogu nebo vzorku, nejsou považovány za vadu, je-li zachována požadovaná
funkčnost produktu.
5) Za vady se nepovažují tolerance produktu uvedené v nabídkovém katalogu prodávajícího nebo
na produktu, vykazuje-li produkt hodnoty pro daný produkt obvyklé.
6) Práva z vad kupujícímu nevznikají, jestliže:
-

vady vznikly v důsledku neopatrného či hrubého zacházení

-

při nepatrných a nepodstatných odchylkách od sjednaných vlastností produktu, je-li
produkt plně funkční
vady vznikly v důsledku přirozeného opotřebení
vady vznikly v důsledku nadměrného namáhání

-

vady vznikly v důsledku nevhodného provozu
vady vznikly v důsledku neodborných změn, úprav nebo oprav produktu kupujícím
nebo třetí osobou

7) Práva z vad (ani ze záruky dle článku H. těchto VNP) kupujícímu nevznikají v případě vad či
poškození vzniklých v důsledku:
-

provedení neodborné změny nebo opravy produktu kupujícím nebo třetí osobou
nakládání s produktem v rozporu s přiloženým návodem k použití
nesprávného používání či nevhodného zacházení
neodborné montáže
nevhodného skladování nebo dopravy
běžného opotřebení

-

nesprávného zapojení

-

poškození a vad způsobených kupujícím
vnějších vlivů

8) Práva kupujícího z vad jsou:
a) právo na uvedení produktu do stavu odpovídajícího kupní smlouvě provedením opravy
(je-li oprava možná), nebo výměnou produktu (není-li oprava možná). O tom, jakým
způsobem bude produkt uveden do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, rozhoduje
prodávající,
b) právo požadovat slevu z kupní ceny, pokud v přiměřené lhůtě prodávající opravou nebo
výměnou neuvede produkt do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.
9) Právem kupujícího z vadného plnění není možnost odstoupení od kupní smlouvy.
10) Kupující na své vlastní náklady zajistí prodávajícímu v nezbytném rozsahu přístup k produktu,
případně i jeho demontáž a zpětnou montáž, bude-li to nezbytné k řádnému provedení opravy
či výměny produktu. Nachází-li se produkt určený k opravě či výměně mimo území České
republiky, je kupující povinen produkt k opravě či výměně předložit prodávajícímu na území
České republiky, nedohodnou-li se jinak.
11) Posoudí-li prodávající reklamaci kupujícího jako neoprávněnou, reklamaci zamítne a zapíše do
reklamačního protokolu důvod zamítnutí. V případě zamítnutí reklamace je kupující povinen
uhradit prodávajícímu náklady vzniklé v souvislosti se zamítnutou reklamací.

H. ZÁRUKA
1) Standardní záruční doba činí 24 měsíců, není-li u konkrétních produktů sjednána záruční doba
jiná.
2) Byly-li části produktu v záruční době opraveny nebo vyměněny, činí záruční doba na tyto
vyměněné nebo opravené části 6 měsíců. U ostatních neměněných nebo neopravovaných částí
produktu se záruční doba prodlužuje o dobu, po kterou byl produkt mimo provoz v důsledku
odstraňování vady. Záruční podmínky pro vyměněné nebo opravené části jsou stejné jako pro
produkty původně dodané.
3) Záruční doba začíná běžet od dne přechodu nebezpečí škody na produktu (nebo jeho části) na
kupujícího.
4) Veškeré záruční doby končí vždy nejpozději 24 měsíců (nebyla-li u konkrétních produktů
sjednána záruční doba jiná) od přechodu nebezpečí škody na produktu na kupujícího.
5) Zakoupil-li kupující produkty za nižší cenu sjednanou z důvodu existence vad, záruka se na tyto
vady nevztahuje.
6) Zakoupil-li kupující produkty již dříve použité, záruka se na vady odpovídající míře předchozího
používání nebo opotřebení nevztahuje.
7) Zjevné vady je kupující povinen uvést na dodacím listu nebo předávacím protokolu.

8) Vady nikoliv zjevné je kupující povinen písemně oznámit prodávajícímu ihned poté, kdy je mohl
zjistit.

I. NÁHRADA ŠKODY
1) Prodávající není povinen kupujícímu hradit nepřímé a následné škody vniklé porušením
povinnosti v souvislosti s kupní smlouvou.
2) Za nepřímé a následné škody se pro účely těchto VNP považují zejména, nikoliv však výlučně:
-

škody vzniklé v důsledku pozdního dodání produktů;
ušlý zisk

-

nemajetková újma
náklady spojené s nemožností užívání věci

-

náklady na zajištění náhradních dodávek

3) Vznikne-li prodávajícímu povinnost k náhradě škody kupujícímu, nesmí celková částka náhrady
škody (včetně případných smluvních pokut a dalších nároků) překročit kupní cenu produktů
bez DPH.
4) Vznikne-li prodávajícímu povinnost k náhradě škody kupujícímu v důsledku úmyslného jednání
nebo hrubé nedbalosti prodávajícího, není celková výše náhrady škody omezena.

J. POVINNOST MLČENLIVOSTI
1) Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, o kterých se
dozvěděly přímo či nepřímo v souvislosti s plněním jakékoliv smlouvy uzavřené s prodávajícím
a které mají povahu obchodního tajemství, nebo které označí jakákoliv smluvní strana za
důvěrné.
2) Smluvní strany se dále zavazují zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, jejichž
zveřejnění či zpřístupnění třetím osobám, nebo užití pro potřeby nebo ve prospěch jedné ze
stran či třetích osob, by mohlo mít negativní vliv na dobrou pověst či obchodní zájmy druhé
strany, její klienty či obchodní partnery.
3) Za obchodní tajemství se považují zejména (nikoliv však výlučně):
-

Informace o obchodních podmínkách

-

Informace o předmětu a podmínkách spolupráce mezi stranami

-

Informace o klientech stran

-

Informace o technologiích používaných stranami

-

Informace o jiných veřejně nedostupných datech

4) Za obchodní tajemství se nepovažují informace, které jsou veřejně dostupné.

5) Povinnost stran k zachovávání mlčenlivosti a ochraně důvěrnosti informací získaných
v souvislosti plněním jakékoli smlouvy v rozsahu dle tohoto článku trvá po dobu trvání
příslušné smlouvy a dále po dobu 5 let ode dne jejího ukončení, nesjednaly-li strany jinak.
6) Uplynutím doby 5 let ode dne ukončení příslušné smlouvy dle předchozího odstavce 5) není
dotčena povinnost stran chránit některé informace i po uplynutí této doby v souladu
s právními předpisy (jedná se zejména o ochranu obchodního tajemství apod.).
7) Žádné ze stran není dovoleno poskytovat jakékoli informace o druhé straně, jejích obchodních
zájmech či partnerech, nedohodnou-li se strany odlišně.
8) Žádná ze stran není oprávněna pořizovat kopie z dokumentů, které ji byly poskytnuty druhou
stranou, s výjimkou kopií a výpisů určených pro vlastní potřebu za účelem plnění smlouvy. Po
ukončení smlouvy je strana povinna druhé straně vrátit veškeré dokumenty, nedohodnou-li se
strany odlišně.
9) Veškeré technické podklady a výkresy, které byly prodávajícím předány kupujícímu, a které se
vztahují k produktům, jsou a zůstávají výlučným majetkem prodávajícího. Kupující může
podklady a výkresy používat pouze k výrobě, montáži, uvedení do provozu a údržbě produktů,
nebylo-li s prodávajícím dohodnuto jinak. Kupující si dále bez souhlasu prodávajícího nesmí z
podkladů a výkresů pořizovat jakékoliv kopie a jakkoliv je zpřístupňovat třetím osobám (za třetí
osobu není považován konečný uživatel produktů, pokud se jedná o osobu odlišnou od
kupujícího).
10) Povinnost mlčenlivosti, ochrany informací a zájmů platí pro každou stranu ve stejném rozsahu
též ve vztahu k informacím a zájmům jiných společností, jakkoliv personálně či jinak
propojených s druhou stranou.

K. VYŠŠÍ MOC
1) Nastanou-li okolnosti, které jsou považovány za vyšší moc, jsou strany po dobu trvání vyšší
moci oprávněny pozastavit plnění svých povinností.
2) Vyšší mocí se rozumí překážka, která nastala nezávisle na vůli strany povinné k plnění a která
této smluvní straně brání ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by
strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době uzavření
smlouvy tuto překážku předvídala (dále jen „vyšší moc”).
3) Za případy vyšší moci se považují zejména:
-

přírodní katastrofa

-

teroristický útok
embargo
požár

-

válečný stav
povstání

-

epidemie
stávka
zákaz transferu devíz

-

zabavení zboží

-

zákaz dovozu či vývozu zboží, služeb či surovin
blokáda
mobilizace
regulace odběru elektrické energie
další překážky obdobného charakteru způsobena opomenutím orgánů veřejné moci

4) Existence vyšší moci vylučuje nárok na uplatnění smluvních pokut straně, která byla vyšší mocí
postižena.
5) Jestliže se strana postižení vyšší moci dovolává, musí tuto bezodkladně písemně oznámit druhé
straně a provést opatření nezbytná ke zmírnění následků neplnění smluvních povinností.
6) V případě trvání vyšší moci po dobu delší než šest měsíců jsou obě strany oprávněny od
smlouvy odstoupit.

L. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1) Smluvní strany se tímto výslovně zavázaly, že pokud není v těchto obchodních podmínkách
stanoveno jinak, vylučují použití všech dispozitivních ustanovení občanského zákoníku, na
jejichž základě by strany byly oprávněny od kupní smlouvy odstoupit.
2) Smlouva a veškeré právní vztahy a nároky z ní vyplývající se řídí českým právním řádem,
zejména občanským zákoníkem.
3) Strany vylučují použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
4) Stane-li se jakékoliv jednotlivé či jednotlivá ustanovení těchto VNP neúčinným, nebude tím
dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
5) Individuální ujednání odlišná od těchto VNP mají přednost před těmito VNP, musí však být
ujednány výlučně v písemné formě a platnými se stávají teprve okamžikem podpisu obou
smluvních stran. Veškeré změny takových individuálních ujednání mohou být učiněny pouze
formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.
6) Případné právní spory vyplývající z kupní smlouvy, sjednané na základě těchto všeobecných
nákupních podmínek a v souvislosti s nimi budou řešeny a rozhodovány příslušným obecným
soudem prodávajícího. Rozhodným právem je právní řád České republiky.

BEKO TECHNOLOGIES s.r.o.

