Všeobecné prodejní, dodací a platební podmínky
1. Rozsah platnosti
6.2. Pokud neexistují žádná odlišná písemná ujednání platí se ceny za dodávku v měně uvedené
ve faktuře do 14 dnů od data faktury. Odečtení skonta předpokládá, že zákazník včas
uhradil veškeré splatné pohledávky z obchodního vztahu. Jako den platby platí den, v němž
prodávající může dodací cenou disponovat. V případě prodlení s platbou musí zákazník zaplatit úrok z prodlení ve výši 7%-bodů nad právě platnou repoziční sazbou České národní
banky k prvnímu dni daného kalendářního pololetí. Další uplatňování náhrady škody není
vyloučeno.
6.3. Protinároky zákazníka jej opravňují k vzájemnému zápočtu jen v případě, že jsou
právoplatně stanoveny nebo jsou nepochybné. Zadržovací právo může zákazník uplatnit
jen v případě, že jeho protinárok je z téhož smluvního vztahu.
6.4. Směnky a šeky se přijímají jen za účelem plnění. Všechny náklady a výlohy za diskontování
nebo inkasování směnky nese zákazník. U dodávek do zahraničí se dodávka uskuteční jen
po úplném zaplacení, pokud nebyla dohodnuta jiná písemná ujednání.
6.5. V případě prodlení zákazníka s platbou je prodávající oprávněn bez předchozího oznámení uplatnit zadržovací právo na veškeré dosud neuskutečněné dodávky a plnění nebo
požadovat platbu předem či poskytnutí jistoty, aniž by tím byla dotčena jeho další práva. Dále má prodávající v tomto případě právo požadovat bez ohledu na dobu platnosti
přijatých směnek platbu v hotovosti oproti vydání směnky. Totéž platí, jestliže se prodávající
po přijetí objednávky dozví o skutečnostech, které odůvodňují pochybnosti o platební schopnosti zákazníka.

1.1. Tyto prodejní podmínky platí pro veškerý obchodní styk mezi prodávajícím a zákazníkem.
Platí odpovídajícím způsobem pro pracovní výkony a služby. Namísto přejímky dodaných
výrobků se u pracovních výkonů jedná o jejich přejímku a u služeb o akceptování.
1.2. Jednotné podmínky německého textilního průmyslu, jakož i podmínky zákazníka, které by
jim odporovaly, byly uzavřeny dodatečně nebo se od těchto dodacích a platebních podmínek odchylovaly nejsou obsahem smlouvy, ledaže by prodávající s jejich platností výslovně
písemně souhlasil. Tyto prodejní podmínky platí i tehdy, jestliže prodávající uskuteční dodávku zákazníkovi bez výhrad, s vědomím toho, že jsou jeho podmínky s nimi v rozporu nebo
se od nich liší.
1.3. Dodatečná nebo odlišná ujednání k těmto dodacím a platebním podmínkám, jež si dojednali mezi sebou prodávající a kupující za účelem realizace smlouvy, se musí ve smlouvě
písemně uvést. To platí i pro zrušení tohoto požadavku písemné formy.
1.4. Práva, která prodávajícímu přísluší podle zákonných předpisů nad rámec těchto dodacích
a platebních podmínek, zůstávají nedotčena.

2. Uzavření smlouvy a její změny
2.1. Nabídky jsou otevřené a nezávazné.
2.2. Obrázky, výkresy, údaje o hmotnosti, rozměrech, výkonech a spotřebě jakož i ostatní popisy
výrobků z podkladů patřících k nabídce jsou směrodatné jen přibližně, pokud nejsou výslovně
označeny jako závazné. Nejsou žádnou dohodou o odpovídajících vlastnostech výrobků ani
jejich zárukou.
2.3. Prodávající si vyhrazuje k veškerým podkladům nabídky všechna vlastnická a autorská práva. Tyto podklady nesmí být zpřístupněny třetím osobám.
2.4. Objednávka se stává závaznou, až když ji kupující písemně potvrdí nebo až prodávající
dodá výrobky. Elektronicky vystavené potvrzení objednávky, u něhož chybí podpis a uvedení jména, platí jako písemné. Mlčení prodávajícího k nabídkám, objednávkám, výzvám
nebo jiným prohlášením zákazníka platí jako souhlas, pokud to bylo písemně výslovně
dohodnuto. Pokud obsahuje potvrzení objednávky zjevné omyly, přepisy nebo chyby ve
výpočtech, není pro prodávajícího závazné.

7. Nároky z vad, garance a ručení
7.1. Žádné údaje o vhodnosti, zpracování, charakteru, vlastnostech a použití výrobků jakož i technické poradenství a jiné informace nejsou samostatnou zárukou nebo zárukou ve smyslu §
443 obč.zák. a nezbavují zákazníka povinnosti provést vlastní zkoušky a kontroly. Při užívání
výrobků je třeba dbát ochranných práv třetích subjektů.
7.2. Práva zákazníka na odstranění vad   předpokládají,   že dodané výrobky při obdržení
zkontroluje, jeli to možné i zkušebním zpracováním nebo použitím, a že prodávajícímu
neprodleně, nejpozději do 7 dnů od obdržení výrobku závady písemně sdělí.  Skryté vady
se musí neprodleně písemně sdělit prodávajícímu, nejpozději do sedmi dnů od jejich odhalení.  Zákazník musí vady při jejich sdělení prodávajícímu písemně popsat.  
7.3. Při vadách výrobků je prodávající oprávněn dle vlastní volby k dodatečnému plnění
odstraněním vady nebo dodáním bezvadného výrobku. Prodávající je povinen nést všechny
výlohy potřebné k tomuto účelu, zvláště pak dopravu, cestovné, náklady na práci a materiál, pokud se nezvýší tím, že byly výrobky převezeny na jiné místo, než bylo uvedeno v
adrese, ledaže by toto přemístění odpovídalo použití k určenému účelu.
7.4. Pokud prodávající k dodatečnému plnění není ochoten nebo ho není schopen, může zákazník dle své volby snížit cenu dodávky nebo od smlouvy odstoupit, pokud porušení povinností
prodávajícího není jen nepatrné. Případné nároky na náhradu škody nebo výdajů zůstávají
nedotčeny. Totéž platí, jestliže dodatečné plnění se nezdaří, je pro zákazníka nepřijatelné
nebo se z důvodů, zaviněných prodávajícím, táhne nepřiměřeně dlouhou dobu.
7.5. Právo zákazníka na odstoupení od smlouvy je vyloučeno, jestliže přijaté plnění není schopen vrátit a není to způsobeno tím, že by vrácení bylo nemožné z přirozenosti přijatého
plnění, je zaviněno prodávajícím nebo pokud se vada projeví až při zpracování nebo
přetváření výrobků. Právo na odstoupení je dále vyloučeno, jestliže prodávající za vadu
nemůže a jestliže má místo vrácení výrobku nahradit jeho hodnotu.
7.6. Pro vady vzniklé přirozeným opotřebením, neodborným zacházením a neodborným nebo
svévolným měněním nebo opravováním výrobků  zákazníkem nebo třetí osobou nevznikají
žádné nároky na jejich odstranění. Totéž platí pro vady, které je třeba přičíst zákazníkovi nebo
byly způsobeny jinou technickou příčinou než původní vadou.
7.7. Nároky zákazníka na náhradu výdajů namísto náhrady škody   místo plnění jsou vyloučeny,
pokud by výdaje neměla i rozumná třetí osoba. Nároky zákazníka na náhradu výdajů jsou omezeny zájmem, který má na plnění smlouvy. Závazné ručení za vadu výrobku zůstává nedotčeno.
7.8. Při reklamacích vad může zákazník zadržet platbu jen v případě, že jsou jeho nároky nesporné
nebo byly právoplatně určeny a v rozsahu, který je k vzniklým vadám v přiměřeném poměru.
Pokud by došlo k reklamaci závad neoprávněně, je prodávající oprávněn požadovat od zákazníka, aby mu nahradil vzniklé výdaje.
7.9. Při dodávce spotřebního zboží má zákazník vůči prodávajícímu právo na postih jen potud,
pokud zákazník neměl se svým odběratelem žádná ujednání, jež by překračovala   zákonné nároky na odstranění vad a právo na postih.  Bod 7.3. věta 2 a 3 těchto podmínek
platí obdobně.  Pokud je v případě dodávky spotřebního zboží uplatňován vůči zákazníkovi nárok na odstranění vad u nově vyrobeného výrobku, je povinen o tom prodávajícího
neprodleně písemně informovat. Prodávající si vyhrazuje právo splnit nároky uplatňované
odběratelem vůči zákazníkovi vstupem do jejich smluvního vztahu.  V takovém případě platí
plnění nároků odběratele jako splnění nároků zákazníka.
7.10. Za škody z porušení záruky nebo ohrožení života, tělesného poškození nebo poškození
zdraví  ručí prodávající neomezeně. Totéž platí pro úmysl nebo hrubou nedbalost. Za lehkou nedbalost ručí prodávající jen v případě, že byly porušeny závažné povinnosti vyplývající z charakteru smlouvy, které mají pro dosažení účelu smlouvy zvláštní význam. Při
porušení takových povinností, prodlení a nemožnosti se omezuje ručení prodávajícího na
takové škody, s jejichž vznikem se v rámci této smlouvy logicky muselo počítat.  Povinné
zákonné ručení za vadu výrobku zůstává nedotčeno.
7.11. Promlčecí lhůta pro nároky zákazníka z vad  je čtyři roky počínaje vyexpedováním výrobků.
Platí i pro nároky z nedovoleného jednání, které spočívají ve vadě výrobků. § 479 obč.
zák. zůstává nedotčen. Neomezené ručení prodávajícího za škody z porušení záruky nebo
ohrožení života, tělesného poškození nebo poškození zdraví, za úmysl nebo hrubou nedbalost a za vadu výrobku zůstává nedotčeno.  Stanovisko prodávajícího k nároku na odstranění
vady, uplatňovaného zákazníkem, nelze považovat za vstup do jednání o nároku nebo okolnosti odůvodňující nárok, pokud prodávající nárok na odstranění vady v plném rozsahu odmítne.
7.12. Pokud je ručení prodávajícího vyloučeno nebo omezeno, platí to i pro osobní ručení
zaměstnanců, zástupců a dalších na plnění zúčastněných osob prodávajícího.

3. Rozsah dodávky
3.1. Pro rozsah dodávky je závazné písemné potvrzení objednávky od prodávajícího. Změny
rozsahu dodávky vyžadují ke své platnosti písemné potvrzení prodávajícího. Změny konstrukce a tvaru výrobků zůstávají vyhrazeny, pokud nejsou značné a jsou pro zákazníka
akceptovatelné.
3.2. Dílčí dodávky jsou v přijatelném rozsahu přípustné.  

4. Dodací doba
4.1. Dohoda o dodacích lhůtách a termínech vyžaduje písemnou formu. Dodací lhůty a termíny
jsou nezávazné, pokud nejsou výslovně uvedeny jako závazné.
4.2. Dodací lhůta začíná odesláním potvrzení objednávky prodávajícím a jeho obdržením
dohodnuté zálohy. Dodržení dodací lhůty předpokládá včasné a řádné splnění ostatních
povinností zákazníka.
4.3. Dodací lhůta byla dodržena, jestliže do doby jejího uplynutí opustí výrobky závod nebo
expediční sklad nebo prodávající sdělí, že zboží je připraveno k vyzvednutí, příp. k odeslání.
Dodávka je podmíněna včasným a řádným vlastním zásobením prodávajícího.
4.4. V případě zpoždění dodávky je zákazník oprávněn po marném uplynutí přiměřené
dodatečné lhůty, po níž hrozilo odmítnutí zboží a kterou prodávajícímu po nastalém
zpoždění dodávky poskytl, od smlouvy odstoupit. Zákazník musí na požádání prodávajícího v přiměřené lhůtě sdělit, zda po uplynutí lhůty z důvodů opoždění dodávky od smlouvy odstupuje nebo na dodávce trvá.
4.5. Pokud prodávající uzavřel se zákazníkem rámcovou smlouvu o budoucích dodávkách s
pevnými dodacími termíny a zákazník výrobky včas neodvolá, je prodávající po marném
uplynutí přiměřené dodatečné lhůty oprávněn výrobky dodat a vyúčtovat, odstoupit od smlouvy nebo, pokud je zavinění na straně zákazníka, požadovat místo plnění náhradu škody.

5. Přechod rizik
5.1. Rizika přecházejí na zákazníka, jakmile jsou výrobky předány osobě zajišťující přepravu
nebo opustily sklad prodávajícího za účelem odeslání. To platí i tehdy, když se jedná o dílčí
dodávky nebo když prodávající převzal další plnění, např. náklady na dopravu. Expedice
probíhá vždy z pověření zákazníka (Ex Works). Pokud nejsou k dispozici žádné písemné
pokyny zákazníka určí způsob odeslání prodávající.  Prodávající pojistí výrobky na přání
zákazníka na jeho náklady proti rizikům, která mu zákazník označí.
5.2. Pokud se zákazník dostane s přejímkou do prodlení nebo poruší jiné povinnosti při
součinnosti, může prodávající požadovat náhradu vzniklé škody, včetně případných
dodatečných výloh. Riziko náhodného zničení výrobku nebo náhodného zhoršení jeho stavu přechází na zákazníka v okamžiku, kdy se dostane s přejímkou do prodlení. Prodávající
je oprávněn po marném uplynutí přiměřené dodatečné lhůty disponovat výrobky jinak nebo
dodat zákazníkovi v přiměřeně prodloužené lhůtě.
5.3. Dodané výrobky musí zákazník převzít, i když vykazují nepatrné závady, aniž by se krátily
jeho nároky z vad.

6. Ceny a platba
6.1. Platí vždy ceny platné v době dodávky, pokud nebyla dohodnuta odlišná písemná cenová
ujednání. Při absenci odlišných písemných ujednání se ceny rozumí ze závodu včetně standardního zabalení od prodávajícího, avšak mimo dopravného, pojištění a zákonné daně z
obratu. Pokud byla v jednotlivém případě přislíbena bezplatná dodávka, platí jako uhrazená
do příjemní stanice zákazníka, vyjma rozvoz. Zákonná daň z obratu se vykáže zvlášť ve výši
platné v den vystavení faktury.
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8. Výhrada vlastnictví

odpovědný.
9.2. Pokud je prodávající nucen v důsledku závady výrobek odvolat nebo na jeho závadu
upozornit, bude mu zákazník ze všech sil nápomocen, a bude jej podporovat, zejména při
zjišťování údajů o zákaznících.
9.3. Zákazník bude prodávajícího neprodleně písemně informovat  o rizicích při používání smluvních
výrobků a jejich případných závadách, o nichž se dozvěděl.

8.1. Dodávané výrobky zůstávají vlastnictvím prodávajícího až do úplného zaplacení veškerých
pohledávek, které prodávajícímu vůči zákazníkovi z obchodního vztahu přísluší.   Při
otevřeném běžném účtu platí výhrada vlastnictví jako pojistka pro případné pohledávky
prodávajícího. Zákazník je povinen nakládat s výrobky ve výhradním vlastnictví po dobu
jeho trvání s péčí řádného hospodáře. Zejména je povinen na požádání prodávajícího a
na vlastní náklady výrobky dostatečně pojistit na novou hodnotu proti škodě způsobené
ohněm, vodou a krádeží. Již nyní postupuje zákazník prodávajícímu všechny nároky na
odškodné z tohoto pojištění.  Prodávající postoupení tímto přijímá. Další nároky prodávajícího zůstávají nedotčeny.
8.2. Prodej výrobků ve výhradním vlastnictví je zákazníkovi dovolen jen v rámci řádného obchodního postupu, ledaže by byl v prodlení s platbou. Zákazník není oprávněn výrobky s
výhradou vlastnictví zastavit, převést do vlastnictví jako záruku nebo provádět jiné zásahy do
jejich dispozičního práva, které by ohrožovaly vlastnictví prodávajícího. Při zastavení či jiných
zásazích třetích osob je zákazník povinen prodávajícího neprodleně písemně informovat a
poskytnout mu všechny potřebné informace, třetí subjekt  informovat o vlastnických právech
prodávajícího a spoluúčastnit se opatření prodávajícího na ochranu výrobků ve výhradním
vlastnictví. Pokud třetí subjekt není schopen nahradit prodávajícímu soudní a mimosoudní
náklady na prosazení vlastnických práv prodávajícího, ručí zákazník za ztrátu, jež by tím
prodávajícímu vznikla.
8.3. Již nyní postupuje zákazník prodávajícímu pohledávky z dalšího prodeje výrobků s veškerými
vedlejšími právy, a sice nezávisle na tom, zda se výrobky ve výhradním vlastnictví dále prodaly bez opracování nebo po něm. Prodávající toto postoupení již nyní přijímá. Pokud by postoupení nebylo přípustné, informuje zákazník tímto sekundárního dlužníka neodvolatelně, že má
případné platby provádět jen prodávajícímu. Zákazník je odvolatelně zmocněn inkasovat za
prodávajícího vlastním jménem pohledávky postoupené prodávajícímu. Inkasované částky je
třeba ihned předat prodávajícímu. Prodávající může oprávnění zákazníka k inkasu jakož i jeho
oprávnění k dalšímu prodeji ze závažného důvodu odvolat, zejména jestliže zákazník řádně
neplní své platební povinnosti vůči prodávajícímu, pokud se dostane s platbou do prodlení,
své  platby zastaví nebo jestliže byl podán návrh na zahájení konkurzního řízení na majetek
kupujícího. V případě globálního postoupení pohledávek zákazníkem je nutno nároky postoupené prodávajícímu výslovně vyjmout.
8.4. Na požádání prodávajícího je zákazník povinen informovat sekundární dlužníky o postoupení a opatřit prodávajícímu informace a podklady potřebné k inkasu.
8.5. Při chování zákazníka, jež by odporovalo smlouvě, zejména prodlení s platbou, je prodávající
oprávněn si po odstoupení od smlouvy dodané výrobky vzít zpět. Prodávající je oprávněn výrobky po jejich odebrání zhodnotit. Tržba z prodeje se po odečtení přiměřených nákladů na prodej
započte na závazky zákazníka.
8.6. V případě zpoždění platby zákazníka je prodávající oprávněn bez předchozího stanovení
lhůty od smlouvy odstoupit, aniž by utrpěla jeho ostatní práva. Zákazník musí prodávajícímu
nebo jím pověřené osobě ihned zajistit přístup k výrobkům ve výhradním vlastnictví a vydat
mu je.  Po náležitě včasném oznámení může prodávající výrobky ve výhradním vlastnictví
zhodnotit k uspokojení splatných pohledávek vůči zákazníkovi.
8.7. Zpracování nebo přetvoření výrobků ve výhradním vlastnictví zákazníkem se děje stále pro
prodávajícího. Očekávané právo zákazníka k výrobkům ve výhradním vlastnictví pokračuje
dále v právu k opracované nebo přetvořené věci. Pokud se výrobky zpracovávají nebo
přetváří s jinými věcmi, které prodávajícímu nepatří, nabývá prodávající spoluvlastnické
právo k nové věci v poměru hodnoty dodaných výrobků k ostatním zpracovaným věcem
v okamžiku zpracování nebo přetváření. Totéž platí, když jsou výrobky nepatřící prodávajícímu natolik spojeny nebo smíšeny s jinými,  že prodávající ztrácí své úplné vlastnictví. Zákazník uchovává nové věci pro prodávajícího. Pro věci, vzniklé zpracováním nebo
přetvořením, jakož i spojením nebo smísením platí jinak tatáž ustanovení, jako pro výrobky
ve výhradním vlastnictví.
8.8. Prodávající je na požádání zákazníka povinen uvolnit pro něj své zádržné tak, aby realizovatelná hodnota záruk s přihlédnutím k obvyklým bankovním poplatkům přesahovala pohledávky prodávajícího z obchodního styku se zákazníkem o více než 20%. Při oceňování
se vychází u výrobků nacházejících se ve výhradním vlastnictví z účetní hodnoty a u pohledávek z jejich nominální hodnoty. Výběr předmětů, které mají být uvolněny, přísluší v jednotlivých případech prodávajícímu.
8.9. Zákazník je povinen, pokud zastavil platby, zaslat prodávajícímu seznam zbývajícího zboží
nacházejícího se v jeho výhradním vlastnictví, i v případě, že je již zpracováno a seznam
pohledávek za sekundárními dlužníky i s adresami na fakturách.
8.10. Částky, které dojdou z postoupených pohledávek, je třeba vést až do jejich převedení
zvlášť.
8.11. V případě platby šekem nebo směnkou trvá výhrada vlastnictví až do proplacení směnky
zákazníkem.
8.12. Při dodávkách do míst s jiným právním řádem, ve kterých tato úprava o výhradním vlastnictví nemá stejné zajišťovací účinky, jako ve Spolkové republice Německo, poskytne zákazník
prodávajícímu odpovídající právo na zajištění. Pokud by k tomu účelu byla zapotřebí další
opatření, učiní zákazník vše proto, aby mohl prodávajícímu takové právo neprodleně poskytnout. Zákazník se bude spoluúčastnit všech opatření, která jsou pro účinnost a proveditelnost
takových zajišťovacích práv nutná a potřebná.

10. Vyšší moc
10.1. Pokud prodávajícímu brání v plnění jeho smluvních závazků, zejména v dodávkách výrobků
vyšší moc, je po dobu trvání této překážky a přiměřenou dobu na nový rozjezd činnosti od
své povinnosti plnění osvobozen, aniž by měl vůči zákazníkovi povinnost náhrady škody.
Totéž platí, pokud se prodávajícímu neúnosně ztěžuje nebo dočasně znemožňuje plnění
jeho povinností nepředvídatelnými a jím nezaviněnými okolnostmi, zejména dělnickými nepokoji, úředními opatřeními, nedostatkem energie, překážkami v dodávkách u jeho dodavatele nebo závažnými poruchami v provozu.  To platí i tehdy, pokud tyto okolnosti nastanou u
subdodavatelů. Za tyto okolnosti prodávající neručí také v případě, jestliže je již v prodlení.
Pokud je prodávající od své dodací povinnosti osvobozen, vrátí případná předcházející
plnění zákazníka zpět. Další nároky zákazníka jsou vyloučeny.
10.2. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud taková překážka trvá déle než čtyři
měsíce a splnění smlouvy v důsledku překážky již pro prodávajícího nemá význam. Na
požádání zákazníka oznámí prodávající po uplynutí lhůty, zda uplatní své právo na odstoupení od smlouvy nebo zda výrobky v přiměřené lhůtě dodá.

11. Závěrečná ustanovení
11.1. Převedení práv a povinností zákazníka na třetí subjekty je možné jen s písemným souhlasem
prodávajícího.
11.2. Smluvním jazykem je němčina.
11.3. Smlouva obsahuje všechna dohodnutá ujednání. Další písemná nebo ústní vedlejší ujednání
neexistují.  Změny nebo doplňky této smlouvy vyžadují písemnou podobu.  Totéž platí i pro
zrušení požadavku písemné formy.
11.4. Pro právní vztahy mezi zákazníkem a prodávajícím platí výhradně právo Spolkové republiky Německo s vyloučením kolizního práva, dohody Spojených národů (OSN) o smlouvách
o mezinárodní koupi zboží (CISG) či jiné mezinárodní konvence o právu při koupi zboží.
11.5. Výhradním sídlem příslušného soudu pro všechny spory z tohoto obchodního vztahu mezi
prodávajícím a zákazníkem je sídlo prodávajícího.
11.6. Místem plnění pro veškerá plnění zákazníka a prodávajícího je sídlo prodávajícího.
11.7. Pokud by nějaké ustanovení těchto Všeobecných prodejních podmínek bylo zcela nebo
částečně neplatné nebo neproveditelné, neplatným nebo neproveditelným se stalo nebo
pokud by v těchto podmínkách byla nějaká mezera, není tím platnost ostatních ustanovení
nijak dotčena. Namísto neplatného nebo neproveditelného ustanovení platí jako dohodnuté
takové platné nebo proveditelné ustanovení, které je tomu neplatnému nebo neproveditelnému co nejblíže. V případě mezery platí jako dohodnuté takové ustanovení, které odpovídá
tomu, co by bylo podle účelu těchto podmínek dohodnuto, kdyby na tuto věc prodávající a
zákazník již předem mysleli.

9. Záruka na výrobek
9.1. Zákazník nebude výrobky měnit, zejména nebude měnit nebo odstraňovat stávající
upozornění o nebezpečích při neodborném používání smluvních výrobků. Při porušení
této povinnosti zbavuje zákazník prodávajícího odpovědnosti ve vnitřním vztahu za nároky třetích osob na záruky za výrobek, pokud je zákazník za vadu, jež záruku vyvolala
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