Všeobecné podmínky pro smluvní vztahy společnosti Westiform, s.r.o.
(dále jen „podmínky“)
IČ: 25988565, Sídlo firmy Westiform, s.r.o., Bratří Štefanů 902/71, Slezské Předměstí 50003
Hradec Králové

I.
1.

Obecná ustanovení
Všeobecné podmínky pro smluvní vztahy
podmínky jsou nedílnou součástí smluv o
dodávce a montáži zboží (dále jen
„smlouva“)., uzavíraných mezi společností
Westiform s.r.o., IČ 25988565 se sídlem v
Hradci Králové, Bratří Štefanů čp. 902, PSČ:
500 03 jako dodavatelem (dále jen
„dodavatel“) a odběratelem v postavení
podnikatele (dále jen „odběratel“).

2.

Otázky přímo neupravené v textu smlouvy se
řídí
ustanoveními
těchto
podmínek
dodavatele.

3.

Jakákoliv odchylka od podmínek i jakákoliv
odchylka od speciálních podmínek smlouvy
jsou platné pouze na základě písemné
dohody obou smluvních stran.

4.

Závazkový vztah vyplývající z uzavřené
smlouvy se vždy řídí českým hmotným
právem,
a
to
zejména
příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.

5.

Po uzavření smlouvy pozbývají veškeré
předchozí
dohody,
ujednání,
návrhy,
vzájemné návrhy a korespondence týkající se
jakkoli obsahu smlouvy právní relevance,
pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že
tvoří součást smlouvy.

II.
1.

2.

3.

účelně vynaložených nákladů v souvislosti se
změnou nebo zrušením písemně potvrzené
objednávky nebo písemně akceptované
nabídky dodavatele odběratelem, a rovněž
má dodavatel nárok na zaplacení ušlého
zisku.
4.

III.

Smlouva může být uzavřena pouze na
základě
písemných
právních
úkonů
dodavatele a odběratele. Přípustné jsou
následující způsoby:
a)

Předání
písemné
objednávky
odběratelem a písemné potvrzení této
objednávky ze strany dodavatele.

b)

Předání písemné nabídky k uzavření
smlouvy
dodavatele
a písemné
potvrzení této nabídky ze strany
odběratele.

c)

Sepsání písemné smlouvy
dodavatelem a odběratelem.

mezi

Změnu uzavřené smlouvy nebo její zrušení
lze provést pouze písemnou dohodou stran.
Dodavatel má nárok uplatňovat náhradu

Zboží

1.

Zboží a ostatní plnění je vymezeno
ve smlouvě.
Pro
vymezení
předmětu
smlouvy nejsou rozhodná předchozí ujednání
a korespondence mezi stranami a jakékoli
dokumenty, které si smluvní strany předaly
či zaslaly před uzavřením smlouvy, ledaže
sama smlouva stanoví jinak.

2.

Není-li dohodnuto jinak, dodavatel není
povinen zboží zabalit pro přepravu. Pokud
bude balení zboží dohodnuto, bude použito
balení, které dodavatel běžně používá a které
dle dosavadních zkušeností dodavatele zboží
dostatečně chrání při přepravě.

Uzavření smlouvy
Smlouvou se dodavatel zavazuje dodat
odběrateli zboží a převést na něj vlastnické
právo ke zboží, a vykonat další činnosti, a
odběratel se zavazuje zboží převzít a zaplatit
cenu za toto zboží a platby za další plnění.

Smlouva může být dále uzavřena rovněž tím,
že dodavatel fakticky dodá odběrateli zboží a
provede další dohodnuté činnosti a odběratel
za toto zboží zaplatí sjednanou cenu.
Smlouva je v takovém případě uzavřena
zaplacením ceny za zboží nebo dodáním zboží
podle toho, který okamžik nastane později.
Takto uzavřená smlouva se řídí podmínkami,
pokud tuto skutečnost oznámí dodavatel
odběrateli nejpozději při dodání zboží a
smlouva přesto bude uzavřena.

IV.

Dodání zboží

1.

Dodavatel dodává zboží odběrateli tím, že mu
umožní nakládat se zbožím v provozovně ve
svém sídle. Pokud dodavatel zajišťuje
přepravu zboží odběrateli, činí tak na základě
zvláštní smlouvy.

2.

V případě, že je součástí dodávky zboží i
montáž zboží, bude zboží předáváno v místě
provádění montáže po provedení této
montáže s tím, že v ostatním se ustanovení
tohoto článku podmínek použije přiměřeně.

3.

Dodavatel není v prodlení s dodáním zboží
v případě, že z uzavřené smlouvy plyne, že
odběratel má něco vykonat před dodáním
zboží, a pokud odběratel toto nesplnil řádně
a včas. Dodací lhůta se prodlužuje o čas,
v němž je odběratel v prodlení.

4.

Dodavatel je oprávněn odepřít dodání zboží
do doby, než odběratel zaplatí cenu za zboží.

5.

Předpokládanou dobu dodání zboží (dále jen
„dodání zboží“), sdělí dodavatel odběrateli
v závazném potvrzení objednávky, není-li
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tato doba ujednána ve smlouvě. Nesdělí – li
dodavatel odběrateli jinak nebo není-li jinak
ujednáno ve smlouvě, činí dodací doba 30 dní
od uzavření smlouvy, není-li dále uvedeno
jinak. Odběratel bere na vědomí, že
standardní dodávka zboží je prováděna
prostřednictvím třetích stran a závisí na
provozu. Proto jsou data a časy dodání
dodavatele pouze orientační. Dodavatel
neodpovídá za zpoždění, ke kterým dojde
mimo jeho sféru vlivu, pokud taková dodávka
není ve smlouvě sjednána k určitému datu /
času a je definována jako dodávka se
zvláštním termínem.
6.

Dodavatel bude o případném prodloužení
standardní dodací lhůty odběratele včas
informovat. Odběratel má právo odstoupit od
smlouvy do dvou dnů od obdržení takové
informace; pokud tak neučiní, platí, že
s prodloužením lhůty k dodání zboží souhlasí.
Pokud není uvedeno ve smlouvě jinak,
odběratel
není
oprávněn
penalizovat
dodavatele za pozdní dodání zboží.

7.

V případě, že odběratel zboží nepřevezme
nebo odmítne převzít nebo nesplní podmínky
pro převzetí zboží (zejména zaplacení ceny
za zboží), ocitne se s převzetím zboží
v prodlení. Odběratel nese od tohoto
okamžiku nebezpečí škody na zboží. Jestliže
odběratel neodebere zboží ani v dodatečné
lhůtě 10 pracovních dní, v provozovně
dodavatele, nebo pokud se dodavatel a
odběratel dohodli na opětovném doručení
zboží, je nepřevezme nebo odmítne převzít
podruhé, má dodavatel právo od smlouvy
odstoupit a požadovat kompenzaci podle čl.
II. odst. 3. těchto podmínek.

8.

V případě prodlení odběratele s převzetím
zboží se
odběratel
zavazuje
zaplatit
dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1 %
denně z ceny zboží. Dodavateli dále náleží
úplata za uskladnění ve výši Kč 1000,-- za
každý den, po který bude zboží umístěno u
dodavatele. Pokud prodlení odběratele
přesáhne 60 kalendářních dnů, Odběratel je
povinen uhradit fakturu za objednané zboží i
poplatek za jeho uskladnění.

9.

Dodavatel je oprávněn činit částečné
dodávky a montáž zboží a odběratel je
povinen zboží včetně montáže takto po
částech
převzít.
Takovým
částečným
převzetím je v příslušné části splněna
povinnost dodavatele dodat zboží.

V.

potvrdí, že obal zboží není vadný či
poškozený, a že věc nemá zjevné vady, platí,
že takové vady vznikly až po předání a
převzetí zboží, pokud odběratel neprokáže
opak.
3.

Dodavatel předává odběrateli zboží společně
s daňovým dokladem a návodem k použití
zboží v českém jazyce a odběratel stvrzuje
tuto skutečnost svým podpisem. Opak
prokazuje odběratel.

4.

V případě, že odběratel zboží nepřevezme
nebo odmítne převzít, nese od tohoto
okamžiku nebezpečí škody na zboží. Jestliže
odběratel neodebere zboží ani v dodatečné
lhůtě 10 kalendářních dní, v provozovně
dodavatele, nebo pokud se dodavatel a
odběratel dohodli na opětovném doručení
zboží, je nepřevezme nebo odmítne převzít
podruhé, má dodavatel právo od smlouvy
odstoupit podle čl. II. odst. 3. těchto
podmínek.

5.

Odběratel je povinen převzít zboží i
v případě, že se na zboží nebo na výsledku
montáže vyskytnou vady, které nemají vliv
na funkci, a které nebrání obvyklému užívání
zboží. O případném odstranění těchto vad a
nedodělků, případně jiném postupu, se
strany dohodnou v předávacím protokolu. I
přes tyto vady a nedodělky se zboží považuje
za dodané.

VI.
1.

Dodavatel provádí pro odběratele montáž
dodaného zboží pouze v případě, že je to
ujednáno ve smlouvě.

2.

Dodavatel provádí montáž zboží na místě
sjednaném ve smlouvě. Odběratel je povinen
zajistit vše pro to, aby na daném místě bylo
možné montáž zboží provést. Odběratel
zejména
zajistí
stavební
či
funkční
připravenost prostoru či budovy k provádění
montáže, zajistí vydání všech potřebných
povolení potřebných pro montáž zboží, zajistí
vyvedení a přípravu elektrického a dalšího
vedení pro připojení zboží, zajistí pro
dodavatele
přístup
k místu
provádění
montáže včetně přístupu pro těžkou stavební
a transportní techniku, a zajistí pro
dodavatele možnost odběru vody a energií a
zajistí případnou další součinnost vymezené
ve smlouvě nebo požadovanou dodavatelem
kdykoli před či v průběhu provádění montáže
zboží, a odběratel je rovněž povinen zajistit
potřebnou součinnost ze strany koncového
zákazníka.
Nebude-li
mezi
stranami
dohodnuto jinak, je odběratel povinen zajistit
i výstavbu lešení či zajištění obdobného
zařízení potřebného pro montáž zboží. Po
dobu, kdy odběratel neposkytne dodavateli
potřebnou součinnost k provádění montáže,
se staví sjednané lhůty pro dodání a montáž
zboží, a o toto prodlení se termín dodání a
montáže zboží prodlužuje.

3.

Dodavatel postupuje při montáži zboží podle
sjednané smlouvy. Dodavatel není povinen

Převzetí zboží odběratelem

1.

Odběratel stvrzuje převzetí zboží podpisem
listiny o předání a převzetí zboží (zejména
předávacího protokolu nebo přepravního
listu) v případě, že zboží je mu dodáváno,
nebo podpisem předávacího protokolu
v případě,
že
zboží
odebírá
osobně
v provozovně dodavatele.

2.

Odběratel má při převzetí zboží povinnost
zboží odborně prohlédnout a zjistit vady a
poškození obalu a zjevné vady zboží. Pokud
odběratel při převzetí zboží svým podpisem

Montáž zboží
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řídit se pokyny odběratele, pokud shledá, že
tyto pokyny jsou nevhodné. Dodavatel není
povinen
používat
materiál
dodaný
odběratelem.
Dodavatel
není
povinen
připustit, aby část montáže zboží byla
provedena
jinou
osobou
sjednanou
odběratelem.
4.

Pokud se smluvní strany dohodnou na tom,
že část montáže zboží nebo jakékoli
přípravné práce budou prováděny třetí
osobou, že dodavatel použije při montáži
zboží materiál dodaný odběratelem, nebo že
bude provádět montáž zboží podle pokynů
odběratele, není dodavatel povinen prověřit
kvalitu
a
bezvadnost
takového
subdodavatele, materiálu nebo pokynu, a
není povinen odběratele na jejich nevhodnost
upozornit. Za vadu zboží či za vadu montáže
vzniklé
z tohoto
důvodu
dodavatel
neodpovídá.

5.

Dodavatel je oprávněn provést montáž zboží
prostřednictvím subdodavatele.

6.

Dodavatel je oprávněn po dobu montáže
zboží bezplatně umístit v místě provádění
montáže
reklamu
propagující
osobu
dodavatele.

7.

Montáž zboží je prováděna v termínu dodání
zboží popsaném v čl. IV. podmínek. Doba
montáže zboží se takto prodlužuje o:
a)

b)

dobu, po kterou odběratel neposkytl
dodavateli
potřebnou součinnost,
nebo tuto součinnost nezajistil u
koncového zákazníka

c)

dobu, po kterou
je
odběratel
v prodlení se zaplacením jakékoli
částky plynoucí ze smlouvy,

d)

dobu, po kterou není možné provádět
montáž zboží v důsledku okolností
vyšší moci, zejména nepříznivé
povětrnostní podmínky, poklesne-li
teplota ovzduší pod +5°C nebo jiná
vážná nepřízeň znemožní pokračování
v práci na montáži zboží, a tím dojde
k ohrožení její kvality či kvality
samotného zboží,

e)

8.

dobu, po kterou
je
odběratel
v prodlení či existuje překážka na
straně odběratele (např. nebude
odběratelem předáno řádně a včas
předáno
staveniště,
nebudou
provedeny práce či dodávky, které
zajišťuje odběratel, odběratel nezajistí
součinnost koncového zákazníka),

dobu, po kterou jsou prováděny
dohodnuté vícepráce, není-li nová
doba sjednána.

Dodavatel
informuje
odběratele
o
prodloužení termínu provedení montáže
zboží a oznámí mu, že příslušná překážka
odpadla. Dodavatel je oprávněn prodloužit
termíny provedení montáže nejdéle o dobu
trvání dané překážky.

9.

Běžné klimatické podmínky odpovídající
ročnímu období, v němž se práce provádí,
nejsou důvodem k prodloužení Lhůty pro
dokončení montáže.

10.

Po dobu, o kterou se provedení montáže
prodlužuje,
není
dodavatel
v prodlení
s provedením montáže zboží.

11.

Dodavatel je oprávněn přerušit montáž zboží
v případě, že se ukáže nevhodnost podkladů,
informací, pokynů a materiálu dodaného
odběratelem
nebo
vadnost
prací
subdodavatele sjednaného odběratelem. O
dobu přerušení se prodlužuje doba provedení
montáže.

12.

V případě, že dodavatel přeruší provádění
montáže zboží v souladu s tomto smlouvou,
neporušuje tímto přerušením montáže své
smluvní povinnosti a odběratel není oprávněn
činit vůči dodavateli žádné kroky, zejména
odstoupit od této smlouvy nebo nařídit sám
přerušení
montáže
zboží a vyklizení
staveniště.

13.

Je-li součástí montáže i testování zboží,
dohodnou strany ve smlouvě parametry
tohoto testování. Testování bude testování
provedeno před předáním zboží.

VII.

Licence k právu duševnímu vlastnictví

1.

V případě, že zboží nebo jiná součást
dodávky je chráněno právem duševního
vlastnictví, zejména právem k ochranné
známce či jinému označení, právem
k databázi či počítačovému programu, platí,
že
dodavatel
v rámci
dodávky
zboží
poskytuje odběrateli licenci pro užití tohoto
práva. Tato licence se vztahuje pouze na užití
předmětu ochrany odběratelem v souladu
s účelem smlouvy.

2.

Odběratel není bez předchozího písemného
souhlasu
dodavatele
oprávněn
použít
předmět ochrany jinak, než je udělena
licence
podle
předchozího
odstavce
podmínek. Odběratel zejména není oprávněn
předmět ochrany měnit, upravovat či
vylepšovat, a převádět na třetí osobu,
s výjimkou případů, kdy právní předpisy tyto
úkony umožňují (například v rámci vyčerpání
práva k předmětu ochrany).

3.

V případě, že na zboží váznou práva třetích
osob, je odběratel povinen vyžádat si
příslušný souhlas těchto třetích osob
s využíváním takového práva, ledaže se toto
zaváže zajistit dodavatel.

4.

Dodavatel je oprávněn kontrolovat, zda
odběratel pravidla ochrany práv duševního
vlastnictví podle tohoto článku podmínek
dodržuje, a odběratel je povinen dodavateli
poskytnout při této kontrole součinnost,
zejména mu zpřístupnit prostor, v němž se
dodané zboží nachází či je používáno.
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5.

6.

VIII.
1.

V případě, že předmětem smlouvy je dodání
pouze vzorku zboží, které bude dále podle
tohoto vzorku vyráběno, je odběratel
oprávněn zadat tuto výrobu třetí osobě pouze
s předchozím souhlasem dodavatele a za
podmínky, že tato třetí osoba se zaváže
dodržovat pravidla ochrany duševního
vlastnictví minimálně ve stejném rozsahu,
v jakém je tak povinen činit odběratel.
Odběratel
je
dále
povinen
umožnit
dodavateli, aby prověřil úroveň ochrany práv
duševního vlastnictví u této třetí osoby.
Dodavatel je dále oprávněn stanovit další
podmínky pro ochranu práv duševního
vlastnictví.
V případě, že odběratel poruší jakoukoli
povinnost stanovenou pro něj v tomto
článku, je povinen zaplatit dodavateli
smluvní pokutu ve výši Kč 100.000,-- za
každé jednotlivé porušení povinnosti.

Cena zboží je cena smluvní a je dohodnuta
ve smlouvě, stanovena ceníkem dodavatele,
platným v okamžiku uzavření smlouvy, nebo
je určena písemnou smlouvou, platnou
objednávkou
odběratele
nebo
platnou
nabídkou dodavatele. Dohoda o ceně zboží
vznikne i tím, že odběratel zaplatí cenu ve
výši
požadované
dodavatelem
dle
sjednaných platebních podmínek.
Způsob
placení
zboží
volí
odběratel
v objednávce (platební podmínky). Cenu za
zboží je možné v plné výši uhradit
poukázáním ceny na účet dodavatele pod
příslušným variabilním symbolem, který
platbu identifikuje.

3.

Odběratel je povinen zaplatit cenu zboží
nejpozději na základě daňového dokladu –
faktury vystavené dodavatelem (dále jen
„faktura“) dle smluvených platebních
podmínek. Dodavatel je oprávněn vystavit
fakturu v den dodání zboží, respektive v den
montáže zboží. Dodavatel je dále oprávněn
požadovat platbu předem a za tím účelem
vystavit zálohovou fakturu na částku plné
ceny za zboží.

5.

Odběratel je povinen každou platbu ceny za
zboží nebo její části, nebo jakéhokoli
ostatního závazku ze smlouvy uzavřené mezi
dodavatelem a odběratelem a/nebo těchto
podmínek
identifikovat
variabilním
symbolem, uvedeným na faktuře. Platba bez
uvedení variabilního symbolu nebo s
nesprávným variabilním symbolem, tj.
neidentifikovatelná platba se považuje za
nezaplacenou se všemi důsledky z toho
vyplývajícími.

7.

Pokud odběratel neuhradí kteroukoli fakturu
dodavatele dle smluvených platebních
podmínek, není dodavatel v prodlení s
kteroukoli dodávkou zboží odběrateli.

8.

Cena za zboží je zaplacena dle smluvených
platebních podmínek

9.

V případě, že se odběratel ocitne v prodlení
se zaplacením ceny za zboží, je povinen
zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši
0,1 % denně z ceny zboží.

10.

V případě, že se odběratel ocitne v prodlení
se zaplacením ceny za zboží delším než 10
dnů, je dodavatel oprávněn odstoupit od
smlouvy.

Placení zboží

2.

4.

6.

Datum splatnosti faktury je stanoven
v platebních podmínkách, není-li písemně
sjednáno jinak. Faktura musí být odběratele
předána nebo odeslána na adresu odběratele
uvedenou ve smlouvě, nebo na jinou adresu,
kterou odběratel určil v objednávce. V
pochybnostech se má za to, že faktura byla
odběrateli doručena pátý kalendářní den po
jejím odeslání (přičemž za den odeslání se
pro tento účel považuje následující den po dni
vystavení faktury).
Odběratel je povinen uhradit celkovou částku
faktury ve lhůtě splatnosti faktury tak, aby
nejpozději v den splatnosti faktury byly
finanční prostředky již připsány na účtu
dodavateli.

IX.
1.

Poplatky spojené se smlouvou
K ceně za zboží účtuje dodavatel následující
poplatky:
a)
b)
c)
d)
e)

2.

X.

Dopravné.
Poštovné.
Montáž
Pokuta za pozdní platbu
Servisní poplatky

Výše poplatků je uvedena v uzavřené
smlouvě nebo v jiném dokumentu podle
dohody odběratele a dodavatele.
Nároky z vad zboží

1.

Odběratel reklamuje vady zboží zjištěné či
zjistitelné při prohlídce a při kontrole při
předání zboží při této prohlídce. O reklamaci
bude učiněn zápis v předávacím či obdobném
protokolu. Pokud odběratel žádné vady
nereklamuje nebo se prohlídky či předání
zboží neúčastní, a vady bylo možné při
takové prohlídce zjistit, je dodavatel
oprávněn reklamaci odběratele zamítnout.

2.

Ostatní vady než uvedené v čl. X. odst. 1.
podmínek reklamuje dodavatel od jejich
zjištění, nejdéle do 6 měsíců od převzetí
zboží.

3.

Reklamace musí být dodavateli zaslána
doporučenou poštou. Jestliže reklamace
bude oprávněná, dodavatel bude mít
možnost dle vlastního výběru buď odstranit
závady v přiměřené lhůtě, uskutečnit
náhradní
dodávku
nebo
poskytnout
odpovídající slevu z ceny zboží. Odběratel je
oprávněn reklamovat zboží pouze, pokud
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splnil své závazky vůči dodavateli podle
smlouvy. Výše nároků z odpovědnost za vady
zboží nesmí, a to ani v případě opakovaných
reklamací, ve svém součtu překročit částku
hodnoty dodaného smluvního zboží.
4.

XI.

3.

Odběratel
není
oprávněn
dát
zboží
s výhradou vlastnictví v zástavu třetím
osobám nebo provést zajišťovací převod
vlastnictví zboží. Odběratel je však oprávněn
zboží s výhradou vlastnictví použít a dále
prodat v rámci běžné podnikatelské činnosti,
pokud nebude v prodlení se svými platebními
závazky.

4.

Pohledávky, které vzniknou odběrateli vůči
jeho obchodním partnerům z prodeje zboží
dodaného
mu
původně
dodavatelem,
postupuje odběratel za účelem zajištění
pohledávky dodavatele na zaplacení ceny za
zboží
dodavateli.
Dodavatel
takto
postoupené pohledávky přijímá.

5.

Dodavatel zmocňuje odběratele odvolatelně,
aby pohledávky postoupené dodavateli,
popsané v předchozím odstavci, inkasoval na
účet dodavatele vlastním jménem. Právo
dodavatele, aby postoupené pohledávky
inkasoval sám, tím není dotčeno. Dodavatel
však
nebude
postoupené
pohledávky
inkasovat
sám
a
zmocnění
k inkasu
pohledávek neodvolá, dokud bude odběratel
řádně plnit své platební povinnosti. Odběratel
se zavazuje předat prostředky získané od
jeho
obchodních
partnerů
způsobem
popsaným v tomto odstavci dodavateli a ten
je použije na úhradu své pohledávky ze
smlouvy o dodání/montáži zboží uzavřené
mezi dodavatelem a odběratelem.

6.

Pokud se bude odběratel chovat vůči
dodavateli v rozporu se smlouvou, zejména
pokud se dostane do prodlení se svými
platebními závazky, může dodavatel od
odběratele žádat, aby tento oznámil
postoupení pohledávky, jak je popsáno výše,
svému obchodnímu partnerovi, a dodavateli
vydal všechny podklady, a aby uvedl všechny
údaje, které bude dodavatel potřebovat
k uplatnění pohledávek.

7.

Opracování a zpracování nebo přetvoření
zboží s výhradou vlastnictví odběratelem
proběhne vždy jménem dodavatele a
v pověření
pro
dodavatele
a
s jeho
předchozím souhlasem. Pokud bude zboží
s výhradou vlastnictví zpracováno s jinými
věcmi,
které
nejsou
ve
vlastnictví
dodavatele,
nabývá
dodavatel
spoluvlastnické právo k nově vzniklé věci
v poměru
hodnoty
zboží
s výhradou
vlastnictví k ostatním zpracovávaným věcem
v okamžiku zpracování. Pokud bude zboží
s výhradou vlastnictví neoddělitelně spojeno
nebo smícháno s jinými věcmi, které nepatří
dodavateli, nabývá dodavatel spoluvlastnické
právo k nové věci v poměru hodnoty zboží
s výhradou vlastnictví k ostatním spojeným
nebo smíchaným věcem v okamžiku spojení
nebo smíchání. Pokud dojde ke spojení nebo
smíchání takovým způsobem, že věc
odběratele bude považovaná za hlavní věc,
má se za to, že odběratel převádí na
dodavatele spoluvlastnické právo poměrným
dílem. Dodavatel tento převod přijímá.

Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za
vady, které:
a)

mají původ ve
opotřebení zboží

stáří

a

běžném

b)

odběratel nereklamoval řádně a včas

c)

jsou způsobeny nesprávným užíváním
zboží
odběratelem
v rozporu
s návodem k použití

d)

jsou způsobeny nesprávnou montáží
zboží, pokud tuto montáž nezajišťoval
dodavatel

e)

jsou způsobeny užitím dodavatelem
neschválených součástek či materiálů

f)

vyplývají
z užívání
nevhodných
provozních
materiálů,
například
použitých
kapalin,
nevhodných
čistících prostředků nebo metod atp.

g)

jsou způsobeny opravami a zásahy
provedenými
či
zadanými
odběratelem bez souhlasu dodavatele

h)

jsou způsobeny mechanickým či jiným
poškozením zboží

i)

jsou způsobeny událostí vyšší moci,
které dodavatel nezavinil, nemohl jim
zabránit a nemohl je předvídat

j)

jsou způsobeny jednáním třetích osob
odlišných od dodavatele a bez
smluvního vztahu k dodavateli.

Záruka

1.

Není-li ve smlouvě sjednáno jinak, poskytuje
dodavatel na zboží, včetně montáže, záruku
v délce jednoho roku. Záruční doba začíná
plynout dnem přechodu nebezpečí škody na
zboží podle čl. V. těchto podmínek. O rozsahu
záruky bude odběratel informován při
uzavření smlouvy.

2.

V případě, že dodavatel poskytuje na zboží
záruku, odpovídá za vadu zboží, která se na
zboží objeví v záruční době.

XII.

případ požáru, škody způsobené vodou a
krádeží dodatečně na novou hodnotu.

Výhrada vlastnického práva

1.

Dodané zboží zůstává až do úplného
zaplacení všech pohledávek vyplývajících
z uzavřené smlouvy vlastnictvím dodavatele.

2.

Odběratel se zavazuje, že dokud na něho
nepřejde vlastnické právo ke zboží, bude se
zbožím s výhradou vlastnictví zacházet
opatrně a pojistí ho na vlastní náklady pro
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Odběratel uchová takto vzniklé výhradní
vlastnictví nebo spoluvlastnictví věci pro
dodavatele.
8.

9.

10.

XIII.
1.

XIV.

Pokud bude zboží s výhradou vlastnictví dáno
v zástavu, nebo pokud bude vystaveno jiným
zásahům třetích osob, je odběratel povinen,
dokud na něho vlastnictví ještě nepřešlo,
upozornit třetí osobu na vlastnická práva
dodavatele a dodavatele bez zbytečného
odkladu písemně informovat, aby dodavatel
mohl uplatnit svá vlastnická práva. Odběratel
odpovídá za soudní i mimosoudní náklady
vůči dodavateli vzniklé v této souvislosti,
pokud třetí osoba nebude schopna tyto
náklady dodavateli uhradit.
Dodavatel se zavazuje, že na požádání
odběratele uvolní část zajištění, které mu
přísluší, pokud realizovatelná
hodnota
přesáhne hodnotu neuhrazených pohledávek
vůči odběrateli o 10 %.
Pokud bude zboží s výhradou vlastnictví dáno
v zástavu, nebo pokud bude vystaveno jiným
zásahům třetích osob, je odběratel povinen,
dokud na něho vlastnictví ještě nepřešlo,
upozornit třetí osobu na vlastnická práva
dodavatele a dodavatele bez zbytečného
odkladu písemně informovat, aby dodavatel
mohl uplatnit svá vlastnická práva. Odběratel
odpovídá za soudní i mimosoudní náklady
vůči dodavateli vzniklé v této souvislosti,
pokud třetí osoba nebude schopna tyto
náklady dodavateli uhradit.
Doručování
Smluvní strany jsou povinny si veškeré
písemnosti zasílat na adresy uvedené ve
smlouvě nebo uvedené na objednávce a
potvrzení objednávky. Za písemnou formu se
považuje i zasílání písemností elektronickou
cestou nebo faxem na adresy či kontakty,
které si smluvní strany sdělí.

Není-li ve smlouvě nebo podmínkách
stanoveno jinak, je smluvní pokuta splatná
do deseti dnů od porušení povinnosti, která
je jí zajištěna.

2.

Není-li ve smlouvě nebo podmínkách
stanoveno
jinak,
je
smluvní
strana
oprávněna požadovat náhradu škody v plné
výši vedle smluvní pokuty.

XV.
1.

2.

Právní
vztahy
mezi
dodavatelem
a
odběratelem, vzniklé na základě smlouvy o
dodání a montáži zboží, se řídí českým
hmotným právem, zejména příslušnými
ustanoveními
občanského
zákoníku,
v platném znění.

3.

Smluvní strany sjednávají pro řešení
veškerých vzájemných sporů plynoucích z
uzavřených smluv, včetně sporů o jejich
platnost, pravomoc českých soudů. Smluvní
strany uzavírají dohodu, že případné
vzájemné spory budou řešeny před Okresním
soudem v Hradci Králové.

4.

Odběratel není oprávněn postoupit žádné své
pohledávky ze smlouvy vůči dodavateli třetí
osobě bez předchozího písemného souhlasu
dodavatele.

5.

Dodavatel
zpracovává
osobní
údaje
odběratele a jeho zaměstnanců ve smyslu
obecného nařízení o ochraně osobních údajů
(GDPR). Podrobnosti k tomuto zpracování
jsou
uvedeny
v odkaze
https://www.westiform.net/prohlaseni-oochrane-osobnich-udaju.htm.
Je-li
ke
zpracování osobních údajů třeba souhlas
subjektu údajů, dohodnou se strany, zda
tento souhlas bude udělen. Odběratel bere na
vědomí, že v případě neudělení souhlasu mu
dodavatel nebude moci příslušné plnění
poskytnout.

6.

Odběratel svým podpisem potvrzuje, že si
tyto podmínky pečlivě prostudoval a s jejich
obsahem souhlasí, a že tudíž není pro něj
žádné
jejich
ustanovení
překvapivé.
Odběratel vyslovuje souhlas, aby se těmito
podmínkami řídily smlouvy, které jako
odběratel uzavře s dodavatelem.

7.

Dodavatel
je
oprávněn
znění
těchto
obchodních podmínek změnit. V případě, že
použití těchto podmínek je sjednáno
například
rámcovou
smlouvou
s odběratelem, je změna těchto podmínek
účinná doručením nového znění podmínek
odběrateli a vztahuje se na obchodní případy
uzavírané po dni tohoto doručení. V případě,
že odběratel se změnou obchodních
podmínek nebude souhlasit, je oprávněn od
rámcové smlouvy odstoupit do 30 dnů od
doručení změněných podmínek.

8.

Tyto podmínky jsou účinné od 18. ledna 2021.

Smluvní pokuty

1.

3.

k oboustranně přijatelnému řešení, bude
spor řešen v souladu s platným právem ČR.

Není-li ve smlouvě nebo podmínkách
stanoveno jinak, není rozhodné, zda smluvní
strana porušila svoji povinnost zajištěnou
smluvní pokutou zaviněně.

V …………………………… dne ……………………………

Závěrečné ustanovení
Případné spory budou smluvní strany řešit
dohodou a přátelským způsobem. Pokud
nebude možné tímto způsobem dojít

………………………………..
Odběratel
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