Všeobecné obchodní podmínky společnosti Fife-Tidland GmbH
1. Všeobecná oblast platnosti

1.1.
Následující Všeobecné obchodní podmínky platí pro obchodní vztahy mezi námi a objednavateli
našich výrobků a služeb (následně objednavatel). Platí pouze pro objednavatele, podniky podle §
14 BGB (občanský zákoník).
Tyto obchodní podmínky platí i pro budoucí obchody s objednavatelem. Rozhodující je však vždy
znění platné v době uzavření smlouvy.

1.2.
Neuznáváme vlastní obchodní podmínky objednavatele, ledaže bychom písemně potvrdili souhlas
s jejich platností. Vlastní obchodní podmínky objednavatele neplatí ani v tom případě, pokud
vykonáme dodávku/výkon bez výhrady i s tím, že o těchto obchodních podmínkách víme, aniž
bychom proti nim opětovně oponovali.

1.3.
Vyhrazujeme si plné vlastnické a autorské/intelektuální právo a právo na kopírování pro rozpočty
nákladů, výkresy a podobné informace hmotného a nehmotého charakteru - včetně elektronického
formátu. Tyto údaje se nesmějí zpřístupňovat třetím stranám. Jakmile splníme dodávky a výkony
podle výkresů, modelů, vzorků a ostatních podkladů, které jsme obdrželi od objednavatele, přebírá
objednavatel záruku za to, aby nebyla porušena příslušná ochranná práva třetích stran.

2. Uzavření smlouvy, potvrzení objednávky

2.1.
Naše nabídky jsou nezávazné. Naše nabídky budou považovány za závazné pouze v tom případě,
pokud jsou takto výslovně označeny. Jestli-že tak není uvedeno, budou brány v úvahu
výzva k vypracování nabídky.

jako

2.2.
Objednavatel zaručuje správnost údajů a podkladů, jako výkresy, kalibry, vzorky apod., které
poskytl. Z naší strany nejsme povinni kontrolovat správnost a úplnost údaje poskytnuté
objednavatelem. Pokud budeme na požádání objednavatele zjišťovat za účelem splnění smlouvy
potřebné údaje, je povinností objednavatele kontrolovat a schvalovat údaje, které opatříme.

2.3
Naše prohlášení jsou v tom případě závazná, pokud jsou podepsána osobou, která je k tomu
zmocněná vedením podniku. Ústní údaje a dohody musí být rovněž písemně potvrzené, aby
nabyly své platnosti. Objednávky jsou převzaty až tehdy, pokud jsou námi písemně potvrzeny.
Vedlejší dohody a změny musí být rovněž písemně potvrzeny.

2.4.
Nepatrné odchylky od údajů v našich nabídkách, katalozích a prospektech se akceptují jako
smluvní, pokud neomezují smluvní použití věci. Tyto odchylky se nemusí sdělovat. Pokud by z
produkčních nebo jiných důvodů došlo ke změnám uvedených měr, hmotností, zobrazení nebo
výkresů, bude objednavatel na relevantní změny upozorněn. Pokud objednavatel nepodá během
dvou týdnů od doručení sdělení o změně námitku nebo akceptuje tyto změny na základě
písemného potvrzení, jsou pouze změněné údaje výkonů (plnění) základem smlouvy. Další
písemné potvrzení nemusíme v tomto případě vystavovat.

2.5.
Zjevné omyly, tiskové, početní a chyby v psaní jakož i kalkulační chyby jsou nezávazné a
neodůvodňují nárok na plnění.

2.6.

Vzorky se dodávají pouze proti zakalkulování.

3. Dodávka, dodací lhůty a přechod nebezpečí

3.1.
Místem plnění naší povinnosti , splnění výkonu je naše obchodní sídlo popř. podnik/expediční
sklad, který se objednavateli v potvrzení objednávky sdělí. Náklady za zaslání a pojistku
požadovanou objednavatelem hradí objednavatel. K těmto nákladům patří i daně a cla, vyplývající
z objednané zásilky.

3.2.
Nebezpečí náhodné zkázy nebo náhodného pokažení zboží – i při dílčích dodávkách – přechází
předáním na objednavatele, u zásilkového nákupu již předáním přepravci nebo jiným osobám
zajišťujícím přepravu. To platí i v tom případě, pokud zaslání zboží nebylo objednavatelem
výslovně vyžadováno jakož i pro případ, že bychom výjimečně převzali náklady za zaslání zboží
na základě separátní dohody. Pokud neobdržíme od objednavatele instrukce, přísluší nám volba
vhodného dopravce.

3.3.
Uvedené dodací lhůty platí za pouze přibližně dohodnuté, ledaže bychom je v našem potvrzení
objednávky výslovně označili za závazné. Jakékoliv dodací lhůty se prodlužují v průběhu opatření
v rámci pracovních sil v našem podniku nebo subdodavatelů, obzvláště při stávce a právním
vyloučení jakož i nepředvídatelných událostech (např. vyšší moc, státní opatření, nevystavení
povolení ze strany úřadů, nedostatek surovin, atd.), za které nejsme zodpovědní, o dobu přerušení
obchodního provozu způsobených těmito překážkami. Za výše uvedené okolnosti nejsme
odpovědni, protože k nim dojde již během nastalého zpoždění.

3.4.
Pokud nejsou dodací lhůty stanovené výslovně jako závazné lhůty, budeme s dodávkou v prodlení
až po písemném vyzvání objednavatele, které smí být zaslána nejdříve čtyři týdny po uplynutí
nezávazné dodací lhůty. Po obdržení upomínky máme ještě dodatečnou lhůtu minimálně dva
týdny k vykonání dodávky.

3.5.
Vyhrazujeme si výslovně právo dílčích dodávek a dílčích fakturací, ledaže by dílčí objednávka byla
proti objektivnímu zájmu objednavatele a objednavatel nám to sdělí.

3.6.
Dodržení dodací lhůty předpokládá splnění smluvních povinností objednatele (např. opatření
podkladů, povolení, uvolnění, úhradu smluvených záloh a vyrovnání již splatných plateb z jiných
obchodních transakci).
Pokud se prodlouží zásilka okolnostmi, za které je zodpovědný objednavatel, přechází nebezpečí
dnem připravení k zaslání na objednavatele. Na požádání a náklady objednavatele uzavřeme v
tomto případě pojistku.

4. Platební podmínky
4.1. Pokud se nestanoví jinak, vypočítá se úhrada za zboží, služby, opravy a ostatní vedlejší
výkony podle nákladu na základě našich všeobecných cen, platných při uzavření smlouvy. Ceny
jsou netto-ceny s dodatečným připočtením zákonem stanovené daně z přidané hodnoty plus
přepravné, balné a náklady za zásilky od podniku nebo skladu. Pokud se vykonávají dodávky po
původně stanoveném termínu z důvodu, za které je zodpovědný objednavatel, a dojde-li od
daného časového okamžiku ke zvýšení nákladů za mzdy a materiál nebo cen dodavatelů, jsme
oprávněni ceny odpovědně zvýšit.

4.2.
Faktury jsou splatné dva týdny po datumu faktury, rozhodující pro včasnost je příjem platby z naší
strany. Platby se provádí bez srážky bezprostředně nám. Platby třetím mají účinek splacení dluhů
pouze v tom případě, pokud písemně pověříme třetí k provádění inkasa.

4.3.
Pokud se objednavatel opozdí s platbou, zaúčtujeme bez újmy, co se týká našich ostatních a
dalších práv, úroky ve výši 8% nad danou základní úrokovou sazbou Evropské centrální banky.

4.4.
Vzájemný zápočet nebo výkon retenčního práva z důvodu případných protinároků, které
neuznáme, nejsou rozhodnuté nebo neprávně zjištěných protinároků objednavatele, se vylučují.
Výkon retenčního práva je i v tom případě vyloučený, pokud se protinároky nezakládají na stejném
smluvním poměru.
5. Výhrada vlastnictví

5.1
Vyhrazujeme si vlastnictví na zboží až do úplné úhrady kupní ceny a všech našich ostatních
nároků, platných v době uzavření smlouvy, vyplývajících z obchodní spolupráce s objednavatelem
včetně budoucích pohledávek, i ze současně nebo později uzavřených smluv. To platí i tehdy,
pokud se zahrnou jednotlivé nebo všechny naše pohledávky do běžné faktury a saldo je vystaveno
a uznáno.

5.2
Objednavatel je oprávněn k dalšímu prodeji zboží s výhradou v náležitém obchodním postupu
pouze v tom případě, pokud nám postoupí všechny pohledávky s tím spojené ve výši konečné
částky faktury (včetně daně z přidané hodnoty), které vzniknou na základě dalšího prodeje svým
odběratelům nebo třetím osobám. Toto postoupení pohledávek přijímáme.
Opracování a zpracování zboží s výhradou vykonáváme my, jako výrobce, ve smyslu § 950 BGB
(občanský zákoník). Pokud se zpracováním spojí předměty různých vlastníků, vztahuje se naše
vlastnictví na spoluvlastnický podíl, který odpovídá poměru hodnoty námi dodaného zboží k
ostatnímu zpracovávanému zboží v době zpracování; vycházející z ceny zboží.

5.3
Objednavatel je oprávněný k vyinkasování své pohledávky vůči třetím. Oprávnění k vyinkasování
můžeme odvolat, pokud objednavatel zastaví svoji platbu, na jeho vlastnictví se zahájí konkurzní
řízení, podá žádost na zahájení takového řízení, nebo pokud objednavateli hrozí i jiným způsobem
propadení majetku. Objednavatel je v případě odvolání oprávnění k vyinkasování povinen nám
oznámit odstoupené pohledávky a jejich dlužníky, sdělit nám všechny údaje, kterých je k
vyinkasování pohledávek zapotřebí, vydat náležité podklady a dlužníkovi oznámit postoupení
pohledávky.

5.4
Objednavatel je povinen v případě exekuce třetí stranou upozornit na naše práva a okamžitě nás
informovat. Pokud třetí strana není schopná nám uhradit soudní a mimosoudní náklady za žalobu
podle § 771 ZPO, ručí objednavatel za náklady, které nám na základě toho vzniknou.

5.5
V případě chování objednatele v rozporu se smlouvou jsme oprávněni, obzvláště při prodlení s
platbou nebo porušení výše uvedených povinností, od smlouvy odstoupit a vyžádat si navrácení
zboží s výhradou. V takovém případě máme právo vstoupit do prostorů objednavatele a převzít
zboží v rámci uplatnění výhrady vlastnictví na zboží s výhradou. Veškeré náklady, které vzniknou
na základě odvozu zboží a obhájení výhradního vlastnictví nebo vyinkasování odstoupených
pohledávek, musí uhradit objednavatel.

5.6
Pokud objednavatel vydá v souvislosti s platbou kupní ceny šek, zaniká výhrada vlastnictví a
pohledávka, která na základě něho vznikla, až při proplacení šeku popř. dobropisu šeku bez
výhrady.

5.7
Pokud přesáhne hodnota stávajících jistot zajišťované pohledávky o více než 20 %, jsme povinni
na vyžádání objednatele k vydání.

6. Věcné vady

6.1
Objednavatel musí obdržené zboží bez prodlení zkontrolovat, zda je neporušené, kompletní a
nezávadné a zjištěné nedostatky oznámit písemně během lhůty jednoho týdne od obdržení zboží,
v opačném případě se vylučuje uplatnění záručního nároku a zboží platí za schválené, ledaže by
se jednalo o závadu, která se při kontrole nedala zjistit. Pokud se taková závada projeví později,
musí se okamžitě oznámit, nejpozději však po uplynutí jednoho týdne po zjištění, v opačném
případě platí zboží za schválené.
Důkazní břemeno pro veškeré předpoklady nároku, obzvláště pro závadu samotnou, pro dobu
zjištění závady a pro včasnost reklamace závady, určí objednavatel.

6.2
Záruční nárok objednavatele se nejdříve omezuje na dodatečné plnění (výkon). Pokud se
dodatečné plnění dvakrát nepodaří, má objednavatel právo na všechny ostatní zákonem
stanovené nároky na záruku.
My máme možnost provést dodatečné plnění (výkon) buď dodatečnou opravou nebo dodatečnou
dodávkou, ledaže by měl objednavatel zvláštní a uznání hodné zájmy, které by tyto obě možnosti
dodatečné opravy vylučovaly.

6.3
Jsme oprávněni odmítnout dodatečný výkon po dobu, dokud objednavatel nezaplatil poměrový díl
dohodnuté odměny. Zadržení odměny je možné pouze v poměru, ve kterém se by se v době
uzavření smlouvy nacházelo zboží v nezávadném stavu ke skutečné hodnotě. To neplatí, pokud
se u dodaného zboží jedná o jednotný předmět a my zvolíme v rámci dodatečného výkonu (plnění)
dodávku nezávadné věci.

6.4
Nároky objednavatele ohledně potřebných nákladů za účelem dodatečného plnění (výkonu),
především náklady za přepravu, pracovní a materiálové náklady, se vylučují, pokud se náklady

zvýší, protože se zboží dodatečně dopravilo na jiné místo než je filiálka objednavatele, ledaže by
to odpovídalo použití podle stanoveného účelu.

6.5
Není možné uplatňovat záruční nároky ohledně věcných závad, pokud se předmět dodávky pouze
nepodstatně odlišuje od kvality a použitelnosti podle smlouvy, ledaže by byl objednavatel při
zohlednění jeho zájmů nepřiměřeně znevýhodněný. V případě nepodstatných odchylek je
objednatel povinen předmět dodávky odebrat.

6.6
Nároky ohledně závady se rovněž nemohou uplatňovat, pokud se zakládají na následujících
příčinách: nepřiměřené nebo neodborné použití, přirozené opotřebení, selhání komponentů
systémového okolí, nereprodukovatelné softwarové chyby, chybná montáž příp. oprava
objednavatelem nebo třetí stranou, nevhodné provozní prostředky, závadné stavební práce,
nevhodný stavební základ a chemické, elektrochemické a elektrické vlivy, pokud za tyto příčiny
nemáme žádnou zodpovědnost. Vyloučení nároku platí také v případě dodatečné změny nebo
opravy objednatelem nebo třetí stranou bez našeho souhlasu, ledaže by ztěžovaly analýzu a
odstranění věcné závady.

6.7
Nároky vztahující se na věcnou závadu se promlčí během jednoho roku od zákonného začátku
promlčení. Přitom zůstává u kupních smluv nedotčena zákonná lhůta pro nárok na refundaci podle
§ 478 BGB. Pokud předepisuje zákon o kupních smlouvách podle § 438 odst. 2 čís. 2 BGB
(občanský zákoník) pro stavby a stavební předměty delší promlčecí lhůty, zachovají se tyto lhůty.
To stejné platí, pokud zákon o smlouvách o dílech podle § 634 a odst. 1 čís. 2 BGB (občanský
zákoník) pro stavby a plánovací a kontrolní výkony, jejichž úspěch spočívá v jednom díle,
předepisuje delší promlčecí lhůty. To samé platí pro úmyslné porušení povinnosti, nebo z
nedbalosti, záludné zamlčené závady, a v případech ohrožení života, tělesné zranění a újmy na
zdraví.

7. Právní vady

7.1
Za porušení práv třetí strany ručíme pouze v tom případě, pokud se používá naše plnění (výkon)
podle smluvních ustanovení a obzvláště v prostředí použití, které je smluvně stanovené. Za
porušení práv třetí strany se ručí pouze v Evropské unii a na místě smluvního použití plnění
(výkonu).

7.2
Pokud se vůči objednavateli uplatňují nároky kvůli porušení práv třetí strany, musíme být o tom
ihned informováni, abychom měli možnost odvrátit uplatňované nároky.

7.3
V případě porušení práv třetí strany naším plněním (výkonem) vykonáme podle naší volby:

-

zajistíme objednateli práva bez námitek pro použití plnění (výkonu) nebo

-

naše plnění (výkon) upravíme tak, aby neobsahovalo žádný faktor porušení práva nebo

-

naše plnění (výkon), které jsme předali, vezmeme nazpět, pokud není možnost přiměřeným
nákladem pomoci. Zájmy objednavatele se přitom přiměřeně zohledňují.

7.4
Nároky ohledně právních vad se promlčí podle předpis čís. 6.7.
8. Omezení ručení

8.1
Ručíme:

-

podle záručních podmínek daných příslušným zákonem

-

za škody vyplývající z tělesného poranění nebo újmy na zdraví, životě, za které jsme my,
zákonní zástupci nebo pověřenci, zodpovědni a

-

za všechny škody, způsobené námi a našimi zákonnými zástupci nebo pověřenci úmyslně
nebo z hrubé nedbalosti.

8.2
Při lehké nedbalosti ručíme s výjimkou případů uvedených pod čís. 8.1 pouze při porušení
podstatných smluvních povinností. Naše ručení se v tom případě u věcných a majetkových škod
omezuje na smluvně typickou nebo předvídatelnou škodu.
Při dodávkách a/nebo chybných dodávkách neručíme s výjimkou případů uvedených pod čís. 8.1.
za následné škody.

8.3
Za ztráty dat ručíme pouze takovým nákladem, kterého je zapotřebí k obnovení dat při náležitém
zálohování dat.

8.4
Pro případ promlčení platí ustanovení odst. 6.7.
9. Zhoršení majetkového poměru/stornování zakázky

9.1
Pokud by byl objednavatel po uzavření smlouvy neschopný platby, zažádá se o zahájení
konkurzního řízení ohledně jeho majetku, nebo dojde-li po uzavření smlouvy ke vzniku okolností,
které podstatně ovlivňují bonitu objednavatele, může naši dodávku odmítnout, dokud se neučiní
protivýkon nebo objednavatel zajistí záruku. To samé platí, pokud se dozvíme o skutečnostech
odůvodňujících podstatné zhoršení majetkového poměru objednavatele až po uzavření smlouvy, i
když již ten stav existoval před uzavřením smlouvy.

9.2
Pokud neučiní objednavatel protivýkon během přiměřené doby a/nebo v přiměřené době nepodá
ani žádné záruky na své protivýkony, jsme oprávněni od smlouvy odstoupit a/nebo požadovat
náhradu za škody. Dále jsme oprávněni oponovat dalšímu prodeji příp. zpracování zboží
dodaného s výhradou vlastnictví a požadovat oddělené skladování zboží s výhradou vlastnictví do
té doby, než objednatel splní svoji povinnost úhrady kupní ceny za dané zboží s výhradou nebo
zajistí v odpovídající výši záruku. Pokud se rozhodneme pro úhradu škody, může zaúčtovat vedle
již vzniklých nákladů paušalizovanou náhradu za škodu ve výši 10 % hodnoty zakázky včetně
daně z přidané hodnoty. Dokazování menší nebo vyšší škody se vyhrazuje.

9.3
V případě stornování zakázky objednatelem platí ustanovení dle 9.2 věta 2 a 3
Veškerá stornování se musejí provádět písemnou formou.

10. Smlouvy o dílo

10.1
K provedení opravářských zakázek, servisních a údržbářských výkonů, uvedení do provozu a
dalších výkonů, výslovně jako smlouvy o dílo označených výkonů (následovně označené jako
smlouvy o dílo) platí následující ustanovení:

10.2
Za rozpočty nákladů nepřebíráme žádnou záruku, dokud není jejich závaznost výslovně písemně
zaručená. Nezávazné rozpočty nákladů mohou být až o 10 % vyšší. U zvýšení překračujících tento
rámec je nutné si to nechat zákazníkem odsouhlasit.
Pokud provádíme smlouvy o dílo výjimečně bez rozpočtů nákladů, účtujeme výkony našich
pracovníků podle spotřeby času při použití vždy aktuálního ceníku. Za materiálové, cestovní
náklady a náklady za přenocování se vystavují faktury zvlášť v přiměřené výši proti předložení
důkazu.

10.3
Při udělení závazného rozpočtu nákladů se ním řídíme až do uplynutí tří týdnů po jeho odevzdání.
Pokud se udělí zakázka na základě závazného rozpočtu nákladů, zúčtují se případné náklady za
rozpočet nákladů s fakturou za zakázku. Pokud se zakázka neudělí, můžeme s tím spojené vzniklé
náklady požadovat od objednavatele.

Při cenové kalkulaci předpokládáme, že již byly vykonány určité potřebné předběžné práce.

10.4
Naší snahou je, smlouvy o dílo co nejrychleji splnit. Termíny vyhotovení jsou však pouze v tom
případě závazné, pokud se jako takové výslovně označí. Při překročení nezávazných termínů musí
objednavatel stanovit přiměřenou dodatečnou lhůty, abychom mohli dodat s prodlevou.

10.5
K provedení smluv o dílo jsme oprávněni zapojit dodatečné podnikatele.

10.6
V případě oprávněných reklamací máme právo na dodatečné plnění (výkon). Dodatečné plnění
(výkon) není splněno v tom případě, pokud se zjištěná závada neodstraní ani po druhém pokusu
dodatečného plnění. Poté má objednavatel právo využít všechny ostatní zákonem stanovené
nároky na záruku.

10.7
Kvůli pohledávkám ze smlouvy o dílo máme právo na smluvní zástavní právo u předmětů, které se
dostanou do našeho vlastnictví na základě smlouvy o dílo.
Smluvní zástavní právo se může uplatňovat i kvůli pohledávkám z dříve vykonaných prací,
dodávek a ostatních výkonů, pokud jsou ve shodě s předmětem smlouvy.

10.8
Pro naše ostatní nároky z obchodního spojení vůči objednateli platí smluvní zástavní právo pouze
v tom případě, pokud jsou tyto nároky nesporné a existuje právoplatný titul k zástavě a předmět
zakázky patří zákazníkovi.

10.9
Objednavatel je povinen předmět díla převzít a po převzetí okamžitě zkontrolovat.
Převzetí platí za vykonané, pokud se po výslovném upozornění při zaslání/předání písemně
neoznámí znatelné nedostatky během lhůty jednoho týdne od přijetí předmětu smlouvy o dílo.

10.10
Dále platí v těchto Všeobecných obchodních podmínkách ustanovení o lhůtách, platebních
podmínkách, poruchách výkonu, přechodu nebezpečí, věcných nedostatcích a povinnostech
kontrol i pro smlouvy o dílo, pokud není pod čís. 10.1 – 10.10 výslovně stanoveno jinak.

11. Ostatní

11.1
Platí německé právo s vyloučením případného odkazu podle Německého mezinárodního
soukromého práva. UN-dohoda o Mezinárodním prodeji zboží (CISG) se vylučuje.

11.2
Pokud je objednavatelem obchodník, juristická osoba veřejného práva nebo veřejně-právní
zvláštní majetek, je sídlo soudu pro všechny spory z této smlouvy, i pro žaloby kvůli šekům, naše
sídlo společnosti nebo podle naší volby i sídlo objednatele. To samé platí i v tom případě, pokud
objednavatel nemá soudní příslušnost v Německu nebo bydliště nebo jeho místo pobytu není v
době podání žaloby známo.

