VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY SKUPINY WUPPERMANN
(Stav září 2014)
I. Platnost
1. Tyto Všeobecné nákupní podmínky platí pro všechny - také
budoucí - obchodní vztahy podniků skupiny Wuppermann
("kupující") s podnikateli (“Unternehmer”), právnickými
osobami veřejného práva a veřejnoprávními zvláštními
majetky (fondy) ("prodávající").
2. Odchylné nebo doplňující obchodní podmínky dodavatele
budou pouze tehdy a jen potud součástí smlouvy, když bude
kupující s jejich platností výslovně souhlasit.
II. Udělení zakázky a plnění smlouvy
1. Podání nabídky je pro kupujícího bezplatné a nezávazné. Pro
prodávajícího jsou jeho nabídky závazné minimálně po dobu
10 pracovních dnů a kupující je může během této doby
kdykoliv přijmout..
2. Objednávky kupujícího jsou až do příjmu potvrzení
objednávky nebo při chybějícím potvrzení objednávky až do
uskutečnění dodávky volně odvolatelné. Prodávající je
povinen potvrdit objednávku během 3 pracovních dnů
potvrzením objednávky v textové formě nebo dodávkou.
Opožděné potvrzení objednávky s odchylným dodacím
termínem platí jako nová nabídka, která musí být kupujícím
potvrzena.
3. Všechny povinnosti vyplývající ze smlouvy musí splnit sám
prodávající. Zapojení subdodavatele je povolené pouze
s předchozím výslovným souhlasem kupujícího.
4. Sídlo kupujícího je místem plnění pro všechny závazky
vyplývající ze smluvního vztahu.
III. Ceny
1. Sjednané ceny jsou pevné ceny. Všechny ceny se rozumí bez
daně z přidané hodnoty, ale včetně obalu, pojištění, dopravy a
ostatních vedlejších nákladů.
2. Hradí-li v jednotlivém případě náklady na dopravu nebo obal
kupující, musí být účtovány co nejlevněji, ledaže byl
kupujícím předepsán zvláštní způsob dopravy nebo obalu.
IV. Platby
1. Pokud není dohodnuto jinak, jsou platby uskutečňovány podle
volby kupujícího buď během 14 dnů po obdržení faktury
a dodávky s odečtením 3% slevy za okamžitou platbu nebo
během 30 dnů po obdržení faktury a dodávky, a to beze slevy.
U smluv o dílo (“Dienst- und Werkvertrag”) platí místo data
dodání datum přejímky. Jsou-li součástí dodávky
dokumentace, osvědčení o zkoušce (např. osvědčení o
zkouškách) nebo podobné podklady, nezačne plynout platební
lhůta před jejich předáním kupujícímu podle ustanovení
smlouvy. Pokud kupující přijme předčasné dodávky nebo
plnění, řídí se splatnost podle dohodnutého termínu dodání
nebo plnění.
2 Platby jsou prováděny šekem nebo bankovním převodem.
Platba byla provedena včas, jestliže byl šek odeslán v den
splatnosti poštou, resp. jestliže byl příkaz k převodu v den
splatnosti zadán bance .
3. Úrok z prodlení činí 5 procent. Prodávajícímu zůstává
vyhrazeno právo uplatnit prokazatelně vyšší škody způsobené
prodlením. Kupujícímu zůstává vyhrazeno právo prokázat, že
kupujícímu vznikla jen nižší škoda.
4. Prodávající je oprávněn uplatňovat zadržovací právo
(“Zurückbehaltungsrecht”) jen tehdy, jestliže se jeho
protinárok zakládá na nesporném nebo pravomocně zjištěném
nároku. Smí započítat (“aufrechnen”) pouze nesporné nebo
pravomocně zjištěné protinároky.
V. Dodací lhůty / prodlení dodávky
1. Pokud není výslovně dohodnuto jinak, jsou dodací lhůty a
termíny uvedené kupujícím závazné. Zjistí-li prodávající
okolnosti, v důsledku kterých by mohlo dojít k prodlení v
dodávce, musí o tom kupujícího okamžitě vyrozumět.
2. Pro dodržení dodacích termínů nebo dodacích lhůt je
směrodatné doručení zboží do místa příjmu uvedeného

kupujícím; u dodávek s instalací, montáží nebo jinými
plněními je směrodatná přejímka (“Abnahme”).
3. Prodávající se může odvolávat na to, že mu nebyly dodány
nutné podklady nebo jiné informace, které musí dát kupující k
dispozici, pouze tehdy, jestliže je i přes písemnou upomínku
neobdržel.
VI. Výhrada vlastnictví
1. Vyhradil-li si prodávající výslovně vlastnictví na předmětu
dodávky, přechází vlastnictví na předmětu dodání na
kupujícího zaplacením tohoto předmětu. Rozšířená výhrada
vlastnictví (“erweiterter Eigentumsvorbehalt”) prohlášená
prodávajícím (výhrada vlastnického práva, při němž je
přechod vlastnického práva k prodanému zboží závislý na
vyrovnání všech pohledávek prodávajícího) je neúčinná.
VII. Provedení dodávek a přechod nebezpečí
1. Všechny dodávky prodávajícího jsou prováděny do
ujednaného místa určení DDP (Incoterms 2010).
2. Prodávající nese nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého
poškození prodané věci, a to i u vyplacených dodávek a
dodávek franko do místa určení, až do okamžiku převzetí
zboží v místě určení.
3. K dílčím dodávkám je nutný souhlas kupujícího. Pokud se
uskuteční pouze jedna dílčí dodávka bez výslovného souhlasu
kupujícího, je kupující oprávněn odstoupit od celé smlouvy,
jestliže nemá o dodání dílčí dodávky zájem.
4. Dodávky většího nebo menšího než smluveného množství
jsou povoleny pouze v obvyklém obchodním rámci. Jejich
uznání nebo zamítnutí zůstává vyhrazeno. Pokud kupující
dodávku menšího než smluveného množství neakceptuje, je
oprávněn odstoupit od celé smlouvy, jestliže nemá na dodání
menšího než smluveného množství zájem.
VIII. Prohlášení o původu
1. Prodávající je povinen vyhotovit na žádost kupujícího
prohlášení dodavatele o předmětu dodání a předat ho
kupujícímu. Dále umožní celním orgánům provedení kontroly
dokladů o původu zboží a poskytne k tomu jak nutné
informace, tak i eventuálně opatří potřebná potvrzení.
2. Prodávající je povinen nahradit škodu vzniklou tím, že
prohlášený původ zboží nebyl příslušným úřadem uznán v
důsledku chybného potvrzení nebo chybějící možnosti
dodatečné kontroly.
IX. Ručení za věcné vady
1. Prodávající obstará kupujícímu zboží bez věcných a právních
vad. Ručí (“gewährleisten”) zejména za to, že jeho dodávky a
plnění odpovídají uznávaným pravidlům techniky a smluvně
sjednaným vlastnostem, jakož i normám (bezpečnostním
předpisům, předpisům bezpečnosti práce, prevenci havárií
atd.) platným v Německu nebo (pokud to bylo prodávajícímu
sděleno) v zemi určení konečného produktu. Přesné
dodržování dohodnutých specifikací, aplikovaných norem a
zákonů a uznávaných pravidel techniky patří k základním
povinnostem prodávajícího dle této smlouvy.
2. Povinnost kupujícího ohledně vstupní kontroly zboží je
omezena na vady, které jsou zjevné při vnějším posouzení, a
to včetně vad specifikovaných v dodacích dokladech (např.
poškození v důsledku dopravy, chybné nebo neúplné
dodávky). Jestliže má prodávající sídlo v Německu, je
oznámení vad každopádně považováno za včasné, pokud je
doručeno prodávajícímu do 5 pracovních dnů po obdržení
zboží, nebo pokud se vada projeví později, do 5 pracovních
dnů od zjištění vady kupujícím. Jestliže má prodávající sídlo
mimo Německo, je reklamace jakýchkoliv vad každopádně
považována za včasnou, pokud kupující tuto vadu sdělí
prodávajícímu do 4 týdnů od jejího zjištění nebo od
okamžiku, kdy by jsi býval musel zjistit.
3. V případě vad poskytne prodávající následné plnění
(„Nacherfüllung“) tím, že vadu odstraní, nebo dodá
nezávadné zboží dle volby kupujícího. Pokud není způsob
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možný
(„Unmöglichkeit“), je prodávající oprávněn provést následné
plnění jiným, pro kupujícího přijatelným způsobem.
V případě, že je následné plnění celkově nemožné,
prodávající následné plnění odmítne, i přes stanovení
přiměřené lhůty nedojde k pokusu o následné plnění, nebo
pokud se následné plnění nezdaří, je kupující oprávněn během
promlčecí lhůty dle bodu IX.6 od smlouvy kdykoliv
odstoupit. Lhůta uvedená v čl. 49 odst. 2 CISG (kde je to
vhodné) nekončí před uplynutím promlčecí lhůty stanovené v
bodu IX.6.
4. Kupující vyrábí produkty, které se později stávají součástí
výrobků zákazníků kupujícího. Pokud je vadné zboží
prodávajícího použité při výrobě produktů kupujícího a pokud
to vede k závadnosti těchto výrobků, může kupující nést vůči
svým koncovým zákazníkům odpovědnost za následné škody
vzniklé např. výpadkem ve výrobě, výrobou zmetků, stažením
výrobků z oběhu, poškozením majetku a zraněním osob.
Prodávající je povinen krýt své riziko odpovědnosti
pojištěním a na vyžádání toto krytí kupujícímu doložit.
5. Prodávající postupuje již nyní kupujícímu - kvůli plnění
(“erfüllungshalber”) - všechny nároky, které mu příslušejí
vůči jeho subdodavatelům z důvodu a v souvislosti s dodáním
vadného zboží nebo takového zboží, jemuž chybí sjednaná
kvalita. Za účelem uplatňování takovýchto nároků předá
kupujícímu veškeré podklady, které jsou k tomu nutné.
Kupující postoupení přijímá.
6. Odchylně od § 438 odst. 1 č. 3 BGB a § 634a odst. 1 č. 1
BGB je obecná promlčecí lhůta pro uplatnění nároků z
věcných a právních vad tři (3) roky od dodání zboží, nebo
pokud je dohodnuto převzetí, pak od převzetí. Delší zákonné
promlčecí lhůty zůstávají nedotčeny. Prekluzivní lhůta podle
článku 39, odst. 2 CISG (kde je to vhodné) neskončí před
vypršením promlčecí lhůty stanovené v tomto bodu IX.6.
X. Utajení
1. Kupující si vyhrazuje vlastnická a veškerá autorská práva
k nákresům, vyobrazením, výpočtům, popisům a jiným
podkladům, které poskytne prodávajícímu k dispozici.
Prodávající smí tyto podklady využívat pouze pro účely
spolupráce s kupujícím a bez výslovného souhlasu kupujícího
nesmí pořizovat jejich kopie, zpřístupňovat je třetím osobám
ani je využívat pro jiné účely. Totéž platí i po ukončení
platnosti smlouvy. Prodávající předá tyto podklady na
vyžádání zpět kupujícímu, pokud je již nepotřebuje pro
řádnou obchodní činnost. Případné kopie zhotovené
prodávajícím je v tomto případě nutno zničit; výjimku tvoří
uchování v rámci zákonem stanovené povinnosti archivace.
2. Odstavec 1 platí taktéž pro nástroje, předlohy, vzorky a
ostatní předměty, které dá kupující prodávajícímu k dispozici
pro výrobu.
3. Poruší-li prodávající svým zaviněním povinnosti podle X.1
nebo X.2, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve
výši 10 000 EUR. Kupující je oprávněn požadovat smluvní
pokutu od prodávajícího vedle plnění a jako minimální
zákonem stanovenou částku odškodného dlužného
prodávajícím; uplatnění nároku na náhradu dalších škod
zůstává nedotčeno.
XI. Místo soudu a rozhodné právo
1. Veškeré spory budou rozhodnuty příslušným soudem
v Kolíně nad Rýnem, Spolková republika Německo. Kupující
je kromě toho oprávněn žalovat prodávajícího také u soudu
sídla prodávajího.
2. Kromě toho platí německé právo – a kde je to vhodné Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží
(CISG).

