VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY SKUPINY WUPPERMANN
(Stav listopad 2017)
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Platnost / Nabídky
Tyto Všeobecné prodejní podmínky platí pro všechny - také budoucí - obchodní vztahy podniků
skupiny Wuppermann ("prodávající") s podnikateli (“Unternehmer”), právnickými osobami
veřejného práva a veřejnoprávními zvláštními majetky
(fondy) ("prodávající"). Nákupní
podmínky kupujícího nelze použít.
Nabídky prodávajícího mohou být změněny a jsou nezávazné. Teprve objednávka zboží kupujícím
platí jako závazná smluvní nabídka. Prodávající může tuto smluvní nabídku přijmout během 2
týdnů poté, co mu byla doručena. Přijetí může být prohlášeno buď v písemné nebo textové podobě
(např. potvrzením objednávky) nebo dodáním zboží kupujícímu. Pro obsah smlouvy, zejména pro
rozsah plnění, je směrodatné pouze prohlášení prodávajícího o přijetí.
Ohledně údajů prodávajícího týkajících se předmětu dodávky nebo plnění (např. hmotnosti,
rozměry, užitné hodnoty, zatížitelnost, tolerance, technické údaje nebo názvy produktů), jakož
i jejich znázornění (např. výkresy a vyobrazení) si prodávající vyhrazuje změny, pokud se tím
podstatně nezmění předmět dodávky nebo zlepší jeho kvalita a pokud jsou změny nebo odchylky
pro kupujícího přijatelné.
Ceny a dodací podmínky
Pokud není dohodnuto jinak, platí ceny a podmínky uvedené v ceníku prodávajícího platného při
uzavření smlouvy s připočtením příslušné daně z přidané hodnoty. Dodávka se provádí ze závodu,
platí podmínky "ze závodu (příslušný dodací závod)" EXW LOADED dle Incoterms 2010,
eventuálně vzniklé vedlejší náklady na montáž, uvedení do provozu, transport a balení, při
exportních dodávkách clo, jakož i poplatky a jiné veřejné dávky hradí kupující. Přepravní obaly a
jiné obaly s výhradou ujednání v příslušných předpisech o obalech nebudou převzaty prodávajícím
a zůstanou ve vlastnictví kupujícího.
Změní-li se později než čtyři týdny po uzavření smlouvy poplatky nebo jiné prodávajícím
neovlivnitelné cizí náklady, které jsou obsaženy v dohodnuté ceně, nebo vzniknou li nově, je
prodávající oprávněn změnit cenu v příslušném rozsahu.

III. Platba a zúčtování
1. Pokud není dohodnuto jinak nebo pokud není uvedeno něco jiného ve fakturách, je kupní cena
splatná ihned po dodání bez odečtení slevy za okamžitou platbu a musí být uhrazena tak, aby mohl
prodávající částkou v den splatnosti disponovat. Náklady spojené s platebním stykem hradí
kupující. Kupující se dostává bez dalšího do prodlení (“Verzug”) 14 kalendářních dnů po
uskutečnění dodávky a vystavení faktury. Prodávající je nezávisle na ostatních nárocích na
náhradu oprávněn odložit plnění jeho smluvních povinností (“zurückbehalten”) při nedoplatcích,
za které neodpovídá, až do vynucení dlužných plateb vlastní smluvní závazky. Kupujícímu přísluší
zadržovací
práva
(“Zurückbehaltungsrecht”)
a práva
na
započtení
pohledávek
(“Aufrechnungsrecht”), jen pokud jsou jeho protinároky nesporně a pravomocně zjištěny.
2. Při překročení lhůty splatnosti nebo při prodlení budou splatné úroky z prodlení ve výši devíti
procentních bodů nad základní úrokovou sazbou ECB, ledaže byly dohodnuty vyšší úrokové
sazby. Uplatňování dalších škod způsobených prodlením zůstává vyhrazeno.
3. Dostane-li se kupující se značnou částkou do prodlení nebo neproplatí-li při splatnosti směnku
nebo nastanou-li jiné okolnosti, ze kterých lze usuzovat na podstatné zhoršení platební schopnosti
kupujícího po uzavření smlouvy a které ohrožují nárok na platbu, má prodávající právo splatnit
všechny nepromlčené pohledávky z běžného obchodního styku s kupujícím, jakož i požadovat
záruku nebo platbu předem kvůli ještě neuhrazeným dodávkám a plněním z obchodního styku,
ledaže kupující poskytne dostatečnou záruku.
4. Dohodnutá sleva za okamžitou platbu se vztahuje vždy jen na fakturační hodnotu kromě
přepravného a předpokládá úplné vyrovnání všech splatných závazků kupujícího v okamžiku
poskytnutí skonta.
5. U dodávek, které jsou podle ujednání nebo na základě povahy věci uskutečňovány jako dílčí
dodávky, má prodávající právo požadovat za každou dílčí dodávku splátku v poměru k celkovému
objemu zakázky.
IV. Realizace dodávek, dodací lhůty a termíny
1. Údaje týkající se dodacích lhůt jsou nezávazné, pokud nejsou výslovně specifikovány jako
závazné.
2
Dodací lhůty začínají plynout dnem potvrzení objednávky a platí za předpokladu včasného
vyjasnění všech podrobností zakázky a včasného splnění všech závazků kupujícího, jako např.
opatření všech úředních potvrzení, poskytnutí akreditivů a záruk nebo zaplacení záloh. Pokud
tomu tak není, prodlouží se přiměřeně dodací lhůta. To neplatí v tom případě, jestliže za zpoždění
odpovídá prodávající.
3. Pro dodržení dodacích lhůt a termínů je směrodatný okamžik odeslání ze závodu nebo skladu.
Nemůže-li být zboží bez zavinění prodávajícího včas odesláno, je povinnost prodávajícího
k odeslání splněna oznámením o připravenosti zboží k odeslání.
4. V případě vyšší moci a ostatních nepředvídatelných mimořádných okolností - např. při provozních
poruchách, stávce, výluce, nedostatku dopravních prostředků, úředních zásazích, problémech se
zásobováním energií, chybějící nebo opožděné dodávce prodávajícímu atd. - se prodlužují
dohodnuté dodací lhůty v přiměřeném rozsahu, pokud za vznik těchto okolností neodpovídá
prodávající. Není-li možné v důsledku zmíněných okolností plnění provést nebo nemůže-li být
spravedlivě požadováno, je prodávající zproštěn své povinnosti poskytnout plnění.
5. Dílčí dodávky jsou přípustné tehdy, jestliže je dílčí dodávka pro kupujícího v rámci smluvně
sjednaného určeného účelu použitelná, dodání zbývajícího objednaného zboží je zajištěno a pro
kupujícího to není spojeno se zvýšeným zatížením nebo přídavnými náklady.
6. Dostane-li se kupující do prodlení s převzetím (“Annahmeverzug”) nebo poruší-li zaviněně ostatní
povinnosti spolupůsobení, je prodávající nehledě na uplatňování dalších práv oprávněn odstoupit
od smlouvy a / nebo požadovat kvůli neplnění paušální náhradu škody ve výši 1 % za každý týden
prodlení, maximálně však do výše 5 % z částky příslušné objednávky. Oběma smluvním stranám
zůstává vyhrazeno právo prokázat, že vznikla vyšší nebo nižší škoda.
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Výhrada vlastnictví
Veškeré dodané zboží zůstane ve vlastnictví prodávajícího (zboží s výhradou vlastnického práva)
až do splnění všech pohledávek, na které má v rámci obchodního vztahu nárok (rozšířená výhrada
vlastnického práva).
Kupující je povinen zboží dodané s výhradou vlastnického práva na vlastní náklady pečlivě
uschovat, udržovat v dobrém stavu, opravovat a pojistit proti požáru, škodám způsobeným vodou,
vloupáním a krádeží.
Opracování a zpracování (“Be- und Verarbeitung”) zboží s výhradou vlastnického práva je
prováděno pro prodávajícího jako výrobce ve smyslu § 950 občanského zákoníku (BGB), aniž by
ho zavazovalo. Opracované a zpracované zboží se považuje za zboží s výhradou vlastnického
práva ve smyslu číslice V.1. Při zpracování, spojení (“Verbindung”) či smíšení (“Vermischung”)
zboží s výhradou vlastnického práva s jiným zbožím kupujícím přísluší prodávajícímu podílově
spoluvlastnictví na nové věci v poměru fakturační hodnoty zboží s výhradou vlastnického práva k
fakturační hodnotě ostatního použitého zboží. Zanikne-li vlastnictví spojením či smíšením, převádí
kupující na prodávajícího již nyní jemu náležející vlastnická práva na nové hodnotě nebo na nové
věci v rozsahu fakturační hodnoty zboží s výhradou vlastnického práva a bude je mít pro
prodávajícího bezplatně v úschově. Tato spoluvlastnická práva se považují za zboží s výhradou
vlastnického práva ve smyslu číslice V.1.
Kupující smí zboží s výhradou vlastnického práva prodávat pouze v běžném obchodním styku za
svých obvyklých obchodních podmínek a pokud není v prodlení, za předpokladu, že pohledávky
z dalšího prodeje podle č. 5 až 7 přejdou na prodávajícího. K jinému disponování zbožím
s výhradou vlastnického práva není oprávněn.
Pohledávky vzniklé ohledně zboží s výhradou vlastnického práva na základě dalšího prodeje nebo
jiného právního důvodu (především přechod vlastnického práva na koncového zákazníka, pojistná
událost, nedovolené jednání) postupuje kupující již nyní pro jistotu v plném rozsahu
prodávajícímu. Prodávající postoupení přijímá. Při prodeji zboží, na němž má prodávající
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spoluvlastnické podíly podle číslice V.2., mu bude postoupena část odpovídající jeho
spoluvlastnickému podílu.
Kupující je oprávněn inkasovat pohledávky z dalšího prodeje. Toto zmocnění k inkasu zaniká
v případě jeho zrušení prodávajícím. Prodávající použije své právo zrušit zmocnění pouze tehdy,
když se dozví o okolnostech, ze kterých vyplyne podstatné zhoršení platební schopnosti
kupujícího ohrožující nárok na platbu. Jedná-li kupující v rozporu se smlouvou - zejména dostalli se do prodlení s platbou pohledávky za úplatu - může od něho prodávající požadovat, aby mu
postoupení oznámil a předal mu informace a podklady potřebné pro inkasování pohledávky.
O obstavení či jiném nepříznivém ovlivnění zboží s výhradou vlastnického práva způsobeném
třetími subjekty musí kupující prodávajícího neprodleně informovat. Kupující uhradí veškeré
náklady, které musí být vynaloženy na zrušení zásahu nebo na zpětnou dopravu zboží s výhradou
vlastnického práva, pokud nebudou uhrazeny třetími subjekty.

VI. Jakosti, míry a váhy
1. Pokud není dohodnuto jinak, řídí se jakosti a rozměry podle norem DIN/EN, resp. materiálových
listů platných při uzavření smlouvy, jestliže tyto nejsou k dispozici, podle obchodní uzance.
Laserované díly a výstřižky jsou vyráběny podle normy DIN 6930, rozměry bez zadané tolerance
podle DIN 6930 střední. Ostatní technická data ohledně laserovaných zářezů, výrobců prášků,
obalu atd. budou s kupujícím zkonzultována po převzetí objednávky kupujícího a prodávající je
potvrdí v prohlášení o přijetí podle č. I. 2.
2. Pro hmotnosti je směrodatné vážení provedené prodávajícím nebo jeho subdodavatelem.
Prokázání hmotnosti se provádí předložením vážního lístku. Pokud je to přípustné, mohou být
hmotnosti zjištěny bez vážení podle příslušných norem DIN. Počty kusů, počty svazků apod.,
uvedené v oznámení o odeslání zásilky, jsou u zboží fakturovaného podle hmotnosti nezávazné.
Neprovádí-li se obvykle vážení jednotlivých kusů, platí vždy celková hmotnost zásilky. Rozdíly
oproti výpočtovým hmotnostem jednotlivých kusů se na ně rozdělí poměrným dílem v rámci
dodávky.
VII. Dodávky
1. Zboží, které bylo podle smlouvy ohlášeno jako připravené k odeslání, musí být neprodleně
převzato, jinak je prodávající oprávněn toto zboží po upomínce na náklady a riziko kupujícího
odeslat nebo podle vlastního uvážení na náklady a riziko kupujícího uskladnit a okamžitě
fakturovat.
2. Není-li bez zavinění prodávajícího možné provést transport plánovanou cestou nebo na plánované
místo v plánované době, je oprávněn dodat zboží jinou cestou nebo na jiné místo, pokud je to pro
kupujícího přijatelné. Vzniklé vyšší náklady musí hradit kupující. Kupujícímu bude dána předem
příležitost, aby k tomu zaujal stanovisko.
3. V obchodních vztazích běžné dodání většího či nižšího než smluveného množství je přípustné.
4. U smluv s průběžnými dodávkami musí nahlásit kupující odvolávky a zatřídění pro přibližně
stejná měsíční množství; jinak je prodávající oprávněn provést dodávku podle spravedlivého
uvážení s přiměřeným zohledněním zájmů kupujícího. Překročí-li jednotlivé odvolávky celkové
smluvní množství, smí - avšak nemusí - prodávající dodat vyšší množství. Vyšší množství smí
prodávající fakturovat za ceníkové ceny platné při odvolávce, resp. dodávce.
VIII. Ručení za věcné vady
1. V případě dodání vadných předmětů bude provedeno dodatečné plnění (“Nacherfüllung”) na
základě nároků z odpovědnosti za vady podle volby prodávajícího buď odstraněním nedostatku
nebo dodáním nezávadné věci.
2. Náklady spojené s plněním na základě nároků z odpovědnosti za vady, zejména náklady na
dopravu, práci a materiál, hradí prodávající. Náklady, které vzniknou v důsledku toho, že prodané
zboží bylo dopraveno na jiné místo než sjednané místo realizace dodávky, prodávající nebude
hradit, ledaže by to odpovídalo smluvnímu užívání zboží.
3. Prodávající je oprávněn učinit dodatečné plnění na základě nároků z odpovědnosti za vady
závislým na tom, zda kupující zaplatil splatnou kupní cenu. Kupující je však oprávněn zadržet
adekvátní část kupní ceny v poměru k vadě.
4. Nedá-li kupující prodávajímu ihned možnost přesvědčit se o věcné vadě, zejména nedá-li na
požádání a po uplynutí přiměřené dodatečné lhůty reklamované zboží nebo vzorky z něho
k dispozici, nedostává se prodávající s plněním na základě nároků z odpovědnosti za vady do
prodlení. Bude-li plnění na základě nároků z odpovědnosti za vady z důvodů, za které odpovídá
kupující, především v důsledku vlastního provedení, znemožněno, zanikají všechna práva
kupujícího z věcné vady.
5. U zboží prodaného jako vadný materiál - např. jako tzv. materiál II. jakosti - nepřísluší
kupujícímu ohledně uvedených vad a takových vad, se kterými musí obvykle počítat, žádná práva
z vad zboží.
6. Je-li vada způsobena vadným cizím výrobkem, je prodávající oprávněn postoupit své nároky ze
záruky vůči svému subdodavateli kupujícímu. V tomto případě se lze domáhat nároku na záruku
(“Gewährleistung”) vůči prodávajícímu teprve tehdy, když kupující soudně uplatnil postoupené
nároky vůči subdodavateli.
7. Promlčecí lhůta pro nároky z vad podle § 438 odst. 1 č. 3 občanského zákoníku činí - kromě při
úmyslném uvedení v omyl a s výhradou č. IX.4. - jeden rok a začíná plynout od dodání nebo,
pokud je nutný odběr, od odběru.
IX. Všeobecné omezení ručení
1. Prodávající ručí kupujícímu za porušení smluvních, jakož i mimosmluvních závazků – stejně za
své vedoucí zaměstnance a ostatní pomocníky při plnění („Erfüllungsgehilfen“) – v případech
úmyslu a hrubé nedbalosti.
2. Za škody z porušení podstatných smluvních povinností („wesentliche Vertragspflichten“), tj.
smluvních povinností, jejichž plnění určují povahu smlouvy a teprve vůbec umožňují její správné
provedení, a na jejichž dodržení se smluvní partner pravidelně spoléhá a může se spolehnout, ručí
prodávající i tehdy, když se mu prokáže jen prostou nedbalost.
3. Pokud nelze prodávajícímu prokázat v případech čís. IX.1 a IX.2 za vinu úmyslné chování, ručí
pouze za náhradu typicky vzniklé škody, kterou prodávající při uzavření smlouvy předvídal jako
možný následek porušení smlouvy nebo musel předvídat při dodržení pečlivosti obvyklé při
manipulaci.
4. Ve všech ostatních případech je ručení prodávajícího vyloučeno, a to i za škody z vady zboží a za
následné škody vzniklé vadou zboží („Mangelfolgeschäden“).
5. Uvedená omezení ručení neplatí při zaviněně způsobených újmách na životě, těle či zdraví, a
dokonce ani tehdy ne, když a pokud prodávající převzal záruku za kvalitu prodané věci, jakož i
v případech povinného ručení podle zákona o odpovědnosti výrobce za škody způsobené vadou
výrobku („Produkthaftungsgesetz“).
6. Pokud je ručení prodávajících vyloučeno nebo omezeno, platí to i pro osobní ručení jeho
zaměstnanců, zákonných zástupců a pomocníků při plnění („Erfüllungsgehilfen“).
7. Nároky na náhradu škody podle shora uvedených čís. IX.1 až IX.6 jsou promlčeny v zákonných
lhůtách.
X.

Informace a technické poradenství
Prodávající poskytuje informace a doporučení nezávazně a s vyloučením jakéhokoliv ručení,
ledaže se prodávající výslovně a písemně k poskytování informací a doporučení zavázal. Zda je
produkt vhodný i pro speciální případy použití kupujícího, musí kupující prověřit provedením
vlastních zkoušek. Stejně tak prohlášení a informace poskytované prodávajícím nepředstavují
žádný příslib kvality jeho produktů.

XI. Místo plnění, místo soudu a rozhodné právo
1. Pokud není dohodnuto jinak, je místem plnění pro veškeré závazky obou smluvních stran sídlo
prodávajícího.

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY SKUPINY WUPPERMANN
(Stav listopad 2017)
2.
3.

Veškeré spory budou rozhodnuty příslušným soudem v Kolíně nad Rýnem, Spolková republika
Německo. Prodávající je kromě toho oprávněn žalovat kupujícího také u soudu sídla kupujícího.
Rozhodné je německé právo s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží
(CISG).

