Všeobecné prodejní podmínky Bühler CZ s.r.o.
1. Obecná ustanovení
Tyto Všeobecné prodejní podmínky platí, pokud se smluvní strany
nedohodnou v jednotlivých případech písemně jinak. Smlouva je uzavřena
okamžikem písemného potvrzení objednávky ze strany společnosti Bühler CZ
s.r.o. („Bühler CZ“). Jakékoli úpravy musí být provedeny ve formě dodatku
řádně podepsaného oběma smluvními stranami. Faxová nebo emailová
komunikace také splňuje požadavek písemné formy.

personál této společnosti, nese společnost Bühler CZ odpovědnost za vady,
prodlení nebo nedodržení záruk týkajících se výkonu, pouze pokud zákazník
prokáže, že tyto okolnosti lze přičítat hrubé nedbalosti společnosti Bühler
CZ, pokud jde o pokyny udělené místním pracovníkĤm nebo dohled nad nimi.
Použité nástroje, pomocné materiály a nadbytečné materiály poskytnuté
společností Bühler CZ zůstávají majetkem této společnosti a budou po
skončení montáže vráceny.

2. Výkresy, technická dokumentace a Software

9. Bezplatné poradenství

Brožury a katalogy nejsou závazné. Údaje obsažené ve výkresech a
technické dokumentaci jsou závazné pouze tehdy, pokud jsou takto výslovně
označeny. Bühler CZ si vyhrazuje veškerá práva k výkresům a technické
dokumentaci dodané společností Bühler CZ. Takové výkresy a technická
dokumentace nesmí být zpřístupněny třetím osobám. Nebude-li podána
žádná objednávka, musí být veškeré výkresy a technická dokumentace okamžitě
vráceny společnosti Bühler CZ.

Jakékoli bezplatné technické poradenství nebude považováno za plnění
předsmluvních či smluvních závazků. Bühler CZ nenese za bezplatné
poradenství odpovědnost, zejména pokud jde o správnost obsahu
takového poradenství.

Pokud je součástí dodávky software, veškerá práva k takovému softwaru
zůstávají majetkem společnosti Bühler CZ. Bühler CZ uděluje zákazníkovi
nevýhradní právo užívat dodaný software; právo udělit podlicenci je
vyloučeno. Uvedené právo je omezeno na smluvně sjednané užití.
Software smí být kopírován nebo zpřístupněn třetím osobám pouze s
předchozím písemným souhlasem společnosti Bühler CZ.
3. Ceny
Veškeré ceny jsou považovány za čisté ceny ze závodu (ex works), ve volně
disponibilní české měně bez jakýchkoli srážek.
Veškeré další náklady, zejména náklady na dopravu, pojistné, poplatky za
vývozní, tranzitní, dovozní a další povolení, a rovněž poplatky za
osvědčení, nese zákazník. Zákazník rovněž hradí veškeré daně z přidané
hodnoty, daně z prodeje, daně ze zisku, daně z příjmů, příspěvky na
sociální zabezpečení, a rovněž veškeré další druhy daní, poplatků, odvodů, cel
apod.
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4. Platební podmínky
V souladu s potvrzením objednávky. Zákazník je povinen dodržet sjednané
platební termíny i v případě zpoždění či zrušení přepravy, dodání,
montáže, uvedení do provozu či převzetí z důvodů nezávislých na vůli a
mimo kontrolu společnosti Bühler CZ, nebo chybí-li menší části či je-li třeba
provést určité práce po dodání, které nebrání v užívání dodávky.
Zadržování plateb či započtení na jakékoli protinároky je vyloučeno. Bude-li
zákazník v prodlení se sjednanou platbou, je společnost Bühler CZ oprávněna,
aniž by tím byla dotčena její práva vyplývající ze zákona, přerušit další plnění
smlouvy, ukončit výrobu či zadržet dodávky, které jsou připraveny k odeslání.
S účinností od sjednaného data splatnosti je zákazník povinen hradit úrok z
dlužné částky ve výši 4 % nad 12-měsíční sazbou LIBOR pro smluvní
referenční měnu platnou k datu splatnosti. Bude-li zákazník v prodlení s
úhradou nebo zřízením sjednaného zajištění po dobu přesahující dva týdny,
stává se celá nesplacená částka okamžitě splatnou.
5. Výhrada vlastnictví
Společnosti Bühler CZ přísluší vlastnické právo k celé dodávce do úplného
obdržení sjednaných plateb. Zákazník tímto pověřuje společnost Bühler CZ,
aby zajistila zápis výhrady vlastnického práva do případných veřejných rejstříků či
evidencí, a je povinen na vyžádání podepsat jakékoli potřebné dokumenty.
6. Dodací lhůta
Dodací lhůta začíná běžet po uzavření smlouvy, úplném obdržení potřebné
technické dokumentace zákazníka společností Bühler CZ, úhradě
sjednaných plateb a poskytnutí sjednaného zajištění a vydání potřebných
úředních povolení. Dodací lhůta se považuje za dodrženou, pokud je v dané
lhůtě dodávka připravena k odeslání ve výrobním závodě.
Dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje, pokud splnění termínu dodání brání
události vyšší moci, jako je epidemie, živelní pohroma (např. zemětřesení,
povodeň), mobilizace, válka, akt pirátství, revoluce, pracovněprávní
konflikty, bojkoty, nehody, vážné poruchy ve výrobním závodě či akty úřední
moci.
Dodací lhůta se prodlužuje, pokud zákazník změní původní objednávku nebo
je v prodlení s plněním svých smluvních povinností, zejména pokud je zákazník v
prodlení s dodáním potřebné dokumentace, je v prodlení se sjednanými
platbami a zajištěním nebo je v prodlení s provedením prací, za jejichž provedení
nese sám odpovědnost.
7. Obaly
Obaly jsou nevratné.
8. Montáž
Výhradní odpovědnost za montáž dodávek a jejich uvedení do provozu nese
zákazník. Převezme-li společnost Bühler CZ odpovědnost za montáž dodávky,
dohled nad montáží dodávky a/nebo uvedením dodávek do provozu, budou
související náklady vyúčtovány zákazníkovi dodatečně. Je-li společnost Bühler
CZ pověřena dohledem nad montáží, aniž by samotnou montáž prováděl
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10. Odpovědnost a pojištění
Nebezpečí škody na dodávkách přechází na zákazníka v okamžiku, kdy budou
dodávky připraveny k odeslání ve výrobním závodě. V případě prodlení s
odesláním, jež nastane nezávisle na vůli a mimo kontrolu společnosti Bühler
CZ, jsou dodávky uskladněny a pojištěny na náklady a nebezpečí zákazníka.
Doprava bude realizována na náklady a nebezpečí zákazníka. Zákazník nese
odpovědnost za uzavření pojištění dodávek proti všem rizikům.
11. Místo plnění
Nebude-li dohodnuto jinak, je místem plnění všech smluvních závazků sídlo
společnosti Bühler CZ.
12. Převzetí
Dodávky se považují za převzaté, pokud zákazník neuplatní odůvodněnou
písemnou reklamaci do dvou týdnů pro samostatná strojní zařízení či do
dvou měsíců pro soubory strojních zařízení, počítáno ode dne dodání v
místě plnění. Dodávky se rovněž považují za převzaté, pokud se zákazník odmítne
zúčastnit sjednané předávací prohlídky nebo nepodepíše předávací
protokol, který věrně odráží skutkový stav. Bühler CZ nejpozději v den doručení
poskytne nezbytné informace a výkresy, jež umožní zákazníkovi uvést
dodávky do provozu, provozovat je a provádět jejich údržbu. Bühler CZ není
povinna poskytnout výrobní výkresy dodávek či náhradních dílů.
13. Záruka a odpovědnost za škody
Bühler CZ zaručuje, že dodané zboží je způsobilé pro použití ke
smluvenému nebo jinak obvyklému účelu po dobu 12 měsíců od okamžiku, kdy
bude připraveno k odeslání („záruční doba“). Záruka za jakost poskytovaná
společnosti Bühler CZ je podmíněna řádným a včasným splněním sjednaných
platebních podmínek zákazníkem.
Lhůta pro reklamaci vad v režimu odpovědnosti společnosti Bühler CZ za vady
odpovídá záruční době.
V rámci své odpovědnosti za vady či záruky za jakost má společnost Bühler
CZ právo volby, zda provede opravu či výměnu jakýchkoli částí, u nichž je před
uplynutím záruční doby prokázáno, že jsou nepoužitelné z důvodu
nevhodných materiálů, nesprávného návrhu či nekvalitního zpracování.
Právo na odstoupení od smlouvy či slevu z kupní ceny je tímto vyloučeno. Je-li
dodávka i nadále vadná i přes provedenou výměnu či opravu, je společnost
Bühler CZ oprávněna převzít vadnou dodávku zpět oproti vrácení obdržených
plateb.
Ze záruky či odpovědnosti za vady společnosti Bühler CZ jsou vyloučeny
všechny nedostatky, jež se vyskytly nezávisle na vůli a mimo kontrolu této
společnosti, zejména pokud vyplývají z běžného opotřebení, nesprávných údajů
poskytnutých zákazníkem, nesprávné údržby, nedodržení provozních pokynů,
nadměrného zatížení, použití jakýchkoli nevhodných materiálů, vlivu
chemického či elektrolytického působení, kombinace s neoriginálními díly,
instalace, změn či oprav provedených zákazníkem nebo třetími osobami,
událostí vyšší moci apod. Pokud zákazník prokáže, že nebyla splněna
výslovná záruka, pokud jde o výkon, spotřebu energie apod., je taková
výslovná záruka platná pouze, pokud má společnost Bühler CZ po dokončení
uvedení do provozu příležitost prokázat splnění zaručených parametrů.
Zákazník na své vlastní náklady poskytne potřebné suroviny, energie apod., a
rovněž kvalifikovaný personál. Pokud nebude společnosti Bühler CZ do dvou
měsíců od obdržení písemné reklamace poskytnuta příležitost prokázat
splnění zaručených parametrů, je splnění takových parametrů považováno za
prokázané.
14. Následné škody
Tyto všeobecné podmínky upravují taxativním způsobem veškeré nároky ze
záruky a odpovědnosti. Nestanoví-li kogentní ustanovení právních předpisů
jinak, není zákazník v žádném případě oprávněn vznášet smluvní či mimosmluvní
nároky na náhradu škody vyplývající zejména ze ztráty výroby, ztráty užívání,
ztráty zakázek, ušlého zisku či jiné přímé či nepřímé nebo následné škody.
Společnost Bühler CZ je povinna nahradit zákazníkovi pouze náklady na
odstranění vad samotné dodávky.
15. Příslušnost soudů/rozhodné právo
Veškeré spory vyplývající z této smlouvy budou výhradně řešeny soudem v
místě sídla společnosti Bühler CZ. Smlouva se bude Řídit výhradně českým
právem.
Bühler CZ s.r.o.

