VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (10.10/2018)
(dále též jako „Prodejní podmínky“)
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Tyto Prodejní podmínky upravují podmínky prodeje níže definovaného zboží společností
ROLF ANTIKOR s.r.o., IČ: 28588142, jako prodávajícího, resp. jako zhotovitele či dodavatele
(dále též jako „ROLF“). Zbožím jsou výrobky, dílo nebo služby určené a specifikované
smluvními stranami v níže zmiňované smlouvě či v jejích přílohách.
1.2 Tyto Prodejní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy (kupní nebo o dílo) o
dodání zboží (dále jen „smlouva“) mezi dodavatelem jako prodávajícím nebo zhotovitelem,
a odběratelem jako kupujícím nebo objednatelem (oba dále jen jako „smluvní strany“
nebo „strany“).
1.3 Tyto Prodejní podmínky určují závazným způsobem práva a povinnosti smluvních
stran, pokud je výslovně neupravuje přímo smlouva. V takovém případě má přednost
úprava obsažená ve smlouvě.
1.4 Obchodní podmínky odběratele, které nebyly ze strany ROLFu výslovně písemně
odsouhlaseny jako součást smlouvy mezi smluvními stranami, nejsou vůči ROLFu
účinné. Obchodní podmínky odběratele, které se stanou součástí smlouvy, pokud
jsou v rozporu s těmito Prodejními podmínkami nebo smlouvou, jsou v tomto rozsahu
neúčinné, ledaže s rozpornými podmínkami ROLF vysloví výslovný písemný souhlas.
Bez výslovného písemného souhlasu ROLFu se tak součástí smlouvy nestávají žádné
obchodní podmínky odběratele, na něž např. odkazuje odběratel ve svém právním
jednání vůči ROLFu, i když ROLF takový odkaz neodmítne.
2. NÁVRH (OBJEDNÁVKA)
2.1 Na základě nezávazné nabídky od ROLFu buď dojde mezi odběratelem a ROLFem
k uzavření písemné smlouvy anebo odběratel učiní objednávku zboží, která je považována
za návrh na uzavření smlouvy. Návrh na uzavření smlouvy (objednávka) musí být učiněn
písemnou formou, případně prostřednictvím faxu nebo e-mailu.
2.2 Objednávka musí obsahovat zejména tyto povinné údaje: identifikační údaje
odběratele, specifikaci a množství zboží, cenu zboží, termín dodání, místo dodání a
kontaktní osobu.
2.3 ROLF je oprávněn přijmout objednávku tak, že ji potvrdí odběrateli, a to písemnou
formou, případně prostřednictvím faxu nebo e-mailu, do 5 kalendářních dnů od jejího
obdržení. Samotná nečinnost ROLFu neznamená akceptaci objednávky.
2.4 Každý případný dodatečný požadavek odběratele na změnu objednávky již akceptované
ROLFem vyžaduje ke své závaznosti buď výslovné potvrzení ROLFu odeslané odběrateli
písemnou formou, případně prostřednictvím faxu či e-mailu, anebo takové chování
ROLFu, že se tento podle předmětného dodatečného požadavku odběratele zachová,
a to zejména tím způsobem, že poskytne požadované změněné plnění.
2.5 V případě však nesouhlasu ROLFu s dodatečným požadavkem odběratele na změnu
již akceptované objednávky platí objednávka v původním akceptovaném znění.
3. PŘEDMĚT SMLOUVY
3.1 ROLF se smlouvou zavazuje dodat odběrateli určené zboží a převést na něj vlastnické
právo k tomuto zboží nebo provést dílo, které se pokládá za zboží, a odběratel se
zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit za něj ROLFu sjednanou cenu.
3.2 Vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele teprve úplným zaplacením ceny
zboží dle smlouvy. Odběratel nesmí po dobu trvání výhrady vlastnického práva zboží
zcizit, zapracovat do jiného díla, zastavit nebo jinak zatížit právy třetích osob. Zachování
výhrady vlastnického práva ve prospěch ROLFu zůstává i při dalším prodeji odběratelem
třetí osobě a/nebo jeho případném dalším zpracování odběratelem nebo třetí osobou.
Odběratel se zavazuje s tímto vždy seznámit svého odběratele.
3.3 O předání a převzetí zboží bude vyhotoven a zástupci smluvních stran podepsán
písemný zápis. Zápis může být nahrazen dodacím listem potvrzeným odběratelem
anebo potvrzením prvního dopravce o převzetí zboží k přepravě.
4. CENA ZBOŽÍ
4.1 Cena zboží je stanovena na základě doložky EX WORKS závod ROLF (dle INCOTERMS
2010), a to dle platných ceníků ROLFu v době uzavření smlouvy; jeli předmětem
smlouvy dodání specifického zboží, je cena stanovena dohodou. Ke všem cenám se
při jejich účtování odběrateli připočte příslušná daň z přidané hodnoty, kterou je
odběratel povinen ROLFu uhradit. Splatnost jednotlivých faktur týkajících se ceny
zboží činí zásadně 14 dnů od jejich vystavení. Pokud není tranami sjednáno jinak, náklady
na přepravu zboží od ROLFu, balení a pojištění zboží během přepravy nejsou zahrnuty
v ceně zboží a budou odběrateli účtovány samostatně dle tarifu poštovních či
dopravních služeb, pokud není určeno jinak. ROLF dále neodpovídá za jakékoli daně,
poplatky, cla a podobné platby, které souvisejí se zbožím a jeho dodáním odběrateli.
4.2 ROLF si vyhrazuje právo požadovat od odběratele zálohu na cenu zboží, a to až do
výše 100 % sjednané ceny zboží. V případě, že bude sjednáno částečné zaplacení předem,
bude vystavena zálohová faktura splatná do 14 dnů od data vystavení. V případě,
že odběratel včas neuhradí splatnou zálohu na cenu zboží, není ROLF povinen dle
sjednané smlouvy nic plnit, přičemž v tomto případě není dána odpovědnost ROLFu
za jakoukoli újmu odběratele ani povinnost ROLFu hradit odběrateli jakékoliv sankce.
4.3 Cena zboží se považuje za zaplacenou okamžikem připsání peněžních prostředků
na účet určený ROLFu vedený u peněžního ústavu nebo zaplacením ROLFu v hotovosti.
4.4 Pokud je odběratel v prodlení se zaplacením ceny zboží, je ROLF rovněž oprávněn:
a) prodloužit termín dodání dalšího zboží objednaného odběratelem, a to o dobu
prodlení odběratele s úhradou jakékoli faktury vystavené ROLFem,
b) požadovat po odběrateli úrok z prodlení vyplývající z obecně závazných právních
předpisů a smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení až do
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zaplacení, a dále má ROLF nárok na úhradu nákladů spojených s vymáháním dluhu,
přičemž odběratel musí toto vše ROLFu uhradit,
c) odstoupit od smlouvy poté, co marně vyzval odběratele k převzetí zboží v dodatečné
přiměřené lhůtě, a žádat odběratele o vrácení nezaplaceného zboží, a to na náklady
a nebezpečí odběratele; odběratel je povinen umožnit ROLFu volný přístup do budov
a na pozemky, kde je takové zboží uloženo.
5. DODÁNÍ ZBOŽÍ
5.1 Smluvní strany sjednávají, že zboží bude předáno a převzato v závodu ROLFu, kde
bude připraveno k jeho odběru, ledaže by bylo mezi smluvními stranami sjednáno
odeslání zboží odběrateli prostřednictvím dopravce na náklady odběratele. Dodávka
zboží se považuje za splněnou a přechod nebezpečí škody na věci přechází na odběratele
dnem následujícím po oznámení odběrateli, že zboží je připraveno k převzetí, resp.
předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě na místo určené odběratelem, jestliže
smlouva stanoví odeslání zboží.
5.2 ROLF nenese odpovědnost za prodlení s dodávkou zboží v důsledku živelných
pohrom, v důsledku neočekávaných zdržení při celním řízení, výpadku výroby,
transportních škod, stávek, přerušení provozu, prodlení při dodávce surovin a materiálu
či vyšší moci. Za vyšší moc se považuje zejména válka, požár, závažné přírodní anomálie,
přerušení dopravy, embargo, vládní opatření, zákaz dovozu nebo vývozu zboží a
nemožnost obstarat dodávky materiálu, zařízení nebo výrobních prostředků, neštěstí,
výbuch, jakož i důsledek jakýchkoli jiných příčin, na které nemá ROLF vliv. Takové
okolnosti nebudou připsány k tíži ROLFu ani tehdy, kdy už se v prodlení nachází. Tyto
okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně ROLFu po
dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti
nastaly u dodavatelů ROLFu nebo jejich subdodavatelů.
6. ZÁRUKA A OZNÁMENÍ VAD
6.1 ROLF poskytuje záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců. Počátkem záruční doby
se rozumí okamžik, kdy je zboží odevzdáno odběrateli; bylo-li zboží podle smlouvy
odesláno, okamžik, kdy zboží dojde do místa určení. Oznámení o zjištěných vadách
musí odběratel učinit písemnou formou, případně prostřednictvím faxu nebo e-mailu.
V oznámení vad musí odběratel uvést zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se
jedná a jak se projevují.
6.2 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými
obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099
až 2117, § 2161 až 2174, § 2615 až 2619, § 2629 a § 2630 občanského zákoníku
a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
6.3 Záruka se nevztahuje na vady vzniklé špatnou obsluhou, nesprávným skladováním,
běžným opotřebením, stejně jako na poškození způsobená vnějšími vlivy, zejména
živelnými událostmi, chybnou manipulací, neodborným zacházením nebo jinak
nepřiměřeným užitím zboží v rozporu s doporučením prodávajícího nebo s návodem
k obsluze, Záruka zaniká okamžitě, pokud odběratel sám či třetí osoba mění či jinak
zasahuje do předmětu plnění bez předchozího písemného souhlasu ROLFu.
7. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
7.1 Odběratel nesmí bez předchozího písemného souhlasu vystaveného ROLFem
přenechat, převést či postoupit na žádnou třetí osobu jakoukoli svoji povinnost nebo
právo vyplývající ze smlouvy. Odběratel nesmí bez předchozího písemného souhlasu
ROLFu dále započíst jakoukoli svoji pohledávku vůči ROLFu proti jakékoli pohledávce
ROLFu vůči odběrateli. Odběratel není oprávněn učinit jakoukoliv svou pohledávku
za ROLFem předmětem zástavního práva. Odběratel výslovně prohlašuje, že na sebe
přebírá nebezpečí změny okolností.
7.2 Odběratel je povinen k úhradě smluvní pokuty i v případě, že porušení povinnosti,
které je zajištěno smluvní pokutou, nezavinil. To neplatí, pokud bylo porušení
povinnosti odběratele zajištěné smluvní pokutou způsobeno porušením povinnosti
ze strany ROLFu. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok ROLFu na náhradu
způsobené újmy, a to v plné výši.
8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy nebo těchto Prodejních podmínek
neplatné či neúčinné, nedotýká se to platnosti a účinnosti ostatních ustanovení
smlouvy nebo těchto Prodejních podmínek. Místo neplatného nebo neúčinného
ustanovení platí za dohodnuté takové ustanovení, které co nejvíce odpovídá záměru
ustanovení neplatného nebo neúčinného.
8.2 Práva a povinnosti smlouvou či Prodejními podmínkami výslovně neupravené se
řídí českým právem, Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se nepoužije.
Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1729 občanského zákoníku.
Příslušnými k řešení všech sporů týkajících se smlouvy, a to i ve vztahu k jejímu uzavření
a platnosti, jsou věcně a místně příslušné obecné soudy.
8.3 V případě, že dojde mezi ROLFem a odběratelem ke vzniku spotřebitelského sporu
ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může odběratel podat
návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního
řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát
– oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.
8.4 Tyto Prodejní podmínky jsou účinné od 10. října 2018 a nahrazují všechny dřívější
Prodejní podmínky vydané ROLFem.
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