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§ 1 Platnost
1.

Všechny dodávky, služby a nabídky společnosti Akku Vision GmbH (dále také jako „prodávající“) jsou realizovány výhradně na základě těchto
všeobecných dodacích podmínek. Tyto podmínky jsou součástí všech smluv, které prodávající uzavírá se svými smluvními partnery (dále také
jako „zadavatel“) a jejichž předmětem jsou jím nabízené dodávky a služby. Platí také pro všechny budoucí dodávky, služby nebo nabídky
zadavateli, a to i v případě, že nebudou sjednány zvlášť.

2.

Obchodní podmínky zákazníka nebo třetích stran se nepoužijí, i když prodávající v konkrétním případě jejich platnost zvlášť nenamítal nebo
dokonce nepotvrdil. I když prodávající odkazuje na dopis, který obsahuje obchodní podmínky klienta nebo třetí strany nebo na ně odkazuje,
neznamená to, že souhlasí s platností těchto obchodních podmínek.

§ 2 Nabídka a uzavření smlouvy
1.

Všechny nabídky prodávajícího jsou nezávazné, pokud nejsou výslovně označené jako závazné nebo pokud neobsahují určitou lhůtu pro
přijetí. Objednávky nebo zakázky může prodávající přijmout do čtrnácti dnů od jejich obdržení.

2.

Rozhodující pro právní vztahy mezi prodávajícím a zadavatelem je pouze písemně uzavřená kupní smlouva včetně těchto všeobecných
dodacích podmínek. Tato smlouva bude obsahovat všechny dohody mezi smluvními stranami související s předmětem této smlouvy. Ústní
přísliby prodávajícího učiněné před uzavřením této smlouvy jsou právně nezávazné a ústní dohody mezi smluvními stranami budou nahrazeny
písemnou smlouvou, pokud z nich nebude výslovně vyplývat, že jsou závazné a platí i nadále.

3.

Dodatky a změny uzavřených dohod včetně těchto všeobecných dodacích podmínek jsou platné pouze v písemné formě. S výjimkou
jednatelů nejsou zaměstnanci prodávajícího oprávněni uzavírat ústní dohody odchylně od tohoto ustanovení. K dodržení písemné formy
postačí telekomunikační komunikace, zejména prostřednictvím e-mailu, za předpokladu, že je předána kopie podepsaného prohlášení.

4.

Informace prodávajícího týkající se předmětu dodávky nebo služby ( např. hmotnost, rozměry, užitná hodnota, zatížitelnost, tolerance a
technické údaje), jakož i naše prezentace těchto informací ( např. výkresy nebo obrázky) mají pouze přibližnou vypovídající hodnotu, pokud
použitelnost pro smluvně stanovené účely nepředpokládá přísný soulad. V takovém případě se nejedná o zaručené vlastnosti, ale popis nebo
označení dodávky nebo služby. Běžné odchylky a odchylky, které byly provedeny na základě právních předpisů nebo které lze považovat
za technické zdokonalení, jakož i výměna dílů za díly rovnocenné kvality jsou přípustné, pokud nebude narušena použitelnost pro smluvně
stanovené účely.

5.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické nebo autorské právo na všechny jím uvedené nabídky a odhady nákladů, jakož i výkresy, obrázky,
výpočty, prospekty, katalogy, modely, nástroje a další dokumenty a pomůcky, které dal k dispozici zadavateli. Tyto předměty nesmí zadavatel
bez výslovného souhlasu prodávajícího zpřístupňovat třetím stranám ( jako takové nebo ve formě obsahu), zveřejňovat, využívat nebo
rozmnožovat (sám nebo prostřednictvím třetích stran). Na žádost prodávajícího musí zadavatel tyto předměty vrátit prodávajícímu v plném
rozsahu nebo zničit případně zhotovené kopie, pokud je již nepotřebuje ke své řádné obchodní činnosti nebo pokud jednání nepovedou k
uzavření smlouvy.

§ 3 Ceny a platba
1.

Ceny se vztahují na rozsah služeb a dodávek uvedený v potvrzení objednávky. Dodatečné nebo zvláštní služby jsou účtovány zvlášť. Ceny
jsou v eurech a ze závodu plus poštovné, zákonem stanovená daň z přidané hodnoty, v případě exportních dodávek clo, jakož i jiné poplatky,
včetně poplatků veřejných.

2.

Pokud smluvní ceny vychází z cen podle ceníku prodávajícího a pokud má dodávka proběhnout teprve po více než čtyřech měsících od
uzavření smlouvy, použijí se ceny podle ceníku prodávajícího platné v okamžiku dodání.

3.

Fakturované částky jsou splatné do osmi dnů bez jakýchkoliv odpočtů, pokud není písemně dohodnuto jinak. Pro datum platby je rozhodující
datum přijetí prodávajícím.  V případě, že klient neuhradí platbu ve lhůtě splatnosti, je splatný úrok ve výši 5 % p.a. z dlužné částky od data
splatnosti; právo požadovat vyšší úrok a další náhradu škody v případě prodlení zůstává nedotčeno.

4.

Započtení protinároků zadavatele nebo zadržení plateb z důvodu takových nároků je přípustné pouze tehdy, pokud jsou protinároky nesporné
nebo jsou předmětem pravomocného rozhodnutí.

5.

Prodávající je oprávněn provádět nebo vykonávat dosud nezaplacené dodávky nebo služby pouze na základě platby předem nebo jistoty,
pokud se po uzavření smlouvy dozví o okolnostech, které výrazně snižují úvěruschopnost zadavatele a v jejichž důsledku je ohroženo splacení
nevyrovnaných pohledávek prodávajícího zadavatelem, které vyplývají z konkrétního smluvního vztahu (a také z jiných jednotlivých zakázek,
na které se vztahuje stejná rámcová smlouva).
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§ 4 Dodání a dodací lhůta
1.

Dodávky jsou ze závodu.

2.

Předpokládané lhůty a termíny pro dodávky a služby jsou vždy jen přibližné, ledaže se prodávající výslovně zavázal k dodržení pevné lhůty
nebo pevného termínu. Pokud se strany dohodly na odeslání zásilek, vztahují se dodací lhůty a dodací termíny na okamžik předání zásilek
speditérovi, dopravci nebo jiným třetím stranám pověřeným přepravou.

3.

Prodávající může – aniž by tím byla dotčena jeho práva vyplývající z prodlení zadavatele – od zadavatele požadovat prodloužení dodacích lhůt
a lhůt k plnění nebo odklad dodacích termínů a termínů k plnění, a sice o dobu, která odpovídá období, po které zadavatel neplní své smluvní
závazky vůči prodávajícímu.

4.

Prodávající neodpovídá za nemožnost dodání nebo zpoždění dodávek, pokud k tomu došlo v důsledku vyšší moci nebo jiných událostí,
které nebylo možné předvídat v okamžiku uzavření smlouvy a za které prodávající nenese odpovědnost ( např. jakékoliv narušení provozu,
problémy při zajišťování materiálu nebo energie, zpoždění při přepravě, stávky, oprávněné výluky, nedostatek pracovních sil, energie nebo
surovin, problémy při vyřizování nezbytných úředních povolení, správní opatření nebo opomenuté, nesprávné nebo opožděné dodávky od
dodavatelů). Pokud takové události prodávajícímu výrazně znesnadňují nebo znemožňují dodání zboží nebo poskytnutí služby a pokud se
nejedná pouze o dočasnou neschopnost, je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy. V případě dočasných překážek budou dodací lhůty
a lhůty k plnění prodlouženy a dodací termíny a termíny k plnění odloženy, a sice o dobu, která odpovídá období neschopnosti prodávajícího
s přičtením přiměřeného období rozběhu.

5.

Prodávající je oprávněn provádět dílčí dodávky pouze v případě, že
• zadavatel může dílčí dodávku použít pro smluvně stanovený účel,
• je zajištěna dodávka zbývajícího objednaného zboží,

6.

Pokud se prodávající zpozdí s dodávkou zboží nebo poskytnutím služby nebo pokud nebude schopen zboží dodat / službu poskytnout, ať už
z jakéhokoliv důvodu, je odpovědnost prodávajícího za náhradu škody omezena v souladu s § 8 těchto všeobecných dodacích podmínek.

§ 5 Místo plnění, odeslání, balení, přechod nebezpečí, převzetí
1.

Místem plnění všech povinností vyplývajících ze smluvního vztahu je Haibach.

2.

Způsob odeslání a balení závisí na odborném posouzení prodávajícího.

3.

Nebezpečí přechází na zadavatele nejpozději při předání předmětu dodávky speditérovi, dopravci nebo jiným třetím stranám pověřeným
přepravou ( přičemž je určující okamžik zahájení nakládky). To platí i v případě dílčích dodávek nebo v případě, že prodávající přebírá ještě
jiné služby ( např. odeslání). Pokud se odeslání nebo předání zpozdí v důsledku události, která spadá do odpovědnosti zadavatele, přechází
nebezpečí na zadavatele v den, kdy předmět dodávky bude připraven k odeslání a prodejce o této skutečnosti informoval zadavatele.

4.

Zadavatel nese po přechodu nebezpečí náklady na skladování. V případě skladování u prodávajícího činí náklady na skladování 0,25 %
fakturované částky za skladované předměty dodávky za každý uplynulý týden. Právo na uplatnění a doložení dalších nebo nižších nákladů na
skladování zůstává zachováno.

5.

Prodávající pojistí zásilku proti krádeži, rozbití, poškození během přepravy, poškození ohněm a vodou nebo dalším pojistitelným rizikům,
avšak pouze na výslovné přání a náklady zadavatele.

6.

Má-li dojít k převzetí, je předmět koupě považován za převzatý, pokud
• dodávka byla předána speditérovi,
• prodávající informoval zadavatele s ohledem na fikci o převzetí podle tohoto § 5 a vyzval ho k převzetí,
• uplynulo dvanáct pracovních dnů od dodání nebo zákazník začal předmět koupě používat ( např. uvedl dodané zboží do provozu nebo jej
dále instaloval) a v tomto případě uplynulo šest pracovních dnů od dodání a
• zadavatel během této doby neprovedl převzetí z jiného důvodu, než je závada, o které byl prodávající informován a která znemožňuje
nebo výrazně znesnadňuje používání předmětu koupě.

§ 6 Záruka, věcné vady
1.

Záruční doba činí jeden rok. Tato lhůta se nevztahuje na nároky zadavatele na náhradu škody v důsledku ohrožení života, zranění či
poškození zdraví nebo v důsledku porušení povinností prodávajícího nebo jeho pověřenců, ať už způsobeného úmyslně nebo v důsledku
hrubé nedbalosti, které se promlčují v souladu s právními předpisy. Tato lhůta se rovněž nevztahuje na dobrovolnou 24měsíční záruku
poskytovanou na akumulátory a nabíječky. V tomto případě platí samostatné záruční podmínky společnosti Akku Vision GmbH.

2.

Dodané předměty je nutné ihned po dodání zadavateli nebo jím určené třetí straně pečlivě zkontrolovat. Co se týče zjevných vad nebo jiných
nedostatků, které by bylo možné odhalit při neprodlené, pečlivé kontrole, budou dodané předměty považovány za přijaté kupujícím, pokud
prodávající do sedmi pracovních dnů od dodání neobdrží písemnou reklamaci. Co se týče jiných nedostatků, budou předměty dodávky
považovány za přijaté kupujícím, pokud prodávající neobdrží písemnou reklamaci do sedmi pracovních dnů od okamžiku, kdy se závada
projevila. Pokud byla závada pro zadavatele při běžném používání znatelná už dříve, začíná lhůta pro podání reklamace běžet v tomto
dřívějším okamžiku. Na žádost prodávajícího musí být reklamovaný předmět dodávky bezplatně zaslán zpět prodávajícímu.

3.

V případě věcných vad je prodávající povinen a oprávněn se v přiměřené lhůtě rozhodnout, zda dodané předměty opraví nebo vymění.

4.

V případě vad konstrukčních částí jiných výrobců, které prodávající není schopen odstranit, ať už z licenčních nebo věcných důvodů,
uplatní prodávající dle vlastního uvážení své nároky na záruku vůči výrobcům a dodavatelům na účet zadavatele nebo své nároky postoupí
zadavateli. Nároky na záruku vůči prodávajícímu existují v případě podobných nedostatků za splnění ostatních podmínek a v souladu s těmito
všeobecnými dodacími podmínkami pouze tehdy, pokud uplatnění výše uvedených nároků vůči výrobci a dodavateli u soudu bylo neúspěšné
nebo je-li beznadějné, například z důvodu platební neschopnosti. Po dobu trvání soudního sporu je běh lhůty pro promlčení příslušných
nároků zadavatele na záruku vůči prodávajícímu pozastaven.

5.

Záruka zaniká, pokud zadavatel bez souhlasu prodávajícího změní nebo prostřednictvím třetích stran nechá změnit předmět dodávky, čímž
znemožní nebo nepřijatelně zkomplikuje provedení oprav. Zadavatel musí v každém případě nést dodatečné náklady na odstranění vad, které
vznikly v důsledku provedených změn.
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6.

Dodávka použitých předmětů, která byla se zadavatelem sjednána v konkrétním případě, bude provedena bez jakékoliv záruky na věcné
vady.

§ 7 Ochranná práva
V případě porušení práv prostřednictvím produktů jiných výrobců dodaných prodávajícím uplatní prodávající dle vlastního uvážení své nároky
na záruku vůči výrobcům a dodavatelům na účet zadavatele nebo své nároky postoupí zadavateli. Nároky vůči prodávajícímu existují v těchto
případech v souladu s tímto § 7 pouze tehdy, pokud uplatnění výše uvedených nároků vůči výrobcům a dodavatelům u soudu bylo neúspěšné
nebo je-li beznadějné, například z důvodu platební neschopnosti.
§ 8 Odpovědnost za náhradu škody kvůli pochybení
1.

Odpovědnost prodávajícího za náhradu škody – ať už spočívá na jakémkoliv právním základě, zejména na základě nemožnosti, prodlení,
dodávky vadného nebo nesprávného zboží, porušení smlouvy, porušení povinností v rámci smluvních jednání a protiprávního jednání – je,
pokud je důvodem pochybení, omezena v souladu s tímto § 8.

2.

Prodávající nenese odpovědnost v případě běžné nedbalosti svých orgánů, zákonných zástupců, zaměstnanců nebo jiných pověřenců, pokud
se nejedná o porušení hlavních smluvních závazků. Mezi hlavní závazky patří včasné dodání a instalace předmětu dodávky, nepřítomnost
právních vad, například vad věcných, které více než zanedbatelně narušují funkčnost předmětu dodávky a jeho vhodnost k použití, jakož i
povinnost poskytnout poradenství, ochranu a péči, která má za úkol umožnit zadavateli používat předmět dodávky v souladu se smlouvou
nebo chránit život a zdraví personálu zadavatele nebo chránit jeho majetek před vážnou újmou.

3.

Odpovídá-li prodávající podle § 8 (2) za náhradu škody, je tato odpovědnost omezena na škody, které prodávající při uzavření smlouvy
předvídal jako možný následek porušení smlouvy nebo které mohl předvídat při vynaložení náležité péče. Nepřímé a následné škody, které
jsou důsledkem vad předmětu dodávky, jsou kromě toho nahraditelné pouze tehdy, pokud lze takové škody typicky očekávat při používání
předmětu dodávky k určenému účelu.

4.

V případě odpovědnosti za prostou nedbalost je povinnost prodávajícího nahradit věcné škody a z toho vyplývající další majetkové škody
omezena na částku za pojistnou událost, která odpovídá stávajícímu limitu pojistného plnění z jeho pojištění odpovědnosti za výrobek nebo
pojištění odpovědnosti za škodu, a to i v případě, že se jedná o porušení hlavních smluvních závazků.

5.

Výše uvedená vyloučení a omezení odpovědnosti platí ve stejném rozsahu pro orgány, zákonné zástupce, zaměstnance a jiné pověřence
prodávajícího.

6.

Pokud prodávající poskytuje technické informace nebo poradenství a pokud tyto informace nebo poradenství nepatří k dlužnému, smluvně
sjednanému rozsahu služeb, činí tak bezplatně a s vyloučením veškeré odpovědnosti.

7.

Omezení tohoto § 8 se nevztahují na odpovědnost prodávajícího za úmyslné jednání, zaručené vlastnosti, ohrožení života, zranění či poškození
zdraví nebo vyplývající z německého zákona o odpovědnosti za výrobek.

§ 9 Výhrada vlastnictví
1.

Předměty dodávek (vyhrazené zboží) zůstávají vlastnictvím prodávajícího až do uspokojení všech příslušných nároků, které má vůči zadavateli
a které vyplývají z jejich obchodního vztahu. Limit krytí činí 110 % zajištěných pohledávek. Bude-li tento limit překročen, vzniká nárok na
uvolnění.

2.

Zadavatel je oprávněn k dalšímu prodeji vyhrazeného zboží v běžném obchodním styku. Pohledávky zadavatele z dalšího prodeje vyhrazeného
zboží již nyní objednavatel postupuje prodávajícímu ve výši konečné fakturované částky (včetně daně z přidané hodnoty) dohodnuté s
prodávajícím. Toto postoupení platí nezávisle na tom, zda předmět koupě byl dále prodán bez nebo po zpracování. V případě zpracování
je mezi stranami nesporné, že prodávajícímu náleží právo na spoluvlastnictví nově vznikajícího zboží ve výši jeho pohledávky. Zadavatel je
zmocněn k inkasu pohledávky i po jejím postoupení. Oprávnění prodávajícího k inkasu pohledávky tím zůstává nedotčeno. Prodávající však
nebude pohledávku inkasovat, pokud zadavatel dostojí svým platebním závazkům plynoucím z inkasovaných výnosů, není v prodlení s
placením a zejména nebyla podána žádost o zahájení úpadkového řízení nebo nedošlo k zastavení plateb.

3.

V případě zabavení, obstavení nebo jiných nařízení či zásahů třetích stran musí zadavatel neprodleně informovat prodávajícího.

4.

V případě nesplnění povinností zadavatelem, zejména v případě opožděných plateb, je prodávající oprávněn po bezúspěšném uplynutí
přiměřené lhůty, kterou dal zadavateli k plnění, požadovat vrácení zboží a také odstoupit od smlouvy. Zákonná ustanovení upravující
zbytečnost stanovení lhůt zůstávají nedotčena. Zadavatel je povinen zboží vydat. Vrácení, resp. uplatnění výhrady vlastnictví nebo zabavení
vyhrazeného zboží dodavatelem nevyžaduje odstoupení od smlouvy, ledaže to bylo výslovně uvedeno prodávajícím.

§ 10 Závěrečná ustanovení
1.

Je-li zadavatel obchodníkem, právnickou osobou veřejného práva nebo veřejnoprávním sdružením majetku, případně pokud nemá ve
Spolkové republice Německo obecně příslušný soud, určí místo řešení všech případných sporů vyplývajících z obchodního vztahu mezi
prodávajícím a zadavatelem prodávající. Pro podávání žalob proti prodávajícímu jsou však v těchto případech příslušné výlučně soudy v
Aschaffenburgu. Kogentní právní předpisy o výlučné soudní příslušnosti nejsou těmito ustanoveními dotčeny.

2.

Vztahy mezi prodávajícím a zadavatelem se řídí výhradně právem Spolkové republiky Německo. Úmluva Organizace spojených národů o
smlouvách o mezinárodní koupi zboží z 11. dubna 1980 (CISG) se nepoužije.

3.

Obsahuje-li smlouva nebo tyto všeobecné dodací podmínky právní mezery, použijí se k vyplnění těchto mezer právně účinná ustanovení, na
nichž by se smluvní strany dohodly v souladu s ekonomickými cíli smlouvy a účelem těchto všeobecných dodacích podmínek, kdyby o těchto
právních mezerách věděly.
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Upozornění:
Zadavatel bere na vědomí, že prodávající v souladu s § 28 spolkového zákona o ochraně údajů ukládá údaje ze smluvního vztahu za účelem
jejich zpracování a vyhrazuje si právo tyto údaje předávat třetím stranám ( např. pojišťovnám), pokud je to nezbytné pro plnění zakázky.
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