Všeobecné obchodní a nákupní podmínky ( VONP )
1.
a)

b)

Rozsah platnosti
Tyto Všeobecné obchodní a nákupní podmínky ( VONP ) platí v jejich
aktuální verzi pro všechny současné i budoucí nákupní transakce

oznámeních a reklamních materiálech jsou přitom pro dodavatele

společnosti CHRIST CAR WASH s.r.o. Plzeň. Po prvním projednání
s dodavateli jsou platné i pro všechny budoucí dodávky, pokud

průvodní technickou

nebudou nově projednány.
Při každém novém vydání, nebo při změnách těchto podmínek budou

není-li na objednávce uvedeno jinak.

závazné. U dodávek, podléhajících směrnicím EU má dodavatel
povinnost vedle prohlášení o shodě / prohlášení o zabudování přiložit
dokumentaci (návod na obsluhu, seznam

náhradních dílů atd.) v tištěné a elektronické verzi v jazyce objednatele,

všichni dodavatelé o těchto změnách písemně informováni a na
požádání jim budou zaslány VONP v aktuálním znění

5.
a)

Ceny
Ceny jsou pevné a platí pro dodací podmínku CIP pro tuzemské a DDP
pro zahraniční dodávky závod objednatele (dle Incoterms 2010), tj.

2.
a)

Platnost VONP
Veškeré odchylky od VONP, uvedené v obchodních, nebo prodejních
podmínkách dodavatelů jsou nepřípustné. Tyto odchylky jsou platné

včetně všech vedlejších nákladů, jako daň z přidané hodnoty, cla,
balení a pojištění.
b)

pouze tehdy, jsou-li při jednotlivých dodávkách písemně dojednány a
oboustranně potvrzeny. V případě odsouhlasení změn pro danou

b)

běžících dodávek je jednostranné zvýšení jednou sjednaných cen
nepřípustné, a to i v případě, že si dodavatel na zvýšení ceny vyhradil

dodávku nejsou tyto změny platné pro dodávky budoucí, pokud se
nebude jednat o stejný předmět dodání, nebo stejnou oblast dodávky.
U kolidujících obchodních podmínek našich dodavatelů a našich VONP

právo.
c)

platí souhlasná ujednání. V ostatních případech jsou závazná ujednání
našich VONP, aby se zamezilo kolidujícím podmínkám při realizaci
c)

sjednané ceny.
d)

Jakákoliv povinnost úpravy cen z naší strany je nepřípustná.

e)

Pokud na našich objednávkách není uvedena cena, je objednávka do

se realizace dodávky řídí Občanským zákoníkem ČR v platném znění.
Uzavření smluvního vztahu je tak možné i při rozporných obchodních

e)

podmínkách obou smluvních stran.
Každé ustanovení našich VONP je platné i samostatně.

Pokud dodavatel v průběhu doby od uzavření smlouvy do termínu
dodávky, případě do termínu vystavení faktury (rozhodující je pozdější
termín) svoje ceníkové ceny sníží, sníží se automaticky také námi

dodávek.
Ve všech ostatních případech, které nejsou zohledněny v našich VONP

d)

Zvýšení cen je možné pouze po vzájemné písemné dohodě. U již

písemného dohodnutí cen nezávazná.
6.

Nebezpečí poškození
Riziko poškození předmětu objednání přechází z dodavatele na
objednatele při jeho předání v našem závodě, případně na určeném
smluvním místě dodání. Čas dodání mimo dobu, uvedenou v čl. 9 b) je

3.
a)

Závazná forma
Závazné jsou pouze objednávky v písemné formě. Ústní ujednání, nebo
dodatky musí být písemně potvrzeny.

b)

Změny údajů v písemných objednávkách, jako ceny, dodací a platební

když jsou výjimečně náklady na dopravu neseny na naší straně, ale

podmínky a další jsou závazné pouze v případě, že byly námi písemně

dopravu zajišťuje dodavatel.

c)

potvrzeny.
Právně závazné ujednání mohou potvrdit pouze naši zaměstnanci a

d)

zástupci, zapsaní v Obchodním rejstříku, nebo odpovědní pracovníci,
kteří byli pro jednání s dodavateli těmito zástupci písemně pověřeni.
Potvrzení závazných ujednání jinými osobami nejsou pro nás závazné.

nepřípustný. To platí i v případě, když je místo dodání na základě
našeho požadavku rozdílné od smluvního místa plnění, nebo v případě,

V případě realizace dodávky, která neodpovídala našim VONP, se
nemůže smluvní partner v budoucnosti na tuto skutečnost odvolávat,

4.
a)

7.

Dílčí dodávky
Dílčí dodávky nejsou přípustné. Případné dílčí dodávky u již běžících
obchodních případů jsou pro nás do budoucna nezávazné.

8.

Výroba třetí osobou
Bez našeho schválení není plnění smluvních závazků dodavatele třetí

pokud tyto skutečnosti nejsou potvrzeny odpovědnými zástupci
společnosti dle bodu c). To platí také pro budoucí realizace a zejména

osobou, i když by se jednalo o majetkově propojenou společnost,
přípustné. U běžících zakázek je plnění třetí osobou akceptovatelné i

při změnách oproti znění smlouvy pro zamezení problémů s realizací
dodávek.

pro budoucí zakázky pouze v případě, že byla tato skutečnost závazně
potvrzena

Objednávky
Každá námi vystavená objednávka musí být dodavatelem nejpozději

9.
a)

do 2 dnů od jejího obdržení písemně potvrzena. Součástí potvrzení

oprávněnými

osobami

dle

bodu

3

odst.

c).

Dodací termín
Objednané zboží musí být dodáno na určené místo příjmu
v požadovaný dodací termín. Dodávky mimo naší běžnou standardní

musí být uvedení čísla naší objednávky.
V případě prodlení obdržení potvrzení objednávky ve výše uvedeném

pracovní dobu jsou možné pouze s naším písemným svolením. Škody,

čase je pro platnost objednávky nutné naše opětovné písemné
potvrzení. Později obdržená potvrzení nejsou pro nás závazná a

způsobené nedodržením tohoto předpisu, jdou k tíži dodávajícího. Pro

nemusíme se k nim nijak vyjadřovat.

svému smluvnímu dopravci naše dodací časy příjmu materiálu, aby

V případě odchylky obdrženého potvrzení od naší objednávky je nutné

případné požadavky na náhradu škody byly dostatečně pojištěny.

pro potvrzení platnosti odchylek naše zpětné písemné potvrzení. Bez
potvrzení změn z naší strany, a to i v průběhu již probíhajícího

Smluvní dopravce je povinný při příjezdu mimo stanovené doby příjmu
čekat na předání zboží bez vyúčtování prostojů. Ostatní smluvní

obchodního vztahu, není objednávka závazná. Naše vyjádření k

dohody mezi dodavatelem a dopravcem nebudou společnosti CHRIST
CAR WASH s.r.o. účtovány, i když odpovědnost za případné náhrady

d)

odmítnutí navrhovaných změn není v tomto případě nutné.
Vyhrazujeme si právo do obdržení potvrzení objednávky od dodavatele

e)

naši objednávku kdykoliv stornovat.
Obdržené potvrzení objednávky se změněnými daty jsme oprávněni do

b)

c)

vzniklé od doby příjezdu do začátku dalšího termínu možného příjmu,
zamezení možného rizika náhrady škody je dodavatel povinný předat

škody nese smluvně naše společnost.
b)

Dodací lhůty:
Pondělí – pátek 7:00 – 18:00 hodin.

3 pracovních dní od jejího obdržení rozporovat. To není nutné

Případné dodávky mimo uvedené doby příjmu jsou možné pouze

v případě, když údaje v objednávce jsou pro dodavatele prokazatelně

s naším písemným svolením.

nepřijatelné, zejména s ohledem z požadovaných dodacích dob. Doby
dodání, uváděné v katalozích dodavatelů, jejich reklamních

c)

1

Pokud dodavatel nebude schopný dodržet dodací termín, jedno
z jakého důvodu, je dodavatel povinen nás o této skutečnosti

Vadou se v těchto případech rozumí každá odchylka zboží, nebo
předmětu plnění od standardního, nebo předepsaného provedení,

neodkladně, nejpozději 3 pracovní dny před dodacím termínem
písemně, faxem, nebo e-mailem informovat. Naše práva při zpoždění

i když konkretizace provedení nebyla smluvně uzavřena.

dodávky zůstávají přitom nezměněna a jsme oprávněni veškeré škody,
vzniklé posunem termínu dodavateli vyúčtovat.
d)

e)

f)

Bude-li nutné pro dodržení termínu zajistit expresní dopravu, nese
vícenáklady na tuto dopravu dodavatel. Je-li dodavatel v prodlení

dodavatele. Pokud to bude možné, bude o této skutečnosti dodavatel
námi předem informován. Dodavatel je v tomto případě povinen nést

Dodávka
Pokud není ujednáno jinak, je zboží dodáno včetně balení bez
vyúčtování jakýchkoliv dalších vedlejších nákladů do našeho závodu,

Dodavatel je povinen zvolit takové balení zboží, které je vhodné pro
zvolený druh dopravy a zamezuje při dopravě možným škodám.

b)

odstranění vad i u vadných dílů, které již byly použity, které se
zpracovali, nebo byly předány do provozu.
15.
a)

b)

zjištěny ihned při předání zboží, či nikoliv.
Pokud bude předmět plnění díky reklamované vadě zcela, nebo

náhradní dodávkou apod.

použitelný.

Ve výjimečných případech při schválení dodací podmínky EXW závod
16.

Přechod vlastnictví
Přechod vlastnictví dodaného zboží přechází na nás plným zaplacením,

výběr dražší dopravy, které nebyly námi na naše náklady výslovně

nebo započtením dodaného zboží. Jiné, zejména postupné přechody

vyžádány, nese dodavatel.

vlastnictví nejsou akceptovány.

Náklady na pojištění zboží proti poškození při dopravě je při dodací
podmínce EXW závod dodavatel neseno námi. Pokud není smluvně

17.
a)

Zpoždění dodání, zpoždění příjmu, vypovězení smlouvy
Posune-li se i bez zavinění dodavatele termín dodání zboží a další
zpoždění dodání zboží není z naší strany akceptovatelné, jsme

případě není na naše náklady účtováno.
Při dodávce hutního materiálu a obrobených dílů z hutního materiálu

oprávněni s dodavatelem vypovědět smlouvu. Za nepřijatelnou dobu
zpoždění se rozumí zpoždění delší, jak 1 týden od smluvního data

musí být součástí dodacího listu i materiálový atest 3.1, popř. musí být
zaslán předem na email: werkszeugnisse@christ-ag.com. Pokud
materiálový atest nebude mít skladník k dispozici při příjmu zboží, tak

dodání. Odpovědný za prokázání toho, že zdržení by bylo pro nás
ještě únosné, je dodavatel.
Právo na vypovězení smlouvy je i v případě překážek v rámci vyšší moci

b)

nemusí být materiál, popř. díly u nás převzaty.

(přírodní katastrofy, stávky apod.), které podstatně ztíží, nebo zcela
znemožní odebrání zboží. V takových případech jsme oprávněni

Fakturace
Faktury jsou vystaveny ihned při odeslání. Daňový doklad musí

dodávku, nebo provedení prací posunout o dobu odstranění příčin
těchto překážek. Při prodloužení doby dodání o více jak 3 měsíce je

obsahovat číslo objednávky, čísla položek, jejich cenu a množství a den

dodavatel oprávněn po uplynutí této doby odstoupit od smlouvy, aniž
by proti nám uplatnil nároky na vzniklé škody.
18.
a)

Platební podmínky
Platby se provádějí do 30 dnů po obdržení úplné dodávky zboží a
výhodnější platební podmínky.
Platby na dobírku nejsou přípustné.
Platby jsou prováděny podmínečně a neplatí jako potvrzení dodání

uplatněny, včetně veškerých souvisejících náhrad a škod. Zajistí-li nás
dodavatel v proti nám vedených oprávněných požadavcích a u rizika
soudních řízeních dostatečným krytím, jako bankovními zárukami nebo
daňovým ručením uznávané kreditní instituce, budeme dbát pokynů
dodavatele a pověříme pro tyto účely dodavatelem jmenovaného
právního zástupce. I bez oznámení sporu je v tomto případě výsledek

Prodlení naší platební povinnosti je oprávněné pouze v případě
písemné upomínky po uplynutí 30 denní splatnosti.

13.
a)

Reklamace
Zjevné vady dodaného zboží budou reklamovány co nejdříve po
dodání předmětu plnění, nejpozději do 2 týdnů od zjištění vady.

b)

Skryté vady, které nemohly být zjištěny ihned po dodání předmětu
plnění, budou reklamovány co nejdříve po jejich zjištění, nejpozději do
2 týdnů od zjištění vady.
Pokud bude skrytá vada zjištěna až naším zákazníkem, platí stejná
ustanovení dle bodu b) po obdržení reklamace od našeho zákazníka
s uvedením reklamovaných vad.

Patentová práva a vlastnictví
Dodavatel přejímá záruku za to, že užíváním a opětovným prodejem
dodávaného zboží nejsou porušeny patentová a vlastnická práva třetí
osoby. V případě nároku třetí osoby, vyplývající z porušení těchto práv
se dodavatel zaručuje, že tyto nároky nebudou na nás třetí osobou

zboží, nebo uznání řádného splnění dodávky. To platí zejména při
realizaci plateb s využitím skonta.

c)

Záruční doba
Záruční doba se sjednává na dobu 24 měsíců od předání zboží. Doba
pro uplatnění v záruční době vzniklých vad začíná v den zjištění
reklamovaných vad, bez ohledu na to, zda byly reklamované vady

částečně nepoužitelný, prodlužuje se záruční doba o počet
kalendářních dní, po kterých předmět plnění nebyl více jak 12 hodin

správně vystaveného daňového dokladu, pokud nejsou dojednány

d)

veškeré vzniklé náklady s odstraněním škody.
Dodavatel je povinen nahradit také vzniklé vícenáklady na zajištění

uplatňovali nárok na škody vzniklé reklamováním vadného zboží,

vystavené faktury budou zaslány zpět k jejich přepracování a jsou
považovány za neplatné.

b)
c)

od

předcházející ujednání.
Pokud dojde ke zpoždění dodávky o více jak 5 pracovních dní, máme

odeslání, nebo realizace předmětu dodávky. Neúplné, nebo špatně

12.
a)

požadovat

škodám, můžeme zboží nebo předmět plnění zajistit v tržních cenách u
jiného dodavatele, opravit, nebo nechat opravit sami na náklady

poskytováno dopravcem, je fakturováno na samostatné faktuře. To
neplatí, když má dodavatel toto pojištění již smluvně uzavřeno a v tom

11.

právo

smluvně ujednány. Podle naší volby můžeme při částečném zpoždění
na nedodanou část dodávky, nebo na celou dodávku použít

dodavatele jsou upřednostňovány typy dopravy s nejnižšími náklady,
pokud nebyl námi předepsaný zvláštní režim přepravy. Vícenáklady za

e)

vyhrazujeme

pokud k tomu není technicky vybaven, nebo je nutná okamžitá náhradní
dodávka, nebo oprava, aby bylo zamezeno následujícím dalším

Porušení této povinnosti nás opravňuje k náhradě škody, aniž bychom

d)

si

dodavateli za prodlení s dodávkou.
To platí i v případě částečného zpoždění, kdy dílčí dodávky nebyly

CHRIST CAR WASH s.r.o., Koterovská 175, CZ-32600 Plzeň.

c)

nároků

prodávajícího náhradní plnění formou náhradní dodávky. Pokud není
dodavatel schopen zrealizovat náhradní dodávku do 2 dnů, zejména

nebo námi uvedené dodací adrese. Pokud není ujednáno jinak, dodací
adresou
je:
b)

Odstranění vad
Vedle právních

s výrobou, nebo dodáním, je možné dohodnout prodloužení termínu o
5 pracovních dní s podmíněným přeúčtováním vzniklých škod

právo na odstoupení od smlouvy včetně případných dalších práv,
uplatňovaných při zpoždění dodávky.
10.
a)

14.
a)

soudního řízení mezi námi a třetí osobou vázán s dodavatelem.
Vyhrazujeme si právo stornování příslušné dodavatelské smlouvy
s plnou úhradou kupní ceny dodavatelem, náhradu dotyčných dílů za
jiné na náklady dodavatele, nebo vyžádání zaplacení za patentová
práva vlastníkovi práv a jejich uvolnění pro naše potřeby dodavatelem.
b)

Stejnou záruku přejímá dodavatel za veškeré porušení patentových práv
v zemích, kde máme svá exportní zastoupení.

19.

Reklama
Bez našeho předchozího písemného svolení, není jakákoliv reklama
s odvoláním na naší společnost přípustná.

20.

Odpovědnost za výrobek
Odpovědnost za škody předmětu dodávky vyplývá z ustanovení
obchodního zákoníku, nebo předpisů jiných zemí v platném znění,
zejména pokud se jedná o zahraniční dodávky, na které se vztahuje
směrnice 83/374/EWG, nebo doplňující nebo pozměňující předpisy.
Dodavatel je plném rozsahu za tyto škody odpovědný a akceptuje
uhrazení veškerých nákladů na odstranění škod.

21.
a)

Výkresy, přípravky, nástroje
nástroje
Výkresy, přípravky, nástroje, modely, formy, vzory, fotografie, měřidla
a další, které jsme předali dodavatelům k dispozici, zůstávají naším
vlastnictvím a musí nám být neprodleně vráceny, pokud již nebudou pro
realizaci dodávek zapotřebí, nejpozději do ukončení obchodního
vztahu, nebo smlouvy. To platí i u našich materiálových,

b)

technologických a výrobních předpisů.
Pokud na základě naší zakázky boudou nástroje, přípravky, formy a
produkty vyvíjeny dodavatelem, je součástí dodávky i kompletní sada
veškeré technické a výrobní dokumentace, včetně všech výkresů v tištěné
a elektronické verzi, výkresy v elektronických konstrukčních formátech.
Tyto podklady jsme oprávněni kdykoliv použít k zadání výroby v naší

c)

společnosti, nebo námi zvoleného externího dodavatele
Pokud přípravky a formy byly vyrobeny na naši objednávku, nebo byly
vyrobeny dodavatelem speciálně pro výrobu naší zakázky, vztahuje se
právo na vydání a používání i na tyto výrobky. Pokud je s dodavatelem
dojednána finanční spoluúčast na výrobě těchto položek, není výdej
podmíněn náhradou těchto nákladů. Předpokládá se, že tyto částečné
náklady na přípravky a formy byly plně obsaženy v ceně dílů a tím námi
zaplaceny.

d)

Zboží, které bylo vyrobeno podle našich výkresů, nebo bylo vyrobeno
na námi patřícími, nebo částečně patřícími a zaplacenými, nebo
speciálně pro námi zadanou zakázku vyrobenými přípravky, modely,
formami nesmějí být bez našeho písemného souhlasu předány třetí
osobě, nebo během platnosti smlouvy, nebo po ukončení obchodního

e)

vztahu dodavatelem používány pro jiné účely.
Veškeré jmenované podklady, prostředky a výrobní postupy jsou
důvěrného charakteru.

22.

Postoupení pohledávky, zápočet
Lze započítat pouze pravomocné, nebo námi nezpochybněné nároky,
vzniklé v rámci realizace dodavatelské smlouvy. Postoupení pohledávky
bez našeho předešlého písemného souhlasu není přípustné. V ostatních
případech jsme oprávněni po obdržení pohledávky od třetí osoby
vystavit zápočet, i když není zápočet pravomocně potvrzen.

23.

Insolvence dodavatele
Jsme oprávněni odstoupit od smlouvy, pokud je na majetek dodavatele
uvaleno insolvenční, nebo smírčí řízení, pokud se dodavatel nachází
v insolvenčním nebo smírčím řízení, nebo pokud je dodavatel v platební
neschopnosti, nebo je jeho společnost dobrovolně, nebo nuceně
v likvidaci. Pokud byla zakázka jednou, nebo oběma smluvními strany
již splněna, vyhrazujeme si toto právo na odstoupení od smlouvy i po
celou záruční dobu předmětu smlouvy.

24.
a)

Místo plnění,
plnění, příslušnost
příslušnost k soudu,
soudu, rozhod
rozhodčí
ozhodčí právo
Místem plnění pro dodávky je námi uvedené místo dodávky. Platebním
místem je Plzeň. Pro řešení všech ze smlouvy vzniklých právních sporů,
je příslušný místní soud v Plzni.

b)

Veškeré právní vztahy se řídí českým právem, a to i tehdy, pokud
příslušnost k tuzemskému místnímu soudu není výslovně uvedena a
nejsou zohledněna eventuální ustanovení mezinárodního občanského
práva. Příslušnost k výše uvedenému soudu zůstává nezměněna i při
použití těchto ustanovení. Mezivládní smlouvy, nebo kupní dohody jsou,
pokud jejich platnost není výslovně nutně zákonem předepsána,
neplatné.

25.

Ostatní
Písemná sdělení našim obchodním partnerům, zaslaná poštou se
považují za obdržené při zaslání na jejich naposled známou adresu.
V případě existence počítačového výtisku s uvedením odesílatele,
příjemce a přeposílaného textu, nebo faxového protokolu s připojeným
textem se předpokládá sdělení za odeslané.

V Plzni dne 01. 11. 2015

