
1. Oblast použití
1.1. Tyto Všeobecné dodací podmínky a také eventuální zvláštní smluvní ujednání platí pro 
všechny nabídky, smlouvy, dodávky a výkony – také budoucí – firmy Otto Christ Wash 
Systems s.r.o. („CHRIST“) pro své zákaznice a zákazníky (dále jen „zákazník“). Odlišná 
ustanovení jsou závazná jen tehdy, pokud byla písemně dohodnuta mezi zákazníkem a 
společností CHRIST. Také dodávka zákazníkovi neplatí jako uznání Všeobecných obchod-
ních nebo nákupních podmínek zákazníka.
1.2. Společnost CHRIST si vyhrazuje právo tyto Všeobecné dodací podmínky kdykoliv 
změnit. U dlouhodobých smluv nebo nástupnických společností platí vždy aktuální verze, 
která existuje při udělení zakázky, popř. objednávky.

2. Nabídka a uzavření smlouvy
2.1. Nabídky společnosti CHRIST jsou nezávazné, pokud nejsou výslovně a písemně 
označeny jako závazné. Přílohy k nabídce, jako obrázky, výkresy, údaje o rozměrech a 
hmotnosti, slouží jako ilustrační a jsou závazné jen na základě výslovné písemné dohody.
2.2. Smlouva mezi společností CHRIST a zákazníkem vznikne teprve 
a) na základě písemného potvrzení objednávky společností CHRIST, 
b) stanovené zákazníkovy kontrasignace závazné nabídky právoplatně podepsané 
společností CHRIST, nebo 
c) pokud společnost CHRIST bez výhrad začne s realizací udělené zakázky.
2.3. Společnost CHRIST si vyhrazuje právo kdykoli v obvyklém obchodním rozsahu pro-
vést technické či optické změny nebo změny týkající se vybavení, které neomezí ani výkon, 
ani bezpečnost.  
2.4. Vypracování závazné nabídky je zpravidla bezplatné. Za rozsáhlejší, popř. 
dodatečné varianty nabídky nebo projekční či plánovací práce si může společnost 
CHRIST započítat přirážku max. 1,5 % z celkové částky na nabídku, případně na cenu 
projektu.

3. Ceny
3.1. Pokud nebude písemně mezi společností CHRIST a zákazníkem sjednáno jinak, 
rozumějí se ceny uvedené v prospektech, cenících, nabídkách a potvrzeních objednávek 
ve švýcarských francích (bez daně z přidané hodnoty) ze závodu (5.1), plus náklady na 
balení, proclení, pojištění, dopravu či montáž. Společnost CHRIST si vyhrazuje právo kdy-
koli provést cenové úpravy. Jestliže neexistuje jiná písemná dohoda, platí kalkulace platná 
při dodávce, popř. realizaci objednávky.
3.2. V cenách nejsou zahrnuty žádné přípravné a stavební práce nezbytné pro složení 
a montáž, lešení, zvedací prostředky, sanitární a elektrické instalace, jako přepínače a 
jističe. Nezbytné provozní prostředky, pokud nepatří do sériového vybavení zařízení, se 
účtují samostatně.
3.3. Jestliže montáž zařízení, popř. zabudování náhradního dílu provádí společnost 
CHRIST, je zákazník povinen provést všechny potřebné přípravné a podpůrné činnosti. 
Pokud montáž kvůli okolnostem, za které společnost CHRIST nezodpovídá, neprobíhá 
plánovaným způsobem či pouze 

4. Platební podmínky
4.1. Jestliže není dohodnuto jinak, má platba fakturované částky proběhnout bez jakékoli 
srážky a bez poplatků do 30 dnů od data vystavení faktury. Pro dodávku zařízení jsou 
obvyklé tyto dílčí platby: 1/3 do 14 dnů od přijetí potvrzení objednávky ,1/3 po sdělení o 
připravenosti k odeslání a 10 dní před dodávkou a 1/3 do 10 dnů od předání dodávky. V 
odůvodněném případě (zvláště když je ohrožen platební nárok společnosti CHRIST) může 
firma CHRIST požadovat také zálohu a při jejím odmítnutí od smlouvy odstoupit.
4.2. Platby jsou uskutečněné dojitím částky na účet společnosti CHRIST. Firma CHRIST 
může došlé platby kdykoli zúčtovat s případnými dřívějšími pohledávkami, a to v pořadí 
od nejstarší splatné pohledávky.
4.3. Jestliže zákazník nedodrží lhůtu splatnosti (pevný termín), dostane se bez upomínky 
do prodlení a dluží z nesplacené částky úrok z prodlení, který odpovídá běžné úrokové 
sazbě pro bankovní úvěry kantonální banky v místě splatnosti prodávajícího, plus 1 % 
ročně.
4.4. Při prodlení platby zákazníka je společnost CHRIST oprávněna odstoupit od smlouvy, 
zadržet dodávky, požadovat okamžité splacení všech stávajících pohledávek vůči zákaz-
níkovi a/nebo záruky či zálohy, i když s ohledem na jednotlivé obchody byly dohodnuty 
jiné podmínky.
4.5. Zákazník smí zúčtovat pohledávky společnosti CHRIST pouze s protipohledávkami 
uznanými nebo stanovenými jako právoplatné firmou CHRIST.

5. Dodávka / dodací termíny
5.1. Jestliže nebylo dohodnuto jinak, uskuteční dodávky zařízení společnost CHRIST z 
centrálního závodu v DE-87682 Memmingen, dodávky náhradních dílů ze závodu DE-
87682 Memmingen (EXW Incoterms 2020). Dílčí dodávky a příslušné zúčtování jsou 
přípustné.
5.2. Pokud strany sjednají dodávku a montáž v jiném místě plnění, proběhne doprava 
na náklady zákazníka, nebude-li dohodnuto jinak. Užívání a nebezpečí přecházejí na 
zákazníka v každém případě v následujícím okamžiku: 
a) při odeslání dopravními prostředky společnosti CHRIST a/nebo dopravcem pověřeným 
firmou CHRIST, jakmile je zboží u zákazníka připraveno ke složení;
b) v případě převzetí zboží v termínu přejímky zákazníkem nebo dopravcem, který byl 
zákazníkem pověřen;
c) v případě odeslání po železnici a/nebo poštou v termínu předání zboží tomuto do-
pravnímu podniku.
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5.3. Termíny dodání, popř. provedení jsou, pokud není písemně dohodnuto jinak, pou-
ze orientační. Překročení termínu neopravňuje zákazníka k odstoupení od smlouvy nebo 
uplatňování nároků na náhradu škody. Termíny jsou v každém případě nezávazné, jestliže 
pro firmu CHRIST není včasné splnění možné v důsledku vyšší moci (včetně stávky) – také 
u subdodavatelů – při dodatečné změně objednávky na přání zákazníka nebo z důvodů, 
za které zodpovídá zákazník (např. opožděná platba, chybějící úřední povolení provo-
zu či zpoždění při nezbytných přípravných činnostech pro dodávku a montáž). V těchto 
případech (s výjimkou změny zakázky) si společnost CHRIST také vyhrazuje právo ods-
toupit od smlouvy bez odškodnění; u důvodů, za které zodpovídá zákazník, ovšem teprve 
po první upomínce.

6. Kontrola / reklamace
6.1. Zákazník je povinen neprodleně po obdržení zkontrolovat, zda se dodané zboží 
shoduje se smlouvou, pokud se týká druhu, množství a zjevných vad. Jestliže se zboží nes-
hoduje se smluvními požadavky, je povinností zákazníka informovat společnost CHRIST 
o odchylkách e-mailem nebo faxem do 5 kalendářních dnů od obdržení. Přitom musí 
odchylky přesně specifikovat. Reklamace skrytých vad mohou být podávány stejným 
způsobem ještě během záruky (7.1), ale je třeba je rovněž reklamovat neprodleně po 
zjištění. Při opožděném oznámení záruční nároky zanikají. Při neoprávněné reklamaci má 
společnost CHRIST nárok na náhradu výdajů, které jí tím vznikly.
6.2. Bezprostředně po ukončení montážních prací a sdělení připravenosti k přejímce je 
třeba provést přejímku.  Zařízení platí jako převzaté, jestliže zákazník do 2 dnů od sdělení 
o připravenosti k přejímce neodmítne přejímku tím, že písemně uvede důležitý důvod. 
Nepatrné vady, které nenarušují bezpečnost ani výkon, nepředstavují důležité důvody. 
Zařízení navíc platí jako převzaté, jestliže je zákazník používá.
6.3. Společnost CHRIST má možnost volby, zda reklamované (zjevné nebo skryté) vady 
opraví, nebo dodá náhradu. Pokud nelze vadu i přes provedenou opravu či náhradní 
dodávku během přiměřené lhůty odstranit, má zákazník nárok na přiměřené snížení kupní 
ceny.

7. Záruka
7.1. Není-li dohodnuto jinak, poskytuje společnost CHRIST na své nové výrobky záruku 
12 měsíců od předání zákazníkovi, a to na vady materiálu či konstrukce, stejně jako v 
případě nesprávné montáže. Ze záruky jsou vyloučeny jakékoli výrobky jiných výrobců a 
škody v důsledku přirozeného opotřebení, nedostatečné údržby, nedbalého zacházení, 
nedodržování provozních předpisů, neodborného používání nebo nadměrného zatížení. 
Vyloučeny jsou také škody, které vyplývají z prací nebo dodávek třetích stran, okolností v 
místě instalace, chemických a/nebo elektrických vlivů či vyšší moci.
7.2. Každá záruka, která přesahuje podmínky uvedené v bodě 7.1, je výslovně vyloučena. 
Zvláště společnost CHRIST neručí za nepřímé, resp. následné škody. Toto vyloučení se 
nevztahuje na nároky ze zákonné odpovědnosti za výrobky a na úmyslné poškození.

8. Opravy a údržba
8.1. Poskytuje-li společnost CHRIST opravárenské, údržbářské či jiné služby (dále jen 
„pracovní výkony“), poskytuje je na základě uznávaných pravidel a stavu techniky, který 
jí byl znám při provádění činnosti, a také s dodržováním péče, která je v tomto odvětví 
obvyklá. Společnost CHRIST neručí za převzaté díly.
8.2. Odpovědnost za škody u zákazníka z pracovních výkonů společnosti CHRIST se 
vylučuje, pokud firma CHRIST nenese ze zákona odpovědnost za úmysl a hrubou nedba-
lost. Jestliže lze výkon hodnotit jako smlouvu o dílo, platí příslušná ustanovení o záruce.

9. Výhrada vlastnického práva
Společnost CHRIST si vyhrazuje vlastnictví dodávaného zboží až do úplného zaplacení 
kupní ceny. Pokud je k tomu nezbytný zápis do rejstříku, je společnost CHRIST oprávněna 
kdykoli až do úplného splacení všech nároků nechat na náklady zákazníka jednostranně 
zaznamenat výhradu vlastnického práva na dodané zboží u místa splatnosti zákazníka do 
rejstříku výhrad vlastnického práva. Zákazník se výslovně zavazuje, že bude v nezbytném 
případě spolupracovat při zápisu nebo zachování výhrady vlastnického práva. Kromě 
toho musí zákazník společnost CHRIST neprodleně písemně informovat o pozdějších 
změnách svého místa splatnosti nebo skladu zařízení či zboží pod výhradou vlastnického 
práva a také o vlivech nebo působení třetích stran s ohledem na takové předměty.

10. Ochranná práva / utajení
Všechny technické podklady, jako jsou schémata, plány, nákladové kalkulace apod., ja-
kož i zveřejněné know-how společnosti CHRIST jsou chráněné autorským právem nebo 
jinými ochrannými právy. Zákazník nesmí tyto podklady, popř. know-how zpřístupňovat 
třetím stranám ani je ke svým účelům nebo účelům třetích stran využívat či prodávat mimo 
smluvní účel – to platí také po realizaci smlouvy.  Také nabídky společnosti Christ je nutné 
udržovat v tajnosti.

11. Rozhodné právo / soudní příslušnost
11.1. Všechny právní vztahy mezi společností CHRIST a zákazníkem se řídí výhradně 
švýcarským právem.
11.2. Soudní příslušnost: soud příslušný pro sídlo společnosti CHRIST. Společnost CHRIST 
je ovšem oprávněna podávat žaloby v sídle zákazníka.


