VŠEOBECNÉ DODACÍ PODMÍNKY
společnosti Anton Paar Czech Republic s.r.o.
[Strakonická 3309/2e, 150 00 Praha 5, ČESKÁ REPUBLIKA]

1

Působnost

1.1.

Pokud nebude písemně dohodnuto jinak, řídí se
těmito Všeobecnými dodacími podmínkami
(„Podmínky“) veškerý prodej a dodávky zboží
realizované společností Anton Paar Czech
Republic s.r.o. („Anton Paar“).

1.2.

Veškeré odchylky od těchto Podmínek jsou platné
a závazné, pouze pokud budou výslovně písemně
schváleny společností Anton Paar. Všeobecné
nákupní podmínky nebo jakékoli jiné podobné
jednostranné podmínky Kupujícího se nestávají
součástí smlouvy, ani pokud budou uvedeny nebo
obsaženy v objednávce přijaté společností
Anton Paar.

2

Uzavření smlouvy

2.1.

Cenové
nabídky
společnosti
Anton Paar
představují odhady bez právních následků. Od
tvrzení či fotografií objevujících se v katalozích, na
webových stránkách, ve složkách, reklamních
publikacích apod. nelze odvozovat jakákoli práva.
Ústní prohlášení jsou závazná, pouze pokud je
společnost Anton Paar písemně potvrdí.

2.2.

Pokud si Kupující přeje vystavit objednávku na
výrobky společnosti Anton Paar, musí společnosti
Anton Paar zaslat objednávkový formulář. Tato
objednávka bude přestavovat nabídku Kupujícího
na uzavření smlouvy se společností Anton Paar,
avšak nebude pro ni závazná, dokud nebude
přijata v souladu s čl. 2.3.

2.3.

Pokud společnost Anton Paar přijme dle vlastního
uvážení
objednávku
Kupujícího,
vystaví
společnost Anton Paar Kupujícímu potvrzení
objednávky. Smlouva se uzavírá na základě
vystavení tohoto potvrzení o objednávce nebo
konkludentně (plněním ze strany společnosti
Anton Paar). Ústní či písemná prohlášení budou
závazná, pouze pokud budou výslovně potvrzena
v potvrzení objednávky.

2.4.

Dodatky nebo doplnění smlouvy vyžadují písemný
souhlas společnosti Anton Paar. Objednávky,
potvrzení objednávek i jejich dodatky a ostatní
písemná potvrzení jsou platné i při zaslání
elektronickou cestou.

3

Ceny

3.1.

Ceny zahrnují pouze výrobky a/nebo služby
včetně standardního balení a jsou vypočteny pro
režim dle doložky EXW ze závodu společnosti
Anton Paar Czech Republic s.r.o. (Incoterms
2020) a nezahrnují dopravu, pojištění, daň
z přidané hodnoty ani žádnou jinou platnou daň
z prodeje, cla, dovozní či jiné daně vztahující se
na dodání, vykládku či následnou manipulaci,
údržbu a předprodejní či poprodejní služby.
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3.2.

Pokud to vyžaduje sjednaná podmínka dodání
(Incoterms 2020), budou tyto náklady, výdaje
a poplatky fakturovány Kupujícímu samostatně.
Obalový materiál bude zpětně přijímán pouze na
základě výslovné dohody, a v každém případě na
riziko a náklady Kupujícího.

3.3.

Ceny vycházejí z okamžiku první cenové nabídky.
Pokud se náklady do okamžiku dodání zvýší nebo
pokud vystavená objednávka není v souladu
s cenovou nabídkou, vyhrazuje si společnost
Anton Paar právo ceny v souladu s tím upravit.

4

Platba

4.1.

Pokud není ujednáno jinak, zaplatí Kupující
společnosti Anton Paar do 30 dnů od data dodání.
Platby budou provedeny v českých korunách
nebo eurech bezhotovostním převodem bez
poplatků účtovaných společnosti Anton Paar ve
prospěch jednoho z jejích účtů.

4.2.

Pokud Kupující neuhradí kteroukoli platbu
společnosti Anton Paar do dne splatnosti, je
společnost Anton Paar oprávněna, aniž by tím
byla dotčena její ostatní práva,

a) účtovat z částky po splatnosti úrok ve výši 1,25%
měsíčně, který bude narůstat každým dnem od
dne splatnosti až do data faktické úhrady částky
po splatnosti; a/nebo
b) pozastavit plnění svých povinností, aniž by jí tím
vznikla jakákoli odpovědnost vůči Kupujícímu za
takové zpoždění, až do okamžiku úhrady celé
částky; a/nebo
c) požadovat po Kupujícím náhradu všech nákladů
a výdajů vzniklých ze zpoždění platby před
podáním žaloby.
4.3.

Vlastnické právo k výrobkům přejde na Kupujícího
dnem dodání za předpokladu, že budou veškeré
částky do tohoto okamžiku splatné ze strany
Kupujícího vůči společnosti Anton Paar v plné výši
uhrazeny; v opačném případě zůstává vlastnické
právo společnosti Anton Paar až do okamžiku,
kdy budou splaceny veškeré splatné částky.
V případě dalšího prodeje výrobku, jehož
vlastníkem zůstává společnost Anton Paar,
postoupí Kupující svůj nárok z dalšího prodeje
společnosti Anton Paar, aby zajistil její práva, a to
i tehdy, pokud bude výrobek dále zpracováván,
přeměněn či spojen s jinými komoditami.

4.4.

Kupující není oprávněn srazit nebo ponechat si
jakékoli platby nebo jiné závazky nebo je započíst
proti jakékoli částce splatné společnosti
Anton Paar.

5

Dodání

5.1.

Pokud není ujednáno jinak, budou výrobky
poskytnuty v režimu dle doložky EXW ze závodu
společnosti Anton Paar Czech Republic s.r.o.
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(Incoterms 2020), přičemž riziko ztráty výrobků
přejde na Kupujícího na místě předání.
5.2.

Data plnění či dodání ve vztahu k dodávce
výrobků jsou pouze přibližná. Pokud společnost
Anton Paar neuvede výslovně jinak, společnost
Anton Paar není povinna dodat zboží v dané lhůtě
a společnost Anton Paar neodpovídá za jakékoli
ztráty, škody, pokuty či výdaje v souvislosti
s nedodržením termínu dodání.

5.3.

Vlastní dodací lhůta závisí na splnění
předběžných podmínek a počíná běžet nejpozději:

a) dnem potvrzení objednávky ze strany společnosti
Anton Paar;
b) dnem splnění všech technických, obchodních
a jiných podmínek Kupujícím, jež je Kupující
povinen splnit;
c) dnem, kdy společnost Anton Paar přijme zálohu či
kauci splatnou před dodáním dotčeného zboží.
5.4.

Kupující je povinen zajistit si veškerá oprávnění
a schválení, jež budou vyžadovat příslušné
orgány nebo třetí strany pro výstavbu závodu
a zařízení. Zpozdí-li se z jakéhokoli důvodu
vydání takových oprávnění či schválení, bude
dodací lhůta odpovídajícím způsobem prodloužena.

5.5.

Společnost Anton Paar je oprávněna provést
a Kupujícímu účtovat částečné nebo s předstihem
provedené dodávky. Pokud je dohodnuto dodání
na výzvu, má se za to, že objednávka byla
odvolána nejpozději jeden rok po vystavení
objednávky.

5.6.

Společnost Anton Paar neporuší smlouvu ani
nebude odpovídat za jakékoli neplnění nebo
opožděné plnění kterékoli ze svých povinností
a dodací lhůta bude odpovídajícím způsobem
prodloužena, pokud nastanou nepředvídatelné
okolnosti nebo okolnosti mimo kontrolu smluvních
stran, které zabrání dodržení sjednané dodací
lhůty, včetně zejména požáru, povodně,
zemětřesení, vichřice nebo jiné přírodní pohromy,
války, hrozící války nebo válečných příprav,
ozbrojeného konfliktu, uvalení sankcí, embarga,
přerušení diplomatických vztahů a podobných
aktů; teroristického útoku, občanské války,
chemického nebo biologického zamoření nebo
zvukového
rázu;
pracovněprávních
sporů;
dobrovolného či povinného dodržování jakéhokoli
zákona, nahodilé škody, ztráty na moři,
nepříznivých klimatických podmínek, nedostatku
surovin; ztráty hlavních dodavatelů; přerušení
nebo výpadku dodávky energií či médií, včetně
zejména elektrické energie, plynu nebo vody,
zpoždění v dopravě nebo při celním odbavení,
poškození při přepravě; bez ohledu na to, zda
vyvstanou na straně společnosti Anton Paar nebo
kteréhokoli z jejích subdodavatelů.
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Záruka

6.1.

Po dobu třiceti šesti měsíců od dodání společnost
Anton Paar zaručuje, že dodaný Přístroj, jak je
definován
níže,
a) odpovídá
specifikacím
poskytnutým společností Anton Paar; a b) je
prostý skrytých či zjevných vad materiálu či
provedení, jež by bránily užívání výrobků dle
specifikací společnosti Anton Paar, pokud veškerá
případná povinná údržba podle manuálu Přístroje
byla provedena společností Anton Paar nebo
jejím
písemně
zmocněným
zástupcem
a v souladu s ustanoveními čl. 9.2. Přístrojem
(„Přístroj“) se rozumí přístroj a veškeré jeho
příslušenství zakoupené od společnosti Anton
Paar. Na míru šitá řešení jsou výslovně
vyloučena. Záruka s okamžitým účinkem zanikne,
pokud nebude provedena povinná údržba
v souladu s ustanoveními tohoto článku.

6.2.

Bude-li zjištěna vada výrobku během záruční
doby, společnost Anton Paar zjedná její nápravu
dle svého uvážení a na vlastní náklady na základě
opravy nebo výměny vadného výrobku v závodě
Kupujícího nebo společnosti Anton Paar, případně
odpovídající slevy. Záruční doba vztahující se na
opravené či vyměněné výrobky bude běžet po
zbývající část původní záruční doby. Veškeré
další náklady a/nebo výdaje včetně zejména
dopravy, cestovních výdajů a nákladů na
ubytování nese Kupující. U prací prováděných
v rámci záruky v závodě Kupujícího je Kupující
povinen
bezplatně
poskytnout
veškerou
součinnost, zvedací zařízení, lešení a další
zařízení a potřeby, jež budou vyžadována.
Vyměněné součásti budou majetkem společnosti
Anton Paar.

6.3.

Pokud není písemně sjednáno jinak, bude se
jakákoli záruka společnosti Anton Paar vztahovat
pouze na Kupujícího a nelze ji převést ani
postoupit na žádnou třetí stranu.

6.4.

Tato záruka nahradí veškerá ustanovení
o zákonné záruce. Veškerá ostatní ustanovení či
podmínky (výslovné či implicitní) týkající se
kvality, stavu, specifikace, shody se vzorkem
nebo vyhovění konkrétnímu účelu (zákonnému či
jinému), jež nejsou výslovně uvedeny v těchto
Podmínkách,
jsou v maximálním
možném
rozsahu povoleném zákonem vyloučeny.

6.5.

Společnost Anton Paar neodpovídá za zjevné
vady výrobků a/nebo služeb, pokud vada nebude
oznámena společnosti Anton Paar do 10 dnů od
data dodání, nebo do 10 dnů od prvního výskytu
vady, pokud by vada nebyla patrná při přiměřené
kontrole před uplynutím celé záruční doby v délce
trvání třiceti šesti měsíců od data dodání.

6.6.

Pokud je výrobek vyroben společností Anton Paar
na základě konstrukčních údajů, konstrukčních
výkresů, modelů nebo jiných specifikací
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by byla povinna k tomu získat předchozí souhlas
Kupujícího. Veškeré prováděné Služby budou
fakturovány Kupujícímu za ceny odpovídající
stávajícím tarifům, ledaže se na takové Služby
budou vztahovat záruční povinnosti společnosti
Anton Paar podle čl. 6.

poskytnutých Kupujícím, je povinnost společnosti
Anton Paar vyplývající ze záruky omezena na
dodržení specifikací Kupujícího a v žádném
případě se nevztahuje na materiál dodávaný
Kupujícím.
6.7.

Společnost Anton Paar neručí za prodej použitého
zboží.

7

Ukočení smlouvy

7.1.

Pokud není výslovně sjednáno jinak, je Kupující
oprávněn zrušit pouze smlouvu na koupi výrobků,
pokud bylo dodání výrobků zpožděno z důvodu
hrubého zavinění na straně společnosti Anton
Paar a pokud vypršela přiměřená dodatečná lhůta
stanovená Kupujícím. Oznámení o zrušení lze
zaslat pouze doporučenou poštovní zásilkou.
Veškeré realizované dodávky a provedené Služby
a přípravné úkony budou fakturovány Kupujícímu
v souladu s tím.

7.2.

Bez ohledu na svá další práva je společnost
Anton Paar oprávněna v částečném nebo celém
rozsahu zrušit smlouvu o koupi výrobků nebo
Služeb, aniž by jí vznikla odpovědnost vůči
Kupujícímu, pokud a) je znemožněno nebo
zpožděno dodání výrobků nebo plnění Služeb
i tehdy, bude-li stanovena přiměřená dodatečná
lhůta,
z důvodů
připsatelných
Kupujícímu;
b) vzniknou obavy ohledně platební schopnosti
Kupujícího a Kupující na žádost společnosti Anton
Paar neuhradí zálohu ani před dodáním nesloží
přiměřenou kauci, c) Kupující bude v platební
neschopnosti nebo se dostane do platební
neschopnosti nebo d) se dodání opozdí z důvodů
uvedených v čl. 5.6 po dobu delší než šest
měsíců.

7.3.

Jiné důsledky zrušení jsou vyloučeny.

8

Servis, údržba a opravy

8.1.

Tyto Podmínky platí přiměřeně pro veškeré
objednávky na plnění služeb, údržbu a opravy
(„Služby“), pokud v tomto dokumentu není
uvedeno něco jiného.

8.2.

Kupující dle uvážení společnosti Anton Paar
poskytne výrobky ve svém závodě nebo je vrátí
do závodu společnosti Anton Paar na náklady
Kupujícího, který ponese i riziko spojené
s prováděním Služeb.

8.3.

Společnost Anton Paar na vyžádání a náklady
Kupujícího poskytne nabídku odhadovaných
nákladů Služeb v souladu s čl. 2.1.

8.4.

8.5.

Místem plnění bude místo, kde jsou Služby
poskytnuty. Nebezpečí spojené se Službami
přechází na Kupujícího po provedení Služeb.

9

Omezení odpovědnosti

9.1.

Nad rámec odpovědnosti za výrobek nese
společnost Anton Paar v mezích zákonných
ustanovení odpovědnost, pouze pokud se
prokáže, že dotčená škoda je způsobena
úmyslným jednáním nebo hrubou nedbalostí.
Společnost Anton Paar neodpovídá za škody
způsobené běžnou nedbalostí.

9.2.

Společnost Anton Paar není povinna plnit a zříká
se odpovědnosti za plnění veškerých záručních
povinností k náhradě jakýchkoli škod nebo ztrát
způsobených následným používáním nebo
nesprávným používáním výrobků a/nebo služeb
Kupujícím (nebo jakoukoli třetí stranou) včetně,
nikoli však výlučně

a) běžného opotřebení;
b) abnormálních pracovních či provozních podmínek
nad rámec podmínek uvedených ve specifikacích
výrobku včetně atmosférických výbojů, přepětí
a chemických vlivů;
c) nedbalosti nebo úmyslného protiprávního jednání
na straně Kupujícího (nebo kteréhokoli konečného
uživatele) nebo jeho zástupců či zaměstnanců
nebo jakékoli neuposlechnutí pokynů společnosti
Anton Paar ohledně používání výrobků;
d) montáže, instalace, úpravy, změny servisních
prací nebo oprav neprovedených společností
Anton Paar nebo jejím písemně zmocněným
zástupcem; a
e) dodržování
nebo
nedodržování
licenčních
požadavků.
9.3.

Odpovědnost společnosti Anton Paar za veškeré
nároky vyplývající ze smlouvy, protiprávního
jednání, ze zákona, odškodění nebo mající jiný
základ, a vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti
s ní, jsou ve svém úhrnu omezeny hodnotou
příslušné objednávky. Veškeré nároky, jejich výše
překračuje toto omezení odpovědnosti, jsou
výslovně vyloučeny.

9.4.

Společnost Anton Paar v žádném případě nenese
vůči Kupujícímu odpovědnost za (i) za jakoukoli
nepřímou, zvláštní, následnou, vedlejší či sankční
újmu či škody; nebo (ii) ztrátu dat nebo jiného
zařízení či majetku; nebo (iii) hospodářskou újmu
či škodu; nebo (iv) za vznik odpovědnost za újmu
nebo škodu jakékoli povahy vzniklou třetím
stranám včetně vedlejších škod a sankční

Pokud při realizaci objednávek Služeb společnost
Anton Paar zjistí, že výrobky nejsou v řádném
stavu, je oprávněna provést veškeré Služby, které
bude považovat za nutné pro obnovení a/nebo
zachování řádného stavu dotčených výrobků, aniž
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náhrady škod ani (v) za jakýkoli ušlý skutečný
nebo předpokládaný zisk, úrok, výnos, ztrátu
předpokládaných úspor nebo ztrátu obchodní
příležitosti nebo škodu na goodwillu, jež vzniknou
na základě objednávky nebo v souvislosti s ní.

k jakémukoli nároku vyplývajícímu z porušení
tohoto ustanovení.
13

Dodržování právních předpisů

9.5.

V souladu s předchozími odstavci tohoto čl. 9
a zde uvedenými omezeními odpovědnosti budou
veškeré nároky vzniklé na základě objednávky
nebo v souvislosti s ní budou v zákonem
povoleném rozsahu řešeny v souladu s příslušnou
smlouvou smluvních stran o pojistném krytí.

13.1. Kupující se zavazuje, že bude dodržovat veškeré
platné zákony, právní předpisy, kodexy a další
zákonné požadavky včetně zejména předpisů
v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti práce,
obecné
bezpečnosti,
životního
prostředí
a předcházení korupčnímu jednání a úplatkářství.

10

Promlčení

14

10.1. Právo Kupujícího na odškodnění ve vztahu ke
všem nárokům vůči společnosti Anton Paar
vyplývajícím ze záručních povinností Kupujícího
vůči zákazníkovi po dalším prodeji je vyloučeno.
V případech, kdy je zakázáno vyloučení
odškodnění kogentním právním předpisem, je
právo na odškodnění omezeno záruční dobou
stanovenou v čl. 6.1.
10.2. Veškeré ostatní nároky bude Kupující řešit
u příslušných soudů do dvou let od dodání
s výjimkou případů, kdy zákon stanoví kratší
promlčecí lhůtu.
11

Práva duševního vlastnictví

11.1. Kupujícímu nejsou udělena ani propůjčena
jakákoli práva související se stávajícími či
budoucími právy duševního vlastnictví (včetně
autorských
práv,
databázových
práv,
topografických práv, práv ke vzorům, ochranným
známkám, patentům, doménovým jménům
a veškerých dalších práv duševního vlastnictví
podobné povahy, zapsaných či nezapsaných
a existujících kdekoli na světě k výrobkům nebo
v s nimi souvisejících).
11.2. Kupující odškodní a zbaví odpovědnosti
společnost Anton Paar ve vztahu k veškerým
nárokům, škodám nebo ztrátám vzniklým
z jakéhokoli
porušení
práv
průmyslového
vlastnictví k jakýmkoli konstrukčním údajům,
konstrukčním výkresům, modelům nebo jiným
specifikacím poskytnutým Kupujícím.
12

Rozhodné právo a soudní příslušnost

14.1. Tato smlouva se řídí českým právem s výjimkou
jeho kolizních ustanovení. Použití Úmluvy OSN
o mezinárodní koupi zboží se vylučuje.
14.2. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy nebo
v souvislosti
s ní
budou
řešeny
výlučně
příslušnými soudy v Praze v České republice.
15

Ostatní ustanovení

15.1. Bude-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto
Podmínek
neúčinným,
neplatným
nebo
nevynutitelným, nebude mít tato skutečnost vliv
na ostatní ustanovení těchto Podmínek. Bude se
mít za to, že neúčinné, neplatné nebo
nevynutitelné
ustanovení
je
nahrazeno
ustanovením, které je platné a vynutitelné a jehož
obchodní účel se co nejvíce blíží obchodnímu
účelu
neplatného,
nezákonného
nebo
nevynutitelného ustanovení.
15.2. Kupující bude zachovávat v přísné důvěrnosti
veškeré informace včetně cenových nabídek,
zadávací dokumentace apod. obdržených v rámci
vztahu se společností Anton Paar a bezodkladně
vrátí veškeré informace společnosti Anton Paar
na vyžádání, nebo pokud Kupující nevystaví
příslušnou objednávku společnosti Anton Paar.
15.3. Kupující není oprávněn postoupit svá práva
a povinnosti vyplývající z jakékoli objednávky
jakékoli třetí straně bez předchozího písemného
souhlasu společnosti Anton Paar.

Předpisy na kontrolu vývozu

12.1. Kupující bere na vědomí a souhlasí, že dodávky
ze strany společnosti Anton Paar podléhají
platným předpisům o kontrole vývozu a že
Kupující je povinen tyto předpisy dodržovat.
12.2. Kupující nesmí vyvážet (nebo reexportovat) ani
jinak dále předávat žádné výrobky společnosti
Anton Paar
v rozporu
s platnými
předpisy
o kontrole vývozu a je povinen odškodnit a zbavit
společnost Anton Parr odpovědnosti ve vztahu
E-mail: info.cz@anton-paar.com
Telefon: +420 233 356 634
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