VŠEOBECNÉ DODACÍ
PODMÍNKY
společnosti Anton Paar Czech Republic s.r.o., Strakonická 3309/2e, Smíchov, 150 00 Praha 5
1

Rozsah

1.1.

Není-li písemně dohodnuto jinak, budou
se
všechny
prodeje
a
dodávky
realizované
společností
Anton Paar
Czech Republic s.r.o („Anton Paar“) řídit
výhradně těmito všeobecnými dodacími
podmínkami („podmínky“). Pokud je
kupující spotřebitelem podle platného
zákona,
budou
platit
podmínky
společnosti Anton Paar pro spotřebitele.

1.2.

Jakákoli odchylka od těchto podmínek je
platná a závazná pouze v případě, že je
společností
Anton Paar
výslovně
písemně
odsouhlasena.
Všeobecné
nákupní
podmínky
kupujícího
ani
podobné
jednostranné
podmínky
kupujícího se nestávají součástí smlouvy
ani v případě, že tyto podmínky nebo
odkaz na ně jsou obsaženy v objednávce
přijaté společností Anton Paar.

2

Uzavření smlouvy

2.1.

Nabídky společnosti Anton Paar jsou
odhady bez právních dopadů. Z
prohlášení nebo obrázků zobrazených
v katalozích, na webových stránkách,
v prospektech, propagační literatuře atd.
nelze odvozovat žádná práva. Ústní
prohlášení
budou
závazná
pouze
v případě,
že
budou
společností
Anton Paar potvrzena písemně.

2.2.

2.3.

2.4.

Pokud chce kupující vystavit objednávku
na produkty společnosti Anton Paar,
odešle
společnosti
objednávkový
formulář. Na tuto objednávku bude
pohlíženo jako na návrh na uzavření
smlouvy se společností Anton Paar,
nebude však pro společnost Anton Paar
závazná, dokud nebude potvrzena
v souladu s bodem 2.3.
Pokud společnost Anton Paar na základě
svého uvážení objednávku kupujícího
přijme, vystaví kupujícímu potvrzení
objednávky. Smlouva je uzavřena při
vystavení potvrzení této objednávky,
nebo její průkaznou realizací (splněním
ze strany společnosti Anton Paar). Ústní
nebo písemná prohlášení budou závazná
pouze v případě, že budou výslovně
potvrzena v potvrzení objednávky.
Změny nebo dodatky ke smlouvě
vyžadují písemný souhlas společnosti
Anton Paar.
Objednávky,
potvrzení
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objednávky i jejich dodatky a ostatní
písemná potvrzení jsou platná i v případě
jejich odeslání elektronickou formou.
3

Ceny

3.1.

Ceny zahrnují pouze produkty nebo
služby včetně standardního obalu a jsou
vypočítány
za
podmínek
EXW
Anton Paar (Incoterms 2010). Nezahrnují
dopravné, pojištění, daň z přidané
hodnoty ani jiné platné daně z prodeje,
clo, dovozní či jiné srážky uplatňované
v souvislosti s dodávkou, vykládku a
další manipulaci, údržbu a předprodejní a
poprodejní služby.

3.2.

Tyto náklady, výdaje a platby bude hradit
kupující samostatně, pokud budou podle
dohodnuté dodací podmínky (Incoterms
2010), uplatněny. Obalové materiály
budou odebrány zpět pouze na základě
výslovné dohody a v každém případě na
riziko a náklady kupujícího.

3.3.

Ceny vycházejí z času první nabídky.
Pokud se náklady do doby dodání zvýší
nebo pokud vystavená objednávka není
v souladu s nabídkou, vyhrazuje si
společnost Anton Paar právo ceny
odpovídajícím způsobem upravit.

4

Platba

4.1.

Není-li dohodnuto jinak, uhradí kupující
platbu společnosti Anton Paar do 30 dnů
od data dodání. Platby budou provedeny
v českých
korunách
bankovním
převodem na jeden z účtu společnosti
Anton Paar
tak,
aby
společnosti
Anton Paar nevznikly žádné poplatky.

4.2.

Pokud kupující neuhradí společnosti
Anton Paar platbu ve lhůtě splatnosti,
může společnost Anton Paar, aniž by tím
byla dotčena její ostatní práva

a) účtovat úrok z prodlení z dlužné částky
ve výši 1,25 % měsíčně, přičemž tento
úrok narůstá za každý den po datu
splatnosti až do data skutečné úhrady
splatné částky, nebo
b) pozastavit plnění svých povinností, aniž
by
tím
společnosti
vznikla
vůči
kupujícímu jakákoli odpovědnost, až do
provedení úplné úhrady, nebo
c) požadovat od kupujícího úhradu všech
nákladů a výdajů způsobených prodlením
s platbou před právní žalobou.
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4.3.

4.4.

Vlastnické právo k produktům přejde na
kupujícího datem dodání za podmínky,
že byly do toho okamžiku plně uhrazeny
všechny nesplacené částky, které
kupující dlužil společnosti Anton Paar;
jinak si vlastnické právo až do okamžiku
plné úhrady všech dlužných částek
ponechává společnost Anton Paar. V
případě dalšího prodeje produktu, ke
kterému si společnost Anton Paar
ponechala vlastnické právo, postupuje
kupující svůj nárok vyplývající z prodeje
na společnost Anton Paar tak, aby
společnost mohla zajistit svá práva, a to
i v případě, že produkt byl zpracován,
přepracován nebo zkombinován s jiným
zbožím.
Kupující nesmí zadržovat ani si
ponechávat platby nebo jiné závazky
nebo je započítávat oproti jakýmkoli
částkám
náležejícím
společnosti
Anton Paar.

5

Dodání

5.1.

Není-li dohodnuto jinak, budou produkty
dodávány za podmínek EXW Anton Paar
(Incoterms 2010)a riziko škody na
produktech přejde v tomto místě dodání
na kupujícího bez ohledu na to, zda je
zásilka realizována, organizována nebo
dozorována kupujícím, nebo společností
Anton Paar a bez ohledu na případné
instalační nebo montážní práce, které
společnost Anton Paar provede po
dodání produktů.

5.2.

Termíny dodání nebo plnění jsou ve
vztahu k dodávce produktů pouze
přibližné. Pokud společnost Anton Paar
výslovně nestanoví jinak, není čas pro
dodávku
produktů
podstatný
a
společnost
Anton Paar
nebude
odpovědná za ztráty, škody, penále nebo
výdaje související s nesplněním termínu
dodání.

5.3.

Skutečný čas dodání bude záviset na
splnění předběžných podmínek a začne
nejpozdějším z následujících termínů:

a) datem potvrzení objednávky společností
Anton Paar;
b) datem, kdy kupující splní všechny
technické, obchodní a jiné podmínky,
které jsou jeho povinností;
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c) datem, kdy společnost Anton Paar přijme
zálohu nebo jistinu splatnou před
dodáním daného zboží.
5.4.

Kupující si obstará všechna povolení a
souhlasy,
které
jsou
případně
požadovány od úřadů nebo třetích osob
pro výstavbu závodu a zařízení. Pokud
se udělení těchto povolení nebo
souhlasů z libovolného důvodu opozdí,
dodací lhůta se odpovídajícím způsobem
prodlouží.

5.5.

Společnost Anton Paar může realizovat a
vyúčtovat kupujícímu částečné dodávky
nebo dodávky předem. Pokud je
sjednána dodávka na požádání, bude
zboží považováno za zrušené nejpozději
jeden rok od vystavení objednávky.

5.6.

Společnost Anton Paar neporuší smlouvu
ani nebude odpovědná za nesplnění
svých povinností nebo prodlení s jejich
plněním a dodací lhůta se odpovídajícím
způsobem
prodlouží
v případě
nepředvídatelných
okolností
nebo
okolností mimo kontrolu smluvních stran,
které znemožňují dodržení sjednaného
termínu dodání, mimo jiné včetně požáru,
povodně, zemětřesení, bouře nebo jiné
přírodní katastrofy, války, hrozby války
nebo přípravy na válku, embarga,
přerušení diplomatických vztahů nebo
podobných kroků, teroristického útoku,
občanské války, občanského povstání
nebo nepokojů, chemického nebo
biologického znečištění nebo sonického
třesku, pracovních sporů, dobrovolného
nebo povinného dodržení zákona,
náhodné škody, ztráty na moři,
nepříznivých povětrnostních podmínek,
nedostatku surovin, ztráty hlavních
dodavatelů, přerušení nebo poruchy
energetických služeb, mimo jiné včetně
elektřiny, plynu nebo vody, zdržení při
přepravě nebo proclení a škod při
převozu bez ohledu na to, zda postihly
společnost
Anton Paar,
nebo
její
subdodavatele.

6

Záruka

6.1.

Společnost Anton Paar se zaručuje, že
dodané produkty budou po dobu dvanácti
měsíců od dodání a) splňovat veškeré
specifikace
poskytnuté
společností
Anton Paar a b) budou bez skrytých či
zjevných vad materiálu nebo zpracování
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znemožňujících
produktů.
6.2.

určené

používání

Pokud bude během záruční doby zjištěna
závada produktu, napraví společnost
Anton Paar tento nedostatek dle svého
rozhodnutí a na své náklady buď opravou
nebo výměnou vadného produktu
v zařízení kupujícího nebo společnosti
Anton Paar,
nebo
odpovídajícím
snížením ceny. Záruční lhůta opraveného
nebo vyměněného produktu běží po
zbytek původní záruční lhůty. Všechny
ostatní náklady nebo výdaje, mimo jiné
včetně nákladů na dopravu, cestovních
nákladů a nákladů na ubytování hradí
kupující. Kupující poskytne zdarma pro
záruční práce probíhající v jeho zařízení
veškerou pomoc, zvedací zařízení, lešení
a pomocný materiál a další drobnosti,
které budou potřeba. Vyměněné součásti
se
stávají
majetkem
společnosti
Anton Paar.

6.3.

Tato záruka bude nahrazovat všechna
zákonná ustanovení o záruce. Všechny
ostatní záruky nebo podmínky (výslovné
i odvozené) týkající se kvality, stavu,
popisu, souladu se vzorkem nebo
vhodnosti pro určitý účel (zákonné nebo
jiné) kromě těch, které jsou výslovně
uvedeny v těchto podmínkách, jsou
v maximálním
rozsahu
povoleném
zákonem vyloučeny.

6.4.

Společnost
Anton Paar
nebude
odpovědná za vadu produktů nebo
služeb, pokud tato vada nebude
společnosti Anton Paar oznámena do
10 dnů od data dodání, nebo v případě,
že daná závada není při přiměřené
prohlídce zjevná, během dlouhodobé
dvanáctiměsíční záruční lhůty od data
dodání.

6.5.

6.6.

Pokud je produkt společností Anton Paar
vyroben na základě konstrukčních údajů,
konstrukčních výkresů, modelů nebo
specifikací dodaných kupujícím, je
záruční povinnost společnosti Anton Paar
omezena
na
dodržení
specifikací
kupujícího a nevztahuje se v žádném
případě na materiál dodaný kupujícím.
Společnost Anton Paar nepřebírá záruku
za prodej použitého zboží.
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7

Zrušení

7.1.

Není-li výslovně dohodnuto jinak, může
kupující
zrušit
smlouvu
o nákupu
produktů pouze v případě, že došlo
k opoždění dodávky produktů v důsledku
hrubého zavinění společnosti Anton Paar
a nebyla využita přiměřená lhůta
k nápravě stanovená kupujícím. Zrušení
bude odesláno pouze doporučenou
poštou. Všechny doručené dodávky,
poskytnuté služby a přípravné úkony
budou
kupujícímu
vyfakturovány
odpovídajícím způsobem.

7.2.

Společnost Anton Paar může bez ohledu
na svá ostatní práva smlouvu o nákupu
produktů nebo služeb zcela nebo
částečně zrušit, aniž by jí tím vůči
kupujícímu vznikla jakákoli povinnost,
pokud
a) dodávka
produktů
nebo
poskytnutí služeb nejsou možné nebo
dojde k jejich opoždění i přes stanovení
přiměřené dodatečné lhůty z důvodů na
straně kupujícího; b) vzniknou obavy
ohledně solventnosti kupujícího a ten na
žádost společnosti Anton Paar neuhradí
před dodáním zálohovou platbu nebo
neposkytne
odpovídající
záruku,
c) kupující je nebo se stane insolventním,
nebo d) dojde k opoždění dodávky
z důvodů uvedených v bodě 5.6 na dobu
delší než šest měsíců.

7.3.

Ostatní důsledky zrušení jsou vyloučeny.

8

Servis, údržba a oprava

8.1.

Tyto podmínky platí obdobně pro
všechny objednávky na poskytnutí
služeb, údržby a oprav („služby“), pokud
není v této smlouvě uvedeno jinak.

8.2.

Kupující
dle
uvážení
zpřístupní
společnosti Anton Paar produkty ve svém
zařízení, nebo je na své náklady a riziko
kupujícího zašle zpět do zařízení
společnosti Anton Paar za účelem
provedení služeb.

8.3.

Společnost Anton Paar na žádost
kupujícího a na jeho náklady předloží
nabídku odhadovaných nákladů na
služby podle bodu 2.1.

8.4.

Pokud
společnost
Anton Paar
při
provádění objednávky služeb zjistí, že
produkty nejsou v pořádku, může provést
všechny služby, které považuje za nutné
o obnovení nebo zachování řádného
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stavu daných produktů, aniž by k tomu
musela
předem
získat
souhlas
kupujícího. Všechny provedené služby
budou kupujícímu fakturovány v ceně
podle aktuálních sazeb, pokud se na
dané
služby
nevztahují
záruční
povinnosti společnosti Anton Paar podle
bodu 6.
8.5.

Místem plnění bude místo, kde bude
služba poskytována. Riziko související se
službami
přechází
na
kupujícího
okamžikem provedení služeb.

9

Omezení odpovědnosti

9.1.

Mimo objektivní odpovědnosti výrobce za
vadu
výrobku
bude
společnost
Anton Paar odpovědná pouze v případě,
že se prokáže, že daná škoda byla
způsobena úmyslným jednáním nebo
hrubou nedbalostí v mezích zákonných
stanovení.
Společnost
Anton Paar
nebude
odpovědná
za
škodu
způsobenou běžnou nedbalostí.

9.2.

9.4.

Společnost Anton Paar nebude vůči
kupujícímu v žádném případě odpovědná
za
(i) jakékoli
nepřímé,
zvláštní,
následné, náhodné nebo represivní
škody či ztráty; nebo (ii) ztrátu údajů
nebo jiného zařízení či majetku; nebo
(iii) ekonomickou ztrátu nebo škodu;
nebo (iv) vznik odpovědnosti za ztrátu
nebo škodu jakékoli povahy, kterou
utrpěly třetí osoby, mimo jiné včetně
odškodnění za náhodné škody nebo
represivní odškodnění; nebo (v) jakoukoli
ztrátu skutečného nebo očekávaného
zisku, úroků, příjmů, očekávaných úspor
nebo podnikání nebo poškození dobrého
jména v souvislosti s objednávkou nebo
v jejím důsledku.

9.5.

S výjimkou výše uvedených bodů tohoto
odstavce 9 a omezení odpovědnosti,
která jsou zde uvedena, bude se všemi
nároky,
které
mohou
vyplynout
z objednávky nebo v souvislosti s ní,
nakládáno
v maximálním
zákonem
povoleném
rozsahu
v souladu
s příslušným pojištěním odpovědnosti
smluvních stran.

10

Promlčecí lhůta

Společnost
Anton Paar
nebude
odpovědná a odmítá veškeré záruční
povinnosti související se škodami nebo
ztrátami, které vyplývají z pozdějšího
použití
nebo
nesprávného
použití
produktů nebo služeb ze strany
kupujícího (nebo třetí osoby), mimo jiné
včetně

a) přiměřeného opotřebení;
b) abnormálních
pracovních
nebo
provozních podmínek kromě těch, které
jsou uvedeny ve specifikacích výrobku, a
to včetně atmosférických výbojů, přepětí
nebo účinků chemikálií;
c) nedbalosti nebo úmyslného nesprávného
jednání kupujícího (nebo koncového
uživatele) nebo jejich zástupců nebo
zaměstnanců, nebo nedodržení pokynů
společnosti Anton Paar pro používání
jejích produktů;
d) montáže, instalace, změn, úprav, servisu
nebo oprav, které nebyly provedeny
společností Anton Paar nebo zástupcem
s písemným oprávněním společnosti
Anton Paar, a
e) dodržení nebo nedodržení licenčních
požadavků.
9.3.

základě této smlouvy nebo v souvislosti
s ní, je v celkovém součtu omezena
hodnotou příslušné objednávky. Veškeré
nároky
převyšující
toto
omezení
odpovědnosti jsou výslovně vyloučeny.

Odpovědnost společnosti Anton Paar za
veškeré nároky vyplývající ze smlouvy,
porušení práva, zákona, odškodnění
nebo jiné záležitosti, které vzniknou na
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10.1. Právo kupujícího na náhradu za veškeré
nároky proti společnosti Anton Paar
vyplývající ze záručních povinností
kupujícího vůči spotřebiteli v návaznosti
na další prodej produktů je vyloučeno.
Pokud je toto vyloučení náhrady
zakázáno závazně platným zákonem, je
právo na náhradu omezeno záruční
lhůtou uvedenou v bodě 6.1.
10.2. Všechny ostatní nároky musí být
kupujícím předloženy příslušným soudům
do dvou let od dodání s výjimkou
případu,
kdy
zákonné
předpisy
předepisují kratší promlčecí lhůtu.
11

Práva duševního vlastnictví

11.1. Kupujícímu nejsou poskytována ani
udělována žádná práva související se
stávajícími nebo budoucími právy
duševního
vlastnictví
společnosti
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Anton Paar (která zahrnují autorská
práva, práva na databáze, topografická
práva, práva na návrh, ochranné
známky, patenty, názvy domén a další
práva duševního vlastnictví podobné
povahy bez ohledu na to, zda jsou či
nejsou zaregistrovaná, a která existují
kdekoli na světě pro tyto produkty nebo
v souvislosti s nimi).
11.2. Kupující odškodní a zprostí společnost
Anton Paar odpovědnosti za veškeré
nároky, škody nebo ztráty vyplývající
z porušení práv duševního vlastnictví
týkajících se konstrukčních údajů,
konstrukčních výkresů, modelů nebo
jiných specifikací dodaných kupujícím
nebo v souvislosti s nimi.
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Předpisy o kontrole vývozu

12.1. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím,
že na každou dodávku realizovanou
společností Anton Paar se vztahují
všechny platné předpisy o kontrole
vývozu a kupující je povinen je
dodržovat.
12.2. Kupující
nesmí
dále
prodávat,
reexportovat ani jinak převádět produkty
společnosti
Anton Paar
v rozporu
s platnými předpisy o kontrole vývozu a
bude odpovědný a odškodní společnost
Anton Paar a zprostí ji odpovědnosti za
veškeré nároky vyplývající z porušení
těchto ustanovení.
13

příslušným
republice.
15

soudům

v Praze

v České

Různé

15.1. Pokud
některé
ustanovení
těchto
podmínek je nebo se stane neúčinným,
neplatným
nebo
nevymahatelným,
ostatní ustanovení těchto podmínek
zůstanou nedotčená. Neúčinné, neplatné
nebo nevykonatelné ustanovení bude
považováno za nahrazené podmínkou
nebo ustanovením, které jsou platné a
vykonatelné a které co nejblíže vyjadřují
komerční záměr neplatné, neúčinné nebo
nevykonatelné
podmínky
nebo
ustanovení.
15.2. Kupující bude uchovávat všechny
informace včetně nabídek, dokumentů
výběrových řízení atd., které získal
v průběhu svého vztahu se společností
Anton Paar, jako přísně důvěrné a ihned
společnosti Anton Paar informace vrátí,
pokud o to společnost požádá, nebo
v případě,
že
kupující
příslušnou
objednávku u společnosti Anton Paar
nevystaví.
15.3. Kupující nesmí postoupit svá práva a
povinnosti vyplývající z objednávky nebo
s ní související na třetí osobu, pokud
k tomu nemá předem písemný souhlas
společnosti Anton Paar.

Dodržování předpisů

13.1. Kupující se zavazuje, že bude dodržovat
všechny platné
zákony,
vyhlášky,
předpisy, zákoníky a další zákonné
požadavky, mimo jiné včetně těch
týkajících
se
zdraví,
bezpečnosti,
zabezpečení a životního prostředí, boje
proti korupci a úplatkářství.
14

Platné zákony a jurisdikce

14.1. Na smlouvu se vztahuje české právo
s vyloučením jejích ustanovení o konfliktu
právních norem. Použití Úmluvy OSN
o smlouvách o mezinárodním prodeji
zboží je odmítnuto.
14.2. Veškeré spory vyplývající z této smlouvy
budou předloženy k řešení výhradně
info.cz@anton-paar.com
Tel.: +420 – 233 356 634

www.anton-paar.com
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