VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY Van Leeuwen Pipe and Tube s.r.o.
Všeobecné informace
1.1. Pro účely těchto podmínek se pod pojmem „prodávající“ rozumí Van Leeuwen Pipe and Tube s.r.o. v úloze
dodavatele, prodávajícího, subdodavatele, supervizora či v jakékoli jiné úloze. Pro účely těchto podmínek
se pod pojmem „kupující“ rozumí potenciální kupující, potenciální zákazník a všeobecně smluvní partner
prodávajícího.
1.2. Tyto Všeobecné prodejní a dodací podmínky (dále jen „podmínky“) se týkají veškerých smluv uzavřených
prodávajícím, v jejichž rámci se prodávající zaváže dodávat zboží a/nebo zajišťovat služby. Prodávající i
kupující souhlasí, že po uzavření smlouvy, na niž se vztahují následující podmínky, se tyto podmínky budou
vztahovat i na následné transakce. Pokud jakékoli podmínky sjednané kupujícím, ať už jakkoli
pojmenované nebo popsané, nebudou písemně potvrzeny prodávajícím, nebudou platné a prodávající je
výslovně odmítá.
1.3. Obchodní termíny použité v těchto Všeobecných prodejních a dodacích podmínkách, nabídkách,
potvrzeních objednávek atd. je nutno vykládat v souladu s mezinárodními pravidly pro výklad obchodních
termínů (International Rules for the Interpretation of Trade Terms), jež vydala Mezinárodní obchodní
komora (Incoterms 2000) a jež byly platné v době uzavření této smlouvy.
Smlouva
2.1. Nabídky, ceníky a jakákoli jiná sdělení ze strany prodávajícího nebudou pro prodávajícího závazné. Závazky
a dohody sjednané ústně zaměstnanci prodávajícího nebo s jejich účastí budou pro prodávajícího závazné
pouze v případě, že je prodávající výslovně potvrdí písemně, a teprve pouze po takovém písemném
potvrzení.
2.2. Pokud se mezi potvrzením kupujícího a prodávajícího vyskytne rozpor, bude závazné pouze potvrzení
prodávajícího.
2.3. Jakékoli doplňky a dodatky k této smlouvě a jakékoli doplňkové dohody připojené k této smlouvě budou
platné pouze tehdy, pokud budou sjednány a schváleny písemně.
2.4 Pokud má prodávající oprávněný důvod domnívat se, že to finanční situace kupujícího vyžaduje, bude
prodávající oprávněn vyžadovat platbu předem nebo zajištění platby a při čekání na ně pozastavit plnění
této smlouvy jako celku nebo zčásti.
2.5. Pokud v důsledku „vyšší moci“ nelze důvodně očekávat, že prodávající splní svůj závazek týkající se dodání,
má prodávající právo dodání pozastavit.
„Vyšší moc“ bude v každém případě zahrnovat jakýkoli nedostatek způsobený okolnostmi, které prodávající
nemůže ovlivnit. K takovým okolnostem mimo jiné patří:
a. provozní porucha nebo přerušení provozu, bez ohledu na její povahu a příčinu;
b. opožděné dodání kterýmkoli z dodavatelů prodávajícího nebo třetí stranou či stranami;
c. potíže nebo překážky jakéhokoli druhu při přepravě, které zkomplikují přepravu k prodávajícímu nebo od
prodávajícího ke kupujícímu;
d. omezení importu nebo exportu jakéhokoli druhu.
2.6. Pokud nebude výslovně dohodnuto jinak, bude zboží dodáváno a prodáváno v rámci standardních tolerancí
týkajících se rozměrů, množství a hmotnosti.
2.7. Prodávající neodpovídá za jakékoli chyby ve vyobrazeních nebo formulacích týkajících se cen, velikostí,
hmotnosti nebo kvality v cenících a/nebo dalších publikacích.
2.8. Uzavřenou smlouvu může kupující zrušit výjma případů stanovených zákonem, pouze s předcházejícím
písemným souhlasem prodávajícího. Pokud bude prodávající se zrušením smlouvy souhlasit, bude kupující
povinen zaplatit prodávajícímu náhradu ve výši 25 % částky, kterou by zaplatil v případě, že by se smlouva
uskutečnila, aniž by bylo dotčeno právo prodávajícího obdržet plnou náhradu za jakékoli náklady a ztráty,
jež mu takto vzniknou.

vzhledem k jakýmkoli nárokům vzneseným třetími stranami na náhradu ztráty nebo jiných škod týkajících se
přímo nebo nepřímo úprav a/nebo (elektronického) přenosu informací poskytnutých prodávajícím.
Odškodnění definované v tomto článku se nevztahuje na případy, kdy se jedná o záměr nebo úmyslnou
nedbalost na straně prodávajícího.
Přeprava
5.1. Pokud je zboží připraveno k zakoupení kupujícím, bez ohledu na dohodnutý způsob přepravy, a pokud o
tom prodávající náležitým způsobem kupujícího informoval, je kupující povinen zboží bezodkladně koupit.
Pokud kupující tento požadavek nesplní, má prodávající právo zboží buď uskladnit na náklady a riziko
kupujícího, nebo je ponechat ve skladu a fakturovat je kupujícímu bez možnosti odmítnout platbu z důvodu
neuskutečněného vyzvednutí dodávky, nebo tuto smlouvu rozvázat dle ustanovení článku 8.
5.2. Kupující je povinen na své vlastní náklady a riziko zboží co nejdříve vyložit na sjednaném místě dodání. Při
nesplnění tohoto požadavku platí analogicky ustanovení bodu 5.1.
5.3 O dopravních prostředcích rozhoduje prodávající; výběr způsobu přepravy nemá vliv na ustanovení bodu
2.5.
5.4. Veškeré dodávky jsou prováděny ze závodu (Incoterms 2000), pokud se strany výslovně nedohodly jinak.
Ceny a platby
6.1. Bez ohledu na to, zda byly stanoveny ústně, písemně, v konkrétní nabídce nebo jakkoli jinak, budou ceny
uváděné prodávajícím založeny na jakýchkoli informacích poskytnutých v době poptávky, nebudou
zahrnovat DPH ani další státní poplatky týkající se prodeje a dodání a budou vycházet ze způsobu dodání
ze závodu (Incoterms 2000). Jestliže se po datu uzavření této smlouvy u jedné nebo více komponent zboží
zvýší cena – a to i když se tak stane v důsledku předvídatelných okolností – bude mít prodávající právo
cenu zboží odpovídajícím způsobem zvýšit.
6.2. Každou platbu je nutno provést na základě vystavené faktury s uvedenou dobou splatnosti a způsobem
úhrady a kupující nemá právo vyžadovat jakékoli slevy nebo srážky, jež nebyly výslovně sjednány. Jiný
rozvrh plateb je nutno dohodnout písemně. Právo kupujícího vznášet jakékoli nároky vzhledem k
prodávajícímu nebo přerušit plnění svých závazků je výslovně vyloučeno
6.3. Platební lhůta uvedená v bodu 6.2 je závazná. Po uplynutí tohoto období se bude předpokládat, že kupující
platbu zanedbal, bez nutnosti jakékoli upomínky či oznámení o zanedbání platby. Pokud se prodávající
domnívá, že kupující je v tíživé finanční situaci nebo že na něj bylo uvaleno moratorium či vyhlášen bankrot,
bude to znamenat, že kupující nedostál svým závazkům a veškeré nároky na kupujícího se stanou okamžitě
splatnými.
6.4. Od okamžiku promeškání této lhůty definované v bodu 6.3., bude kupující povinen zaplatit prodávajícímu
smluvní pokutu v výši 1% z dlužné částky za každý den prodlení Bude-li prodávající nucen přijmout v
souvislosti s opožděnou platbou (mimo) soudní opatření, ponese kupující veškeré náklady, které z toho
vyplynou, přičemž jejich úhrn bude činit alespoň 15 % z nezaplacené pohledávky, minimálně však 150 EUR,
aniž by bylo dotčeno právo na náhradu v plné výši. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího
domáhat se náhrady vzniklých škod.
6.5. Bez ohledu na odlišné požadavky nebo platby má prodávající právo použít jakékoli platby v pořadí, o němž
sám rozhodne, ke snížení jakýchkoli částek, které je kupující povinen zaplatit prodávajícímu za dodávky,
jako úroky a/nebo jako úhradu nákladů.
6.6. Pokud a dokud kupující nesplní kterýkoli ze svých závazků vůči prodávajícímu uvedených ve smlouvě nebo
pokud takový závazek nesplní zcela, řádným způsobem či včas, bude prodávající oprávněn dodávky zboží
přerušit.

Vlastnictví a výhrada vlastnictví
Data a doby dodání
7.1. Jakékoli dodané zboží zůstane výlučným vlastnictvím prodávajícího, dokud kupující nesplní veškeré závazky
3.1. Sjednané doby a data dodání budou vždy přibližné a mohou je ovlivnit nepředvídané okolnosti.
vyplývající z dohod nebo související s dohodami, na jejichž základě se prodávající zavázal zboží dodávat,
3.2. Pokud dodání nelze ve sjednané datum a dobu nebo v rámci sjednaného období (podmínky tuto možnost
včetně nároků týkajících se sankcí, úroků a nákladů, plus jakýchkoli nákladů z důvodu ztráty hodnoty a
připouští) uskutečnit, bude prodávající oprávněn dodávat zboží či služby po částech a dodací období
nákladů na zpětné převzetí dodaného zboží. Až do té doby bude kupující povinen uchovávat zboží dodané
prodloužit o přiměřeně dlouhou dobu.
prodávajícím odděleně od ostatního zboží a s jasným označením, že se jedná o vlastnictví prodejce.
3.3. Pokud se prodávajícímu nepodaří dodací období dodržet, nebude to pro kupujícího znamenat oprávnění k
Kupující bude také povinen toto zboží zabezpečit a uchovávat je náležitě zabezpečené a nebude oprávněn
rozvázání smlouvy a/nebo k tomu, aby od prodávajícího vyžadoval náhradu, pokud kupující neprokáže
s ním manipulovat nebo je zpracovávat.
záměr nebo úmyslnou nedbalost ze strany prodávajícího nebo pokud nenastanou okolnosti definované v 7.2. Pokud kupující nesplní kterýkoli ze svých závazků vůči prodávajícímu uvedených v bodu 7.1 nebo pokud
článku 8.2.
bude mít prodávající důvod předpokládat, že kupující tyto závazky nesplní, bude prodávající oprávněn
převzít dodané zboží okamžitě zpět, a to aniž by byl povinen prodávajícího na nesplnění závazků upozornit
Reklamace a odpovědnost
a bez ohledu na to, kde se toto zboží bude nacházet. Náklady na zpětné převzetí zboží prodávajícím
4.1. Okamžitě po dodání musí kupující dodané zboží zkontrolovat a zjistit, zda ve všech směrech splňuje
ponese kupující.
sjednané požadavky. Veškeré reklamace je nutno adresovat prodávajícímu písemně do pěti (5) pracovních 7.3. Dokud nebudou splněny výše uvedené nároky, nebude mít kupující právo disponovat příslušným zbožím a
dnů od data dodání. Po uplynutí výše uvedeného období bude prodávající předpokládat, že kupující
činit si na ně zástavní nebo zadržovací právo, ať už vlastnické či nevlastnické.
doručené zboží nevratně a bezpodmínečně přijal. Jakékoli vadné zboží musí kupující ponechat 7.4. Jakmile kupující splní veškeré závazky vůči prodávajícímu, jak je uvedeno v bodu 7.1, převede prodávající
prodávajícímu k dispozici a musí prodávajícímu umožnit toto zboží prozkoumat. Vznesení reklamace nemá
vlastnictví dodaného zboží na kupujícího v souladu se zadržovacím právem prodávajícího z důvodu
vliv na platební povinnost kupujícího vzhledem ke spornému zboží. Jakékoli skryté vady musí kupující
jakýchkoli jiných nároků, které prodávající může mít vůči kupujícímu. Pokud o to prodávající kupujícího
ohlásit písemně do deseti pracovních dnů od jejich odhalení, avšak ne později než do jednoho roku od
požádá, bude kupující prodávajícímu od prvního požádání nápomocen s jakýmikoli úkony, jež budou v
dodání příslušného zboží. Veškeré právní kroky je třeba podniknout nejpozději přesně do jednoho roku od
tomto ohledu nezbytné.
data, kdy byla reklamace vznesena, jinak nárok na reklamaci pozbude platnosti.
4.2. Na požadavcích týkajících se kvality zboží, které má být dodáno prodávajícím, a na příslušných normách
Rozvázání smlouvy
jakosti se obě strany musejí výslovně dohodnout. Menší odchylky a rozdíly v kvalitě, barvě, velikosti nebo 8.1 Prodávající je oprávněn tuto smlouvu rozvázat doporučeným dopisem, a to s okamžitou platností, bez
povrchové úpravě – obvyklé v daném odvětví nebo takové, jimž nebylo možné zamezit – nebudou
nutnosti soudního zásahu a aniž by byl povinen zaplatit kupujícímu jakoukoli náhradu za ztrátu jakéhokoli
pokládány za nedostatek a nebudou zakládat důvod ke zrušení dohody nebo povinnosti náhrady.
druhu, pokud:
4.3. a. S výhradou ustanovení uvedených dále v odstavci b. neponesou prodávající, či zaměstnanci
a. kupující při prvním požádání odmítne uskutečnit platbu předem nebo zajistit přiměřené zabezpečení za
prodávajícího, ani třetí strany v právním vztahu s prodávajícím, odpovědnost za jakoukoli ztrátu, kterou z
okolností uvedených v článku 2.4;
jakékoli příčiny kupující nebo kterákoli třetí strana utrpí vzhledem k jakémukoli závazku dodání, dodání
b. kupující ohlásí moratorium nebo bankrot, nebo třetí strana vyhlásí bankrot kupujícího, nebo bude kupující
zboží, dodanému zboží samotnému či jeho použití nebo jakékoli práci či doporučení, mimo jiné včetně
v likvidaci;
škody vzniklé nesprávným splněním povinnosti závazku opravy nebo opětovného dodání. Poskytnout
c. kupující zemře;
náhradu není prodávající povinen ani za náklady na přepravu, cestovní výlohy a výlohy na ubytování,
d. kupující nesplní zcela, náležitým způsobem nebo včas kterýkoli ze svých závazků vůči prodávajícímu
náklady na montáž, demontáž, instalaci či opětovnou instalaci, ušlý zisk a přerušení provozu, a to ani v
stanovených smlouvou a navzdory požadavku na nápravu tohoto nedostatku tak neučiní do sedmi (7)
případech, kdy byl prodávající na možnost takových typů ztrát či škod upozorněn. Výjimkou jsou případy,
dnů od vznesení takového požadavku.
kdy kupující prokáže záměr nebo úmyslnou nedbalost na straně prodávajícího, v takových případech však 8.2 Kromě toho mohou kupující i prodávající zrušit tuto smlouvu doporučeným dopisem v případě, že působení
prodávající nebude nikdy povinen nahradit kupujícímu více než přímou ztrátu, kterou kupující utrpěl.
„vyšší moci“ na straně prodávajícího zmiňované v článku 2.5 trvá déle než šest (6) měsíců, avšak pouze pro
b. Odpovědnost prodávajícího v případě chyby nebo nedostatku v plnění této smlouvy bude vždy omezena
tu část závazků, která dosud nebyla splněna. V takovém případě nebudou strany oprávněny požadovat
na opětovné dodání zboží nebo na uhrazení částky zaplacené za objednávku, a to dle uvážení
náhradu za ztráty, které v důsledku rozvázání smlouvy utrpěly nebo utrpí.
prodávajícího.
Spory
4.4. V žádném případě se nebude jednat o nedostatek ze strany prodávajícího, pokud:
9.1. Veškeré smlouvy uzavřené prodávajícím se řídí Českým právním řádem. Na tuto smlouvu se nevztahují
a. kupující nedostojí svým závazkům vůči prodávajícímu, a tak dlouho, dokud jim nedostojí;
ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží (Vídeňské úmluvy) ani jakékoli
b. bylo zboží vystaveno abnormálním podmínkám či neodborné manipulaci bez náležité pozornosti;
existující nebo budoucí mezinárodní nařízení pro prodej zboží, jejichž použití může být stranami vyloučeno.
c. bylo zboží skladováno déle než obvykle a ztráta kvality byla pravděpodobně způsobena touto okolností.
9.2. Jakékoli spory, k nimž dojde mezi stranami, budou podléhat jurisdikci příslušného soudu v České republice
do jehož jurisdikční oblasti spadá sídlo prodávajícího, pokud zákonná ustanovení nestanoví jako příslušný
4.5. Zboží dodané prodávajícím musí splňovat dohodnuté normy jakosti. V souladu s článkem 4.2 však
soud jiný.
prodávající nezaručuje a kupující nebude nikdy předpokládat, že prodávající zaručil nebo zaručuje, že
zakoupené zboží je vhodné k účelu, k němuž je chce kupující nebo třetí strana pověřená kupujícím použít, 9.3. Jestliže budou tyto prodejní a dodací podmínky dostupné i v jiném jazyce než v Českém jazyce, bude mít v
případě jakýchkoli rozporů přednost vždy Česká verze.
nebo ke způsobu, jímž s ním chce nakládat. Vzorky budou poskytovány pouze k indikačním účelům.
4.6. Pokud se tato smlouva vztahuje na zboží, které prodávající získává nebo získal od třetích stran, bude Jakékoliv nabídky a dohody týkající se zboží, které máme dodat, a/nebo služeb, jež máme zajistit, se budou řídit
odpovědnost a/nebo povinnost prodávajícího vůči kupujícímu omezena na odpovědnost a/nebo povinnost, výše uvednými Prodejními a dodacími podmínkami. Jakékoliv jiné podmínky nebo odlišné technické normy jsou
kterou má vůči prodávajícímu jeho dodavatel nebo třetí strany, které jsou s prodávajícím v právním vztahu. výslovně odmítnuty.
4.7. Kupující odškodní prodávajícího vzhledem k jakýmkoli nárokům třetích stran na náhradu ztráty nebo jiných
škod vztahujících se přímo nebo nepřímo ke kterémukoli závazku dodání, dodání zboží, dodanému zboží .
samotnému či jeho použití nebo jakékoli práci či doporučení. Kupující dále odškodní prodávajícího

