Všeobecné obchodní podmínky společnosti AIR SPRINGS –
CZ s.r.o. platné od 1. 4. 2016
I. Uzavření smlouvy
1.

Tyto všeobecné dodací a platební podmínky (dále také „Všeobecné obchodní podmínky“ nebo také
„VOP“) platí pro všechny současně a také budoucí kupní smlouvy a přiměřeně i pro jiné smlouvy a
výkony včetně poradenské a informační činnosti společnosti AIR SPRINGS - CZ s.r.o., IČ:25440705,
se sídlem Žďár 164, 468 41 Tanvald, zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 18438 (dále také „prodávající“), vyjma smluv pro internetový prodej uzavřených
prostřednictvím e-shopu na internetové adrese http://vzduchovepruziny.cz/. Vyjde-li v budoucnu
najevo potřeba změny těchto podmínek, platí za sjednané, že prodávající může tyto podmínky změnit.
O takové změně vyrozumí prodávající kupujícího zasláním nového znění VOP nebo odkazem na
internetové stránky, na kterých platné znění Všeobecných obchodních podmínek uveřejní. Kupní
smlouva a jiné dohody o dodávkách zboží nebo poskytnutí služeb mezi prodávajícím a kupujícím
(dále také „KS“) musí být sjednány v písemné formě a mohou být měněny pouze písemnými
dodatky. To platí i pro veškerá vedlejší ujednání a přísliby, které jsou závazné pouze tehdy, pokud
byly prodávajícím kupujícímu písemně potvrzeny. Potvrzení dílčích objednávek o dodávkách zboží
nebo poskytnutí služeb plynoucích z uzavřených rámcových smluv může prodávající kupujícímu
potvrdit i přes elektronická média (e-mail, telefon, fax, apod.)

2.

Smluvní cenou se rozumí kupní cena dle platného ceníku prodávajícího, platného v den odeslání
zboží, pokud nebylo v kupní smlouvě dohodnuto jinak, a příslušná sazba DPH.
Pokud smluvní strany sjednají, že zboží má být prodávajícím kupujícímu odesláno a náklady za
dopravu vyúčtovány zvlášť, prodávající vyúčtuje náklady na dopravu dle platného ceníku dopravce v
den odeslání zboží, pokud nebylo dohodnuto jinak. Všechny další vedlejší náklady, poplatky a cla,
jakož i nově vzniklé celní poplatky, poplatky za přepravu a jejich zvýšení nese kupující, pokud právní
předpisy nebo podmínky stanovené v jednotlivé kupní smlouvě nestanoví jinak.

II. Ceny
3.

III. Platby a zúčtování
1.

2.

3.

4.

5.

Platby ve prospěch prodávajícího budou prováděny bez jakékoliv srážky. Každá ze stran hradí
poplatky své banky za provedení platby. Za den úhrady se považuje den, kdy prodávající může
příslušnou částkou disponovat. Náklady platebního styku nese kupující.
Nezaplacení kupní ceny ve stanoveném termínu se považuje za podstatné porušení KS a VOP.
Prodávající má v takovém případě nárok na úrok z prodlení ve výši uvedené v jednotlivé KS. Vedle
toho má prodávající právo pozastavit dodávky zboží, které vyplývají i z jiných smluv uzavřených s
kupujícím, nebo od uzavřených smluv s kupujícím odstoupit. Tím není nijak dotčeno právo na náhradu
škody způsobené v příčinné souvislosti s prodlením kupujícího.
V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny, platí výhrada vlastnického práva prodávajícího ke zboží
sjednaná v čl. V. těchto VOP. Dále je prodávající oprávněn převzít si dodané zboží zpět, popřípadě
vstoupit po dohodě s kupujícím nebo jeho zástupcem do provozních prostor kupujícího, zboží si
odebrat zpět.
Právní následky uvedené v bodě III. 3. těchto VOP, může kupující odvrátit poskytnutím jistoty, která je
pro prodávajícího akceptovatelná co do formy a alespoň ve výši neuhrazené části kupní ceny za
dodané zboží. Poskytnutím takové jistoty se výhrada vlastnického práva prodávajícího ke zboží ruší.
Prodávající je oprávněn započíst veškeré pohledávky, které má vůči kupujícímu, proti jeho
pohledávkám. Lze také započíst pohledávky splatné proti nesplatným, v takovém případě je den
splatnosti pohledávek den zápočtu. Předmětem zápočtu nemohou být pohledávky, které považuje
jedna ze stran za sporné.

IV. Dodání a převzetí zboží
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Zboží je prodávající povinen dodat ve lhůtě podle KS nebo potvrzené objednávky. Dodací lhůty
začínají běžet následujícím dnem po potvrzení KS nebo po potvrzení objednávky, avšak ne dříve, než
budou upřesněny všechny podrobnosti pro dodání zboží. Lhůta plnění je sjednána ve prospěch
prodávajícího, tedy prodávající je oprávněn dodat zboží před uplynutím lhůty pro dodání zboží
uvedené v KS, kupující však není oprávněn požadovat předčasné dodání.
Místem plnění při dodání ze závodu je dodací závod prodávajícího nebo jeho sklad.
Zboží je dodáno včas, je-li kupující včas vyzván k převzetí zboží ze závodu nebo skladu
prodávajícího. Kupující je povinen převzít zboží v závodě či ve skladu prodávajícího bez odkladu po
výzvě k převzetí zboží, není-li dohodnuto jinak.
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží.
Má-li být zboží odesláno, je kupující povinen převzít zboží bez zbytečného odkladu po dopravení
zboží do místa určení.
Má-li být zboží odesláno, uskutečňuje se dodání zboží označeného jako zásilka pro kupujícího, jeho
předáním prvnímu dopravci pro přepravu ke kupujícímu a umožněním kupujícímu uplatnit vůči
dopravci práva z přepravní smlouvy.
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7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

14.

15.

Závazek prodávajícího pro dodání zboží je splněn také včas, bylo-li umožněno přepravci určeného
kupujícím převzít dodávané zboží, ale k převzetí bez zavinění prodávajícího nedošlo.
Má-li být zboží odesláno, může prodávající stanovit trasu, dopravní prostředky, jakož i dopravce, neníli písemně dohodnuto jinak.
Nebude-li možné přepravu uskutečnit na předpokládané trase a v předpokládaném termínu bez
zavinění prodávajícího, je prodávající oprávněn přepravit zboží do jiného místa určení pouze po
předchozí dohodě s kupujícím.
Prodávající neodpovídá za opožděnou přepravu zboží v důsledku zavinění dopravce zboží.
Dodací lhůty se mohou prodlužit o dobu, po kterou je kupující v prodlení s úhradou platby ve prospěch
prodávajícího.
Dostane-li se prodávající do prodlení, může kupující po uplynutí [30] denní lhůty od sjednaného dne
pro dodání zboží, od smlouvy odstoupit. Toto se netýká smluvního plnění na zboží, které již bylo v této
lhůtě prodávajícím kupujícímu odesláno.
Jestliže je kupující v prodlení s převzetím zboží nebo se zaplacením ceny v případech, kdy dodání
zboží a zaplacení ceny se má uskutečnit současně, může prodávající skladovat zboží na náklady
kupujícího a zadržovat toto zboží, dokud kupující zcela neuhradí svoje závazky ve prospěch
prodávajícího.
Události způsobené vyšší mocí opravňují prodávajícího posunout termín dodávky o dobu trvání
příslušného omezení a o přiměřenou dobu k obnovení provozu. Za události způsobené vyšší mocí se
považují všechny skutečnosti, které prodávajícímu dodávku zboží podstatně zkomplikují či znemožní
(jako např. požár, destrukce zařízení nebo válka, nedostatek energie a surovin), jakož i překážky na
komunikacích, a to nezávisle na tom, vyskytnou-li se tyto okolnosti u prodávajícího, v závodě jeho
dodavatele nebo u jeho subdodavatele.
Prodávající je oprávněn k dílčím dodávkám v předpokládaném rozsahu svých možností.

V. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Kupující nabývá plné vlastnické právo k dodanému zboží teprve po splnění všech svých povinností
vyplývajících z KS, zejména po zaplacení plné kupní ceny za zboží. Jestliže toto není splněno, jedná
se o zboží s výhradou (dále jen „zboží s výhradou“).
Pokud kupující zpracuje dodané zboží s výhradou, popřípadě ho sloučí s cizí věcí, je prodávající
majitelem spoluvlastnického podílu k nové věci v poměru hodnoty zboží s výhradou k hodnotě cizí
věci. Takový spoluvlastnický podíl se považuje také za zboží s výhradou.
Kupující postupuje prodávajícímu veškeré pohledávky, současné i budoucí nebo jejich soubory,
plynoucí ze zcizení zboží s výhradou. Tyto postoupené pohledávky slouží prodávajícímu jako jistota a
budou po splnění všech povinností kupujícího vyplývajících z KS na zboží, postoupeny zpět na
kupujícího.
Kupující má povinnost vymáhat pohledávky plynoucí z prodeje zboží s výhradou nebo jiného jeho
zcizení až do doby splnění všech svých povinností vyplývajících z KS, zejména do zaplacení plné
kupní ceny za zboží. Kupující je přitom povinen na žádost prodávajícího své zaměstnance okamžitě
informovat o postoupení pohledávky podle bodu V.3. těchto VOP - neučiní-li to prodávající - a předat
prodávajícímu veškeré informace a podklady, potřebné k vymáhání pohledávky.
Nedojde-li k postoupení pohledávek podle bodu V.3. těchto VOP, je kupující oprávněn jakkoliv
disponovat s pohledávkami jen s předchozím písemným souhlasem prodávajícího.
Kupující musí neodkladně informovat prodávajícího o jakékoliv dispozici s pohledávkami podle bodu
V.3, včetně jejich zastavení, postoupení nebo jiném omezení pohledávky ve prospěch třetích osob.
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání.

VI. Prohlídka zboží
1.

2.

Kupující je povinen při převzetí zboží dodané zboží pozorně prohlédnout a viditelné vady a rozpory,
chybějící množství zboží, zřejmé při prohlídce písemně zaznamenat a informovat o nich
prodávajícího.
Má-li být zboží odesláno, je kupující povinen učinit prohlídku zboží po dopravení zboží do místa
určení.

VII. Záruka a odpovědnost za vady
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Prodávající zaručuje kupujícímu, že zboží dodané v souladu s těmito VOP bude bez materiálových,
konstrukčních a výrobních vad. Na tyto vady poskytuje prodávající záruku v délce dvanácti (12)
měsíců, a to počínaje datem dodání.
Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou kupující nemůže používat předmět koupě pro jeho vady, za
které odpovídá prodávající. O tuto dobu se záruční lhůta prodlužuje.
Kupující převzetím zboží (dle čl. VI.) prohlašuje, že dodané zboží nemá žádné zjevné vady.
Prodávající neodpovídá za vady způsobené neodbornou manipulací, za vady způsobené používáním
zboží v rozporu s jeho technickou dokumentací a za vady způsobené vyšší mocí.
Kupující je oprávněn uplatňovat nároky z odpovědnosti za vady jen v případě, že podá prodávajícímu
zprávu o vadách zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy skryté vady zjistil nebo vyšly najevo.
Zjistí-li kupující vady na zboží, musí ihned zanechat používání zboží.
Má-li zboží vady, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím dodání náhradního zboží, nebo
takové zboží opravit, nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny vzhledem k vadě zboží.
Prodávající je povinen dodat náhradní zboží za zboží vadné nebo jej opravit ve lhůtě 30 dnů od
uplatnění tohoto nároku.
V případě uplatnění záruky dodáním náhradního zboží, běží nová záruční lhůta, počínaje jeho
dodáním.
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10. V případě uplatnění záruky nemá kupující nárok na náhradu škody a ušlého zisku.
11. Není-li mezi smluvními stranami domluveno jinak, tak veškeré náklady při uplatnění záruky spojené
s dopravou směrem k prodávajícímu hradí kupující.
12. Neposkytne-li kupující prodávajícímu neprodleně potřebnou součinnost a reálnou možnost přesvědčit
se o platném nároku kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a neposkytne-li na požádání
neprodleně reklamované zboží nebo vzorky tohoto zboží prodávajícímu, zanikají veškeré jeho nároky,
vyplývající z odpovědnosti za vady.

VIII. Všeobecné omezení odpovědnosti za vady a promlčení
1.

2.

Není-li v těchto VOP stanoveno jinak, nese prodávající odpovědnost za škodu z důvodu porušení
smluvních či mimosmluvních povinností pouze v případě úmyslného jednání či hrubé nedbalosti a
pouze do výše kupní ceny za zboží. Odpovědnost prodávajícího se nevztahuje – kromě případu
úmyslného jednání – na takové škody, které nebylo možno u konkrétního obchodu za normálních
okolností očekávat či na něž je kupující pojištěn nebo obvykle může být pojištěn.
Veškeré nároky vůči prodávajícímu se promlčují v zákonem stanovených promlčecích lhůtách.

IX. Rozhodné právo a místo soudní příslušnosti
1.
2.

3.

4.

5.

Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí k dosažení smírného řešení veškerých sporů vzešlých
z těchto Obchodních podmínek a/nebo v souvislosti s nimi.
Smluvní strany se podle zákona č. 216/1994 Sb. výslovně dohodly na tom, že veškeré majetkové
spory z těchto VOP, jakož i spory, které by v budoucnu vznikly z právního vztahu založeného z těchto
VOP, s výjimkou sporů vzniklých v souvislosti s exekucí a sporů vyvolaných insolvenčním řízením,
pokud nebudou vyřešeny vzájemnou dohodou, je oprávněn rozhodovat podle právního řádu České
republiky Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
jedním arbitrem (dále jen Rozhodčí soud). Rozhodčí řízení se bude konat dle právního řádu ČR a
bude uplatněna zásada spravedlnosti. Verdikt Rozhodčího soudu je konečný a nenapadnutelný pro
všechny smluvní strany.
Při rozhodování o náhradě nákladů rozhodčího řízení budou přiměřeně použita příslušná ustanovení
Občanského soudního řádu. Rozhodčí nález nabývá dnem doručení účinku pravomocného soudního
rozhodnutí a je soudně vykonatelný. Nestanoví-li tato doložka jinak, platí zákon č. 216/1994 Sb.
Otázky rozhodčího řízení touto rozhodčí doložkou nevymezené a tímto zákonem neupravené je
oprávněn rozhodnout určený rozhodce sám.
Pro jakékoliv případy sporů s mezinárodním prvkem (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná
pravomoc rozhodčích řízení dle odstavce X. 2. těchto VOP a/nebo v souvislosti s nimi) či pro případy,
v nichž by bylo pravomocným rozhodnutím soudu, uvedeného výše, shledáno, že zde není dána
pravomoc rozhodce dle bodu X.2. těchto VOP, se smluvní strany výslovně dohodly, že v souladu s čl.
23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu
soudních rozhodnutí v občanských a obchodních sporech, bude stanovena výlučná příslušnost
Městského soudu v Jablonci nad Nisou pro rozhodování veškerých sporů z KS a/nebo VOP a/nebo v
souvislosti s nimi.
Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti s KS a VOP (s výjimkou sporů, u
nichž je dána výlučná pravomoc rozhodčích řízení dle odstavce X. těchto VOP a/nebo v souvislosti s
nimi) výlučnou pravomoc Městskému soudu v Jablonci nad Nisou.

X. Závěrečná ustanovení
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Kupující se zavazuje, že umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu s KS a/nebo VOP a/nebo
v souvislosti s nimi, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost.
Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady, vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady
spojené s vymáháním případných pohledávek.
Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku kupní smlouvy na
třetí osobu.
Kupující se zavazuje neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.
Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména
zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pro účely kontraktace s
mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní
závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008
(dále jen „Řím I“), že zvolily rozhodným právem pro kupní smlouvu a tyto VOP právo České republiky,
a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“. Touto volbou není
dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv.
V případě, že kterékoliv ustanovení KS a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným
nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a
vymahatelnost zbývajících ustanovení KS a/nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech
zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které
bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr
ustanovení, jež má být nahrazeno.
V případě pochybnosti při výkladu smluvních ujednání dodacích položek mezi stranami platí příslušné
ustanovení Mezinárodních pravidel Incoterms ve znění z roku 2010.
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