Všeobecné obchodní podmínky Doppelt Engineering s.r.o.
nákupní podmínky
I.
Vymezení pojmů
Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává společnost Doppelt Enineering s.r.o,
IČO: 04506791, DIČ: CZ04506791, sídlem Matky Boží 1206/41, PSČ: 58601, Jihlava,
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 90302
také vystupující pod jménem Outtech International, (dále jen „Kupující“)
Tyto podmínky upravují předem neurčené množství kupních smluv a jiných
obchodních transakcí mezi Kupujícím a obchodními partnery společnosti Doppelt Engineering
s.r.o. (dále jen „Dodavatel“), uzavřených na základě jednotlivých objednávek, jejichž
předmětem je závazek Dodavatele dodávat Kupujícímu zboží ze sortimentu Dodavatele, které
bude specifikováno vždy jednotlivými objednávkami Kupujícího (dále jen „Zboží“) a převést
na Kupujícího vlastnické právo k takovému Zboží, a dále pak závazek Kupujícího uhradit za
dodané Zboží sjednanou kupní cenu.
Tyto podmínky se stávají nedílnou součástí každé koupě Zboží, a to i v případě
prosté objednávky a jejího potvrzení, pokud nedochází k podpisu písemného dokumentu kupní smlouva (vše společně dále jen jako „Smlouva“). Pokud jsou ve Smlouvě výslovně
definovány dodatečné či protikladné smluvní podmínky, mají taková ujednání před ujednáními
Podmínek, s nimiž jsou v rozporu, přednost. Všeobecné obchodní a dodavatelské podmínky
Dodavatele, obzvláště prodejní podmínky Dodavatele, nejsou součástí Smlouvy.
II.
Uzavření Smlouvy a rozsah dodávky
Smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem podpisu Smlouvy oběma stranami
nebo přijetím písemného potvrzení Dodavatele o přijetí objednávky. Kupující učiní
objednávku písemnou formou a odešle ji buď fyzicky, nebo elektronicky. V objednávce
Kupující uvede konkrétní Zboží, které objednává, počet kusů, cenu a požadovaný termín
dodání.
Dodavatel takto učiněnou objednávku potvrdí opět písemnou formou nejpozději
do 5-ti pracovních dnů. V potvrzení objednávky Dodavatel uvede Zboží, které dodává, jeho
počet, termín a způsob dodání. Dodavatel je povinen vyhovět objednávce Kupujícího v plném
rozsahu, pokud se strany nedohodnou jinak.
Objednávka se považuje za potvrzenou i v případě, že ji Dodavatel ve stanoveném
čase nepotvrdí a zároveň žádným způsobem neinformuje Kupujícího o tom, že objednávku
potvrdit nechce nebo nemůže a že objednané Zboží nemá v úmyslu dodat.
Pro účely těchto podmínek se vylučuje použití ustanovení § 1740 odst. 3
občanského zákoníku - přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou. Pro vyloučení pochybností
toto ustanovení nic nemění na právu stran jednat o změnách nabídky. V případě, že Dodavatel
není schopen dodat Kupujícímu Zboží dle potvrzené objednávky (včetně množství) a/či
požadované lhůtě, je povinen o tom Kupujícího ihned informovat. Pokud Dodavatel řádně
nedodá Zboží ani v náhradním termínu stanoveném Kupujícím, je Kupující oprávněn
požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny objednaného, ale nedodaného Zboží za každý
i započatý den prodlení s dodáním Zboží, a zároveň může odstoupit od předmětné Smlouvy
jako celku či jen v rozsahu nedodané části Zboží. Tímto není dotčeno právo Kupujícího na
náhradu škody a související práva.
Kupující má právo odstoupit od Smlouvy do 14 dnů od předání Zboží v případě,
že Smlouvu uzavřel elektronickou formou a neměl možnost si dopředu ověřit funkčnost,
vhodnost a kvalitu objednaného Zboží. V takovém případě bude Zboží vráceno Dodavateli na
náklady a riziko Kupujícího. Toto nelze uplatnit na Zboží vyráběné dle výkresu Kupujícího,
pokud mu Zboží odpovídá.
III.
Kupní cena a platební podmínky
Kupující je povinen zaplatit Dodavateli za Zboží a služby sjednanou kupní cenu
dle Smlouvy.
Kupní cena z každé jednotlivé objednávky je splatná na základě řádně vystavené
faktury. Splatnost faktury činí 60 dní ode dne jejího doručení Kupujícímu, pokud není ve
Smlouvě uvedeno jinak. Pokud faktura neobsahuje všechny náležitosti dle platných právních
předpisů a/či obsahuje chyby (zejména pak nesprávnou kupní cenu) je Kupující oprávněn ji
bez zbytečného odkladu zaslat zpět Dodavateli k opravě. V takovém případě není Kupující
v prodlení s úhradou kupní ceny a 60-ti denní splatnost běží znovu ode dne doručení bezvadné
faktury.
Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu ne předmět koupě Kupujícímu nejdříve
společně s předáním bezvadného předmětu koupě Kupujícímu a jeho převzetí Kupujícím od
Dodavatele. Předání a převzetí předmětu koupě bude zachyceno v dodacím listě podepsaném
Kupujícím a Dodavatelem.
Po uzavření Smlouvy není Dodavatelem oprávněn jednostranně zvýšit kupní
cenu.
IV.
Dodací podmínky, převedení rizik, přechod vlastnického práva.
Dodavatel je povinen doručit Zboží na své riziko a náklady v termínu na místo
určené ve Smlouvě. Pokud toto není určeno, myslí se jím sídlo Kupujícího. Dodavatel zajišťuje
také balení na své náklady, které provádí na základě pokynů Kupujícího.
Dodavatel je povinen dodat Zboží řádně zabalené výhradně v neutrálních obalech
bez loga, jména nebo kontaktu na dodavatele, označené dle pokynů Kupujícího, tak, aby bylo
dostatečně chráněno před poškozením, v řádném stavu a s dodacím listem. Balení nesmí
obsahovat jakékoli dokumenty, průvodky nebo kontrolní protokoly, které nejsou Kupujícím
požadovány jako součást dodávky nebo nejsou jejím předmětem. Zboží dodat spolu se všemi
potřebnými dokumenty.
Kupující není povinen obaly Zboží vracet Dodavateli zpět. V případě, že si
Dodavatel a Kupující sjednají vracení obalů, děje se tak na náklad a riziko Dodavatele.
Kupující při dodání, v rámci možností, zkontroluje stav Zboží (včetně obalu) a
počet kusů, přičemž si vyhrazuje, že vady a poškození Zboží v uzavřených obalech, které
prokazatelně nemohly vzniknout běžnou manipulací u Kupujícího, budou považovány za vady
Zboží existující již při převzetí Zboží a Kupující je v případě těchto vad oprávněn uplatnit
nároky ze Záruky a odpovědnosti za vady.
Dodané Zboží musí odpovídat sjednaným požadavkům stejně jako všem
technickým a právním požadavkům na takové Zboží.

Dodávka musí obsahovat veškeré označení Zboží a dokumenty vztahující se ke
Zboží, zejména jako jsou dokumenty nutné k převzetí a užívání Zboží, k nabytí vlastnického
práva ke Zboží, potřebná osvědčení, atesty a certifikáty.
Dodavatel má nárok na zaplacení kupní ceny pouze za Zboží skutečně dodané.
Pro případ dodání Zboží, jehož kvalita, způsob balení nebo informace uvedené
v dodacím listě nebudou vyhovovat sjednané specifikaci, si Kupující vyhrazuje právo Zboží
nepřevzít.
Nebezpečí škody na Zboží a vlastnické právo ke Zboží přecházejí na Kupujícího
okamžikem řádného převzetí Zboží potvrzeného Kupujícím v dodacím listě.
V.
Záruční podmínky, odpovědnost za vady
Dodavatel odpovídá za to, že Zboží bude dodáno Kupujícímu zcela v souladu se
Smlouvou.
Dodavatel poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Zboží v délce minimálně 24
měsíců od dne řádného převzetí Zboží Kupujícím, pokud není vzhledem k povaze Zboží
právním předpisem stanovena záruční doba/doba použitelnosti delší nebo pokud není na Zboží
jeho výrobcem poskytována záruční doba/doba použitelnosti delší. V takovém případě
poskytne Dodavatel Kupujícímu tuto delší záruční dobu.
Reklamace uplatňuje Kupující u Dodavatele bez zbytečného odkladu po zjištění
vady Zboží. V takovém případě je Dodavatel povinen vadný kus v přiměřené lhůtě vyměnit za
nový, pokud se strany nedohodnou jinak.
Přiměřenou lhůtu pro odstranění vad Zboží a dodání nového či chybějícího Zboží
stanoví Kupující.
V případě opakování vady nebo jejího neodstranění je Kupující oprávněn dle
vlastní volby: (a) požadovat odstranění vad opravou Zboží na místě nebo (b) požadovat dodání
nového Zboží za vadné nebo chybějící ve velmi rychlém termínu a bez ohledu na případné
náklady nebo (c) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo (d) odstoupit od Smlouvy a
požadovat vrácení kupní ceny oproti Zboží.
V případě dodání nového Zboží, nebo provedení opravy běží záruční doba znovu
v plné délce od předání opraveného, resp. nově dodaného Zboží Kupujícímu.
Dodavatel je povinen nahradit Kupujícímu škodu, která mu vznikne v souvislosti
s dodáním Zboží v důsledku porušení smluvních a zákonných povinností Dodavatele.
Dodavatel je rovněž povinen nahradit Kupujícímu škodu, která bude po Kupujícím
uplatňována třetími osobami v souvislosti s dodaným Zbožím v důsledku porušení smluvních
a zákonných povinností na straně Dodavatele. Povinnost k náhradě škody dle tohoto
ustanovení nezaniká ukončením smluvního vztahu mezi Dodavatelem a Kupujícím.
VI.
Reklamace
Pokud Kupující při převzetí zásilky zjistí vnější poškození přepravního, příp.
skupinového obalu (např. proražený, potrhaný, promáčený, otevřený obal), provede zápis do
přepravních dokladů řidiče. Neprovedení takového zápisu nezbavuje Kupujícího práva na
uplatnění reklamace vyplývající z takového poškození. V takovém případě je ale důkaz o
poškození obalu součástí reklamace a Kupující je povinen jej doložit.
Pokud Kupující zjistí poškození dodaného Zboží až po převzetí zásilky a vybalení
Zboží, přičemž vnější obal zásilky nebyl poškozen, je nutné, aby poškozené Zboží bylo
neprodleně písemně reklamováno u Dodavatele.
Pokud Kupující po vybalení a důkladné kontrole dodaného Zboží dle dodacího
listu zjistí rozdíl v množství dodaného Zboží oproti objednanému množství, je nutné toto
písemně neprodleně oznámit Dodavateli.
Do doby vyřízení reklamace, resp. do získání dalších instrukcí od Dodavatele,
zůstává reklamované Zboží u Kupujícího.
Dodavatel může pozastavit splatnost faktury do doby úplného vyřízení reklamace.
VII.
Závěrečná ustanovení
Dodavatel je povinen bezpodmínečně zachovávat mlčenlivost o veškerých
informacích, které jsou mu zpřístupněny v souvislosti s dodávkami Zboží Kupujícímu a které
lze považovat s ohledem na okolnosti jednoznačně za obchodní nebo firemní tajemství a které
mají být zachovány jako důvěrné, s výjimkou informací, které jsou známy z veřejných zdrojů.
Ustanovení § 1799 až § 1800 občanského zákoníku, vztahující se na smlouvy
uzavírané adhezním způsobem, se na Smlouvu neuplatní.
Dodavatel se zavazuje, že zboží vyráběné pro Kupujícího na základě dodané
výkresové dokumentace nebude nabízet ani vyrábět pro žádnou třetí osobu bez výslovného
souhlasu Kupujícího a to nejméně 24 měsíců od poslední dodávky tohoto zboží.
Pokud Dodavatel poruší některý z těchto bodů, je Kupující oprávněn od dodavatel
žádat Smluvní Pokutu až do výše Euro 100.000,- (slovy sto tisíc Euro) splatnou na požádání.
Zaplacením této smluvní pokuty, není nad rámec znění § 2050 Občanského zákoníku, dotčen
nárok kupujícího na náhradu vzniklé škody. Ustanovení § 2050 Občanského zákoníku, se
nepoužije.
Dodavatel i Kupující se zavazují řešit veškeré spory především mimosoudním
jednáním.
Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv ze stran oprávněna se dovolávat soudní
pravomoci v místě příslušného soudu dle umístění svého sídla zapsaného v obchodním
rejstříku. Na případné spory není aplikovatelné rozhodčí řízení a žádná ze stran nemá právo se
ho domáhat.
Pokud jedno nebo více ustanovení Smlouvy nebo těchto podmínek je, nebo se
stane zcela nebo částečně neplatným nebo nezákonným, nemá to vliv na platnost nebo
legálnost zbývajících ustanovení Smlouvy, resp. těchto podmínek. Smluvní strany nahradí
neplatná nebo nezákonná ustanovení platnými a zákonnými, která se svým účelem nejvíce
blíží těm, která nahrazují.
Jakákoliv předchozí ujednání a korespondence stran, pokud nejsou obsažena ve
Smlouvě nebo těchto podmínkách, pozbývají platnosti a právní závaznosti.
Tyto podmínky jsou platné ode dne podpisu, přičemž pro smluvní strany vždy
platí ve znění uvedením na internetových stránkách Kupujícího (www.profi3dtisk.cz) v den
uzavření Smlouvy.

V Jihlavě, 20. 6. 2016

