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Společnost: EuWe Eugen Wexler ČR, s.r.o.
se sídlem: Rokycany, Kotelská 1109, PSČ.
IČ:
49702092
zápis v OR u KS v Plzni v oddílu a vložce C. 5902

Všeobecné obchodní podmínky
vypracované v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, dále jen "občanský zákoník",
pro smluvní vztahy mezi obchodní společností EuWe
Eugen Wexler ČR, s.r.o. dále též „EuWe“, na straně
objednatele a dodavateli – smluvními partnery společnosti
EuWe
Článek I.
Základní ustanovení
1. Tyto všeobecné podmínky (dále též „obchodní
podmínky“, popř. „OP“) upravují v souladu s § 1751
občanského zákoníku obsah práv a povinností
vyplývajících ze smluvního vztahu mezi EuWe na straně
objednatele a dodavateli – smluvními partnery EuWe.
2.Smluvní vztah mezi EuWe a dodavatelem vzniká
okamžikem, kdy dodavatel vyjádří souhlas s obsahem
návrhu EuWe. Návrhem EuWe je ve smyslu § 1732
občanského zákoníku jakékoliv jednání této společnosti
směřující k uzavření smlouvy, z něhož vyplývají tyto
náležitosti:
a) podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla
být uzavřena jednoduchým a nepodmíněným přijetím
takového návrhu, a
b) vůle EuWe být smlouvou vázán, bude-li návrh přijat.
Článek II.
Objednací a dodací podmínky
1.V rámci smluvního vztahu podle čl. I obchodních
podmínek je společnost EuWe oprávněna objednat od
dodavatele výrobky odpovídající jeho předmětu
podnikání podle své potřeby formou písemné
objednávky. Objednávky je společnost EuWe povinna
zasílat dodavateli prostřednictvím elektronické pošty
jako přílohu ve formátu pdf s podpisem vedoucího
nákupu nebo statutárního orgánu EuWe , popř.
prostřednictvím držitele poštovní licence, a to na
kontakty uvedené na webových stránkách dodavatele,
neurčí-li dodavatel písemně kontakty jiné.
2. Objednávka učiněná podle odst. 1 se považuje za
závaznou okamžikem jejího doručení dodavateli, pokud
EuWe nejpozději třetí kalendářní den po odeslání
objednávky neobdrží od dodavatele výslovné písemné
odmítnutí objednávky. Pro tyto účely se písemnou
formou rozumí doručení originálu písemného sdělení
dodavatele prostřednictvím držitele poštovní licence,
popř. prostřednictvím elektronické pošty jako přílohu ve
formátu pdf s podpisem statutárního orgánu dodavatele,
a to na kontakty uvedené na webových stránkách
EuWe, neurčí-li EuWe písemně kontakty jiné.
3. Každá objednávka musí obsahovat tyto minimální
obsahové náležitosti:

číslo objednávky

přesné určení zboží, které má být dodáno (druh
zboží a požadované množství)

požadovanou dobu dodání určenou podle bodu 5
níže

místo dodání zboží (doložka DAP podle
INCOTERMS)

cena za jednotku zboží

platební podmínky

náležitosti stanovené v § 435 (tj. obchodní firma,
sídlo, identifikační číslo, údaj o zápisu
v obchodním rejstříku včetně spisové značky).
4. Společnost EuWe je oprávněna provést změnu závazné
objednávky, pokud to lze od dodavatele objektivně
vyžadovat, tj. nezpůsobí-li dodatečná změna
nepřiměřené obtíže v provozu dodavatele. Pro změny
závazné objednávky platí obdobně ustanovení tohoto
článku.

5. Dodavatel je povinen dodat zboží v souladu s
podmínkami závazné objednávky. EuWe je oprávněna
určit v objednávce přiměřenou dobu dodání v závislosti
na druhu a množství objednaného zboží,.
6. Nastane-li během plnění objednávky jakákoliv okolnost,
která je způsobilá ohrozit včasné dodání zboží, je
dodavatel povinen na tuto okolnost společnost EuWe
neprodleně písemně upozornit a navrhnout přiměřenou
náhradní dodací dobu. Pro tyto účely se písemná forma
považuje za splněnou při zaslání zprávy prostřednictvím
elektronické pošty na odpovídající elektronický kontakt
společnosti EuWe prezentovaný na jejích webových
stránkách. Poruší-li dodavatel tuto povinnost, je
společnost EuWe oprávněna požadovat za každé dílčí
porušení oznamovací povinnosti smluvní pokutu ve výši
50.000,- Kč. Tím není dotčen nárok na náhradu škody.
7. Bude-li dodavatel v prodlení se splněním objednávky, je
společnost EuWe oprávněna požadovat od dodavatele
smluvní pokutu ve výši 1% z částky odpovídající ceně
dodávky, se kterou je dodavatel v prodlení. Tím není
dotčeno právo na náhradu škody. Bude-li dodavatel v
prodlení se splněním objednávky opakovaně (tj.
nejméně 2x v průběhu 3 měsíců), je společnost EuWe
oprávněna odstoupit od smlouvy.
8. Dodavatel je povinen dodat zboží na svůj náklad a
nebezpečí v místě sídla EuWe vždy v pracovní dny
pokud není dohodnuto jinak. Připadne-li poslední den
dodací doby na sobotu, neděli nebo svátek, připadne
poslední den dodací doby na nejblíže následující
pracovní den.
9. EuWe se zavazuje zboží převzít, pokud je bezvadné
nebo pokud vykazuje pouze drobné vady, které nebrání
řádnému užívání zboží k účelu, k němuž má sloužit.
Budou-li při předání zboží zjištěny vady, které brání jeho
řádnému užívání, popř. poruší-li dodavatel povinnosti
podle čl. V níže, je společnost EuWe oprávněna
odmítnout převzetí zboží a dodavatel se dostává se
svou povinností dodat zboží do prodlení.
10. Dodá-li dodavatel větší množství věcí, než které bylo
objednáno, není EuWe povinna přebytečné množství
věcí převzít.
11. EuWe se zavazuje převzetí písemně potvrdit na
dodacím listu, kterým je dodavatel povinen opatřit
každou dílčí dodávku zboží pro EuWe. Společnost
EuWe je oprávněna požadovat jedno písemné
vyhotovení dodacího listu. Na dodacím listu je dodavatel
povinen uvést číslo objednávky.
12. V případě zjištění vad při přejímce zboží (vstupní
kontrola) je společnost EuWe povinna uvést na dodacím
listu přesný výčet zjištěných vad. Dodavatel je povinen
zjištěné vady odstranit některým ze způsobů uvedených
níže v čl. IV. Využije-li EuWe svého oprávnění
odmítnout převzetí zboží (viz odst. 9 výše), je povinen
uvést v dodacím listu důvody takového odmítnutí.
13. Zboží se považuje za dodané dnem:
a) dnem, kdy EuWe zboží fakticky převezme, nebo
b) dnem, kdy dodavatel umožní v souladu s touto
smlouvou společnosti EuWe zboží převzít a ta zboží
nepřevezme v rozporu se smlouvou (tím není
dotčeno oprávnění odmítnout převzetí zboží podle
odst. 9),
dále též “den dodání zboží”.
14. Nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo ke zboží
přechází na EuWe dnem dodání zboží (odst. 13).
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Článek III.
Cena zboží. Platební podmínky
1. Dodavatel je povinen účtovat cenu podle objednávky
(viz čl. II odst. 3 výše). Společnost EuWe je povinna
určit cenu na objednávce jako cenu přiměřenou podle
aktuálních ceníků prezentovaných na webových
stránkách EuWe ke dni zpracování objednávky EuWe.
2. V ceně zboží podle objednávky je již zahrnuta cena
dopravy i obalu zboží;
3. Dodavatel je oprávněn vyúčtovat společnosti EuWe
cenu zboží nejdříve v den, který se ve smyslu čl. II odst.
13 považuje za den dodání zboží, a to formou faktury
obsahující všechny náležitosti požadované platnou
právní úpravou, ke které bude jako příloha připojena
kopie odpovídajícího dodacího listu. Dodavatel je
oprávněn určit na faktuře dobu splatnosti účtované
pohledávky, tato doba však nesmí být kratší než 30 dnů
ode dne vystavení faktury, nebude-li mezi stranami
ujednáno jinak.
4. Pokud nebude mít faktura všechny povinné náležitosti,
popř. Bude-li v rozporu se sjednanými podmínkami, je
společnost EuWe oprávněna vrátit ji dodavateli k
doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení.
Doba splatnosti začíná v takovém případě plynout znovu
až po vystavení náležitě doplněné či opravené faktury.
5. Kupní cena je splatná bezhotovostním převodem
účtované částky na účet dodavatele určený na faktuře.
6. Bude-li EuWe v prodlení s úhradou kupní ceny zboží, je
dodavatel oprávněn požadovat kromě dlužné částky
také úroky z prodlení ve výši podle právní úpravy platné
ke dni vzniku prodlení.
Článek IV.
Odpovědnost za vady zboží
1. Pokud dodavatel nedodá zboží v sortimentu, množství
nebo jakosti odpovídajících požadavkům EuWe podle
objednávky a podle Směrnice zajištění jakosti po
dodavatele, má zboží vady. Uzavřením smlouvy (viz čl. I
těchto OP) potvrzuje dodavatel, že mu byla Směrnice
zajištění jakosti pro dodavatele“, dále též „Směrnice“,
předána a že se s jejím obsahem řádně seznámil.
2. Nebude-li v konkrétním případě mezi stranami sjednáno
něco jiného, platí, že dodavatel přebírá záruku, že zboží
dodané EuWe podle těchto OP bude jako celek
způsobilé pro použití k účelu, pro který je určeno,
minimálně po dobu 36 měsíců ode dne dodání zboží,
resp. že si v této záruční době zachová obvyklé
vlastnosti a vlastnosti výslovně požadované v písemné
objednávce EuWe a ve Směrnici.
3. Pokud bude dodané zboží v průběhu záruční doby
vykazovat vady, je společnost EuWe povinna o
zjištěných vadách dodavatele písemně informovat bez
zbytečného odkladu po jejich zjištění a v písemném
oznámení o reklamaci zároveň určit, který nárok
vyplývající z odpovědnosti dodavatele za vady zboží v
souvislosti se zjištěnými vadami uplatňuje. Pro tyto účely
se písemná forma považuje za splněnou při zaslání
zprávy prostřednictvím elektronické pošty na
odpovídající elektronický kontakt dodavatele
prezentovaný na jeho webových stránkách.
4. Je-li reklamace oprávněná a představuje-li zjištěná vada
podstatné porušení smlouvy ze strany dodavatele, je
EuWe oprávněna uplatnit následující nároky:
dodání nové věci bez vady, nebo
odstranění vady opravou věci (u odstranitelných
vad), nebo
přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
odstoupení od smlouvy.

5. Je-li reklamace oprávněná a představuje-li zjištěná vada
nepodstatné porušení smlouvy ze strany dodavatele, je
EuWe oprávněna uplatnit následující nároky:
odstranění vady opravou věci (u odstranitelných
vad), nebo
přiměřenou slevu z kupní ceny.
Článek V.
Zvláštní ustanovení
1. Pokud dodávané zboží podléhá zvláštnímu režimu
(např. Povinnost zvláštní registrace, podřízenost
zvláštním předpisům, např. Nebezpečné látky apod.), je
dodavatel povinen uvést tuto skutečnost na šech
dokladech vztahujících se ke zboží, především na
dodacím listu, a uvést odkazy na speciální předpisy
upravující zvláštním režim zboží.
2. Je-li zboží dodáváno v nevratných obalech, je dodavatel
povinen dodržet veškeré povinnosti vyplývající ze
zákona o obalech, včetně povinnosti dokladovat obsah
těžkých kovů v obalech a způsob likvidace obalu.
3. Poruší-li dodavatel povinnosti podle předchozích
odstavců, je to důvod k odmítnutí převzetí zboží (viz čl.
II odst. 9 výše).
4. Smluvní strany se mohou dohodnout, že obaly pro účely
dodávek zboží poskytne dodavateli společnost EuWe. V
takovém případě je dodavatel povinen použít takto
poskytnuté obaly výhradně pro plnění objednávek
EuWe.
5. Dodá-li obaly pro dodávky zboží společnost EuWe, je
oprávněna vyúčtovat dodavateli cenu takto poskytnutých
obalů s výhradou zpětné koupě ve smyslu § 2135 a
násl. občanského zákoníku, resp. s výhradou zpětného
prodeje ve smyslu § 2139 občanského zákoníku.
6. Nepůjde-li o oběh obalů podle odst. 4 a 5 výše, jsou
dodavatel a EuWe povinni popsat předání obalů v
dodací listu vztahujícím se ke zboží dodávaném v
obalech mimo případ odst. 4 a 5 a doplnit v dodacím
listu údaj přesného množství a dostatečné specifikace
obalu. s údajem přesného množství a dostatečně určité
specifikace obalu. V případě vrácení obalů je dodavatel
povinen uvést na dodací list přesný počet vracených
obalů. Vyjde-li z dodacího listu najevo, že některý z
obalů poskytnutých objednatelem mimo režim odst. 4 a
5 výše chybí, je společnost EuWe oprávněna požadovat
od dodavatele částku odpovídající pořizovací ceně
obalu téhož druhu aktuální ke dni zjištění ztráty obalu,
dále též „cena obalu“, a smluvní pokutu ve výši 10% z
ceny obalu.
7. Dodavatel se zavazuje, že ochrání EuWe před
veškerými nároky jiných osob, které by jim mohly
vzniknout porušením autorských práv či jiných práv z
duševního a průmyslového vlastnictví.
8. Věci všeho druhu, které EuWe poskytne dodavateli v
souvislosti s dodávkami zboží podle těchto OP,
zůstávají vlastnictvím objednatele a dodavatel je
povinen takové věci společnosti EuWe na požádání
vrátit. Dodavatel se zavazuje zabránit zpřístupnění
takových věcí třetím osobám bez předchozího
písemného souhlasu EuWe. Pro účely splnění písemné
formy se čl. II odst. 2 poslední věta těchto OP použije
obdobně.
9. Zákaz podle odst .8 zahrnuje i zákaz poskytnout věci
převzaté od EuWe pro plnění jiných zakázek než
objednávek EuWe.
10. Dodavatel je povinen věci převzaté od EuWe podle
odst. 7 viditelně označit jako vlastnictví EuWe, chránit je
před poškozením a zničením a zajišťovat na své
náklady jejich řádnou údržbu a potřebné opravy.
11. Poruší-li dodavatel své povinnosti podle odst. 7 až 10,
je společnost EuWe oprávněna požadovat od něj
smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každé dílčí
porušení zmíněných povinností.
.
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Článek VI.
Důvěrnost informací
1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré informace,
které si v souvislosti s uzavřením této smlouvy a
v průběhu jejího trvání poskytly či poskytnou mají
charakter důvěrných údajů ve smyslu § 1730
občanského zákoníku a obě smluvní strany jsou
povinny zachovávat o nich mlčenlivost a dbát, aby
nebyly zneužity. Tato povinnost trvá i po ukončení
smluvního vztahu podle této smlouvy. Pokud některá ze
smluvních stran tuto svoji povinnost poruší, je druhá
smluvní strana oprávněna požadovat zaplacení
smluvní pokuty ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý
případ prokazatelného porušení povinnosti. Tím není
dotčena povinnost poskytovat součinnost orgánům
veřejné správy při výkonu kontroly a jiných jejich
pravomocí
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2. Smluvní strany se zavazují zachovávat povinnost
mlčenlivosti po celou dobu trvání smluvního vztahu
podle této smlouvy i po jeho skončení.
Článek VII.
Závěrečná ustanovení
1. Dodavatel není oprávněn postoupit jakoukoliv svoji
pohledávku vůči EuWe vyplývající ze smluvního
vztahu založeného podle čl. I těchto OP na žádnou
třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu
EuWe.
2. Záležitosti, které tyto obchodní podmínky výslovně
neupravují, se řídí českou právní úpravou, především
občanským zákoníkem.
3. Přijetím návrhu EuWe ve smyslu čl. I OP dodavatel
potvrzuje, že je řádně seznámen s všeobecnými
obchodními podmínkami a že s těmito OP
bezvýhradně souhlasí.

