Nákupní podmínky skupiny Krone č. 01/04
I.
1.

2.

II.

Kupující má právo na zákonné nároky z vad vůči prodávajícímu a
prodávající ručí kupujícímu v zákonném rozsahu. Kupující je v
případě nebezpečí, prodlení nebo spěšnosti oprávněn odstranit vady
na náklady prodávajícího.

Rozsah platnosti
Následující podmínky kupujícího platí pro všechny smlouvy o dodávce
zboží uzavírané mezi kupujícím a prodávajícím. Platí i pro všechny budoucí
obchodní vztahy, a to i tehdy, nejsou-li znovu výslovně dohodnuty. Odlišné
podmínky prodávajícího, které kupující výslovně neuzná, jsou pro
kupujícího nezávazné i v případě, že s nimi nevysloví výslovný nesouhlas.
Podmínky kupujícího platí i tehdy, jestliže kupující přijme bez výhrad
dodávku prodávajícího, i když o jeho protikladných nebo odlišných
podmínkách věděl.
Veškeré dohody mezi kupujícím a prodávajícím učiněné v souvislosti s
kupními smlouvami jsou písemně stanoveny v kupních smlouvách, těchto
podmínkách a údajích kupujícího.

VI. Ručení prodávajícího / pojistná ochrana
1.

Uplatňuje-li třetí osoba na kupujícím náhradu škody, která vznikla v
důsledku vady produktu, za kterou odpovídá prodávající, je
prodávající povinen na základě první výzvy zprostit kupujícího všech
nároků třetích osob včetně nutných nákladů na toto zproštění, jestliže
příčina vznikla v dosahu a organizačním rozsahu prodávajícího.

2.

Musí-li se kupující kvůli případu škody odvolávat ve smyslu článku VI.
bodu 1), je prodávající povinen nahradit kupujícímu všechny výlohy
vzniklé v souvislosti s provedenou akcí. Je-li to možné a časově
zvládnutelné, je kupující povinen informovat prodávajícího o obsahu a
rozsahu odvolání a poskytnout mu příležitost k podání stanoviska.
Další zákonné nároky kupujícího zůstávají nedotčeny.

3.

Prodávající je povinen uzavřít a udržovat pojištění odpovědnosti za
produkt s přiměřeným pojistným krytím pro případ poškození
zdraví/věci. Další zákonné nároky kupujícího zůstávají tímto nedotčeny.
Vznese-li třetí osoba nárok vůči kupujícímu z důvodu porušení
ochranných práv třetí osoby, je prodávající povinen na základě první
výzvy zprostit kupujícího takového nároku včetně veškerých
nezbytných nákladů, které kupujícímu vznikly v souvislosti s tímto
nárokem třetí osoby a s jeho odvrácením. Kupující není oprávněn
uznat nároky třetích osob bez písemného souhlasu prodávajícího
a/nebo uzavírat s třetími osobami dohody ohledně takových nároků.
Promlčecí lhůta u nároků na zproštění činí tři roky od okamžiku, kdy
se kupující o nároku třetí strany dozvěděl, nejpozději však deset let od
expedice věci.

Nabídka a uzavření smlouvy

1.

Nabídkou na uzavření kupní smlouvy (objednávkou) je kupující vázán po
dobu dvou týdnů. Prodávající smí přijmout nabídku formou písemného
vyjádření vůči kupujícímu pouze během těchto dvou týdnů.

2.

Výkresy, plány a jiné podklady náležející k objednávce zůstávají majetkem
kupujícího, který si na tyto podklady vyhrazuje veškerá autorská práva.
Jestliže prodávající nepřijme nabídku kupujícího během lhůty dle článku 2
bodu 1), je povinen tyto podklady neprodleně zaslat zpět kupujícímu.

III.

Platby

1.

Cena vykázaná kupujícím v objednávce je závazná a rozumí se včetně
dodávky do firmy, pokud nebylo smluvními stranami písemně dohodnuto
jinak. Balné je zahrnuto v ceně. Cena se rozumí bez příslušné platné
zákonné daně z přidané hodnoty. Veškeré faktury prodávajícího musí
uvádět číslo objednávky uvedené kupujícím.

2.

Pokud nebylo písemně dohodnuto jinak, platí pro platbu do
21 pracovních dnů od dodávky zboží prodávajícím a obdržení faktury
3% skonto, při platbě do 60 dnů platí cena netto.

3.

Kupující má právo zápočtu nebo zadržení v plném rozsahu dle zákona.
Je oprávněn postoupit veškeré nároky z kupní smlouvy bez souhlasu
prodávajícího. Prodávající nemá právo postoupit pohledávky ze
smluvního vztahu třetím osobám bez písemného souhlasu kupujícího.

IV.

Dodací lhůta

1.

Dodací lhůta uvedená kupujícím v objednávce nebo uvedené datum
dodávky jsou pro prodávajícího závazné.

2.

Dostane-li se prodávající do prodlení, přísluší kupujícímu zákonné
nároky. Uplatní-li kupující nároky na náhradu škody, má prodávající
právo prokázat, že neporušil své povinnosti.

VII. Důvěrné informace/výhradní vlastnictví
Všechny díly a podklady, které kupující obdržel, zůstávají majetkem
kupujícího. Prodávající je smí mimo tuto smlouvu využít a/nebo
postoupit, resp. zpřístupnit třetím osobám pouze s písemným
souhlasem kupujícího. Po splnění příslušné smlouvy je prodávající
povinen předmět neprodleně a na vlastní náklady vydat kupujícímu.

VIII. Sídlo soudu/místo plnění/rozhodné právo
1.

V.

Záruka / ručení

1.

Kupující je povinen prověřit zboží z hlediska případných odchylek
kvality a vad v přiměřené lhůtě od dodávky zboží prodávajícím.
Stížnost na zjevné vady se považuje za včasnou, je-li kupujícím
odeslána do pěti pracovních dnů od dodávky zboží a je-li následně
doručena prodávajícímu; stížnost na skryté vady se považuje za
včasnou, je-li kupujícím odeslána do pěti pracovních dnů po odhalení
vad a je-li následně doručena prodávajícímu.
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4.

Maschinenfabrik
Bernard Krone GmbH
Heinrich-Krone-Str. 10
48480 Spelle

2.

Místem plnění a výhradním sídlem soudu pro dodávky a platby
(včetně šekových žalob) a rovněž pro veškeré spory mezi
prodávajícím a kupujícím vzešlé z uzavřených smluv je Rheine/Westf.
(Porýní/Vestfálsko), je-li prodávající obchodníkem ve smyslu
obchodního zákoníku.
Vztahy mezi smluvními stranami se řídí výhradně podle práva
platného ve Spolkové republice Německo.
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Fahrzeugwerk
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