Všeobecné obchodné podmienky
I.

Všeobecne

1.

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti wedi GmbH platia vždy v práve platnom
znení pre realizáciu všetkých zákaziek akéhokoľvek druhu s výnimkou pokladania,
inštalácie alebo montáže stavebných materiálov či stavebných elementov. V prípade
výnimiek je základom zmluvy VOB (Verdingungsordung für Bauleistungen – poriadok
zadávania prác pre stavebné služby); našim zákazníkom ponúkame nahliadnutie do
zmluvných podmienok VOB/B a príp. technických predpisov VOB/C.

2.

Na základe špeciálnych schvaľovacích a skúšobných postupov a príslušných nariadení
o protipožiarnej ochrane nie sú naše výrobky určené pre použitie na plavidlách a/alebo
v lietadlách. V ojedinelých prípadoch je nutné predošlé schválenie. Záruka, náhrada
škody a iné nároky sú inak vylúčené.

3.

Všeobecné obchodné podmienky našich zákazníkov, ktoré sú odlišné týmto výslovne
odmietame. Nevyjadrenie sa k odlišným všeobecným podmienkam našich zákazníkov
sa nepovažuje za súhlas z našej strany. Udelením objednávky naši zákazníci výslovne
uznajú naše všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek ústne alebo telefonické
dohody odlišné od našich všeobecných obchodných podmienok sú bez písomného
potvrdenia neplatné.

4.

Ak nie je možné tieto podmienky uplatniť alebo ak nie sú dostatočné, platí nahradzujúce
alebo dodatočné ustanovenia HGB (Handelsgesetzbuch – nemecký obchodný zákonník)
a BGB (Bürgerliches Gesetzbuch – nemecký občiansky zákonník), v prípade, že
v nasledujúcich podmienkach nie je výslovne stanovené inak.

5.

Naše ponuky a naše vzory, prospekty, výkresu a iné údaje k službám sú nezáväzné, v
prípade, že nie sú výslovne písomne zjednané a potvrdené.

6.

Neboli uzatvorené žiadne dodatočné ústne dohody.

7.

Na objednávky je zákazník viazaný 2 týždne a právnu účinnosť nadobúdajú písomným
potvrdením z našej strany. Ak je objednávka realizovaná okamžite alebo ak ju do 2
týždňov neodmietneme, je potvrdenie považované za udelené. V prípade okamžitej
realizácie objednávky je faktúra zároveň potvrdením zákazky.

8.

V rámci potvrdenia zákazky upozorňujeme na určité technické predpoklady a druh
spracovania, ktoré je nutné zohľadniť, aby sa zaistila plná funkčnosť v súvislosti s inými
remeslami. V prípade nedodržania daných pokynov na spracovanie zaniká záruka za
dôsledky, ktoré z toho vyplývajú.

9.

Osobné údaje sú elektronicky spracované výhradne k obchodným účelom a sú
spracované a predávané podľa predpisov nemeckého spolkového zákona o ochrane
údajov. Obchodná korešpondencia vytlačená zariadením na spracovanie údajov je
právne záväzná aj bez podpisu.
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II.

Ceny

1.

Naše ceny sú čisté ceny z výrobného závodu Emsdetten; ako zjednané platia vždy ceny,
ktoré vyplývajú z aktuálneho cenníku v dobe príjmu zákazky.

2.

V prípade, že bude dodávka realizovaná až 4 mesiace po potvrdení zákazky,
vyhradzujeme si právo na zvýšenie ceny, pokiaľ nastanú podstatné zmeny ohľadne
nákladových faktorov ovplyvňujúcich zmluvu – napr. platy, obalový materiál, náklady na
energiu, dopravu, suroviny, dane. Odmena sa v tom prípade zvyšuje percentuálne podľa
vplyvu nákladových faktorov. To však neplatí, v prípade, že trvá dlhodobý dlžný vzťah.
Nepredvídateľné náklady spôsobené opomenutím zákazníka a dôležité pre splnenie
našich zmluvných povinností budú fakturované zvlášť.

3.

Obratové a iné zľavy ako aj čiastočné dodávky sa riadia našim písomným potvrdení.

III. Dodacia lehota a termín dodávky
1.

Dodacie lehoty sa začínajú dňom prijatia resp. realizácie zákazky a sú nezáväzné,
pokiaľ nebol termín dodávky výslovne písomne sľúbený.

2.

Ak sa v prípade záväzného termínu dodávky vyskytnú z našej strany neovplyvniteľné
alebo nepredvídateľné okolnosti, napr. vyššia moc, pracovný štrajk, nevyhnutné
prevádzkové poruchy, blokády, nedostatok energie, úradné opatrenie, predlžuje sa
lehota o dobu trvania tejto prekážky a primeranú dobu zábehu. U záväzného termínu
dodávky dochádza k omeškaniu až vtedy, keď zákazník stanový dva týždne dlhú
dodatočnú lehotu. Ak nebude dodávka realizovaná do uplynutia dodatočnej lehoty na
dodávku, má zákazník právo od zmluvy odstúpiť. Nároky na náhradu škody sú
s výnimkou poškodenia na živote, na tele a na zdraví obmedzené na zámer a hrubú
nedbanlivosť z našej strany.

3.

Kedykoľvek máme právo na čiastočnú dodávku a čiastočné plnenie.

4.

Zákazník je povinný tovar odobrať do 14 dní po doručenia potvrdenia zákazky resp.
faktúry, prípadne najneskôr po ubehnutí zjednanej dodacej lehoty.

IV. Dodacie podmienky, prechod nebezpečenstva
1.

Ak sa objavia skutočnosti, ktoré by podľa nutného obchodného uváženia mohli ohroziť
bonitu zákazníka, môžeme od zákazníka, po ustanovení primeranej lehoty podľa jeho
voľby, požadovať postupné splátky účtovanej čiastky alebo príslušné záruky. Ak sa
zákazník zdráha, vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy. V tomto prípade je
zákazník povinný splatiť už poskytnuté služby ihneď.

2.

Náklady na dopravu tovaru hradí zákazník.

3.

Pri nákupe spotrebného tovaru (§ 474 v spojení s § 13 BGB) prechádza predaním
tovaru riziko náhodného poškodenia alebo náhodného zhoršenia veci na zákazníka. To
platí aj v prípade dopravy prostredníctvom vlastných dopravných vozidiel a vlastného
personálu.
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4.

Ak sa vyskytnú odchýlky v doprave "dodávky do prijímacej stanice" ručí zákazník za
dodatočne vzniknuté náklady a škody.

V. Platobné podmienky
1.

Kúpne ceny a ostatné odmeny sú splatné pri dodávke tovaru a predaní či doručení
faktúry.

2.

Splatnosť faktúr je 14 dní od vystavení a odoslania faktúry alebo obdobnej výzvy na
zaplatenie.

3.

Splatenie je možná iba bankovým prevodom na náš účet uvedený na fakturačnom
doklade alebo osobe, ktorá je z našej strany poverená plnou mocou k inkasu.

4.

Splatenie šekom alebo diskontovateľnou zmenkou je možné iba po predchádzajúcej
výslovnej dohode písomnou formou. Kúpna cena je v prípade schváleného šeku alebo
zmenky splatná ihneď, pokiaľ nie sú platobné podmienky plnené alebo ak sa objavia
okolnosti, z ktorých je možné vyvodzovať platobnú neschopnosť zákazníka.

5.

Splátky najprv hradia vzniknuté úroky a potom najstaršie dlhy.

6.

Faktúry sa považujú za uznané, ak sa zákazník do 14 dní po doručení faktúry neodvolá
písomne a s uvedením konkrétnych námietok. Uznanie vstupuje v platnosť, ak na to bolo
vo faktúre vopred zvlášť poukázané.

7.

Vyúčtovať je možné iba nesporné alebo právoplatne zistené požiadavky.

8.

Zádržné právo smie zákazník uplatniť iba ak sa zakladá na požiadavkách zákazky.

VI. Záruka a ručenie
1.

Nároky z vecných porúch sú pri nákupe spotrebiteľom premlčané (§ 13 BGB) po dvoch
rokoch, vo všetkých ostatných prípadoch po 12 mesiacoch a platia od dodávky tovaru.
To neplatí, pokiaľ sú zákonom podľa § 1 č. 2 (stavby a veci pre stavby), § 479 ods. 1
(nárok postihu) a § 634a ods. 1 č. 2 (chyby stavieb) BGB predpísané dlhšie lehoty. Pri
nedodržaní návodu na prevádzku, údržbu, použitie a spracovanie alebo pri zmenách či
pri neodbornom zachádzaní zanikajú akékoľvek nároky na záruku.

2.

Nároky na záruku sú najprv obmedzené na dodatočné splnenie (odstránenie chýb alebo
náhradnú dodávku). Zvolený druh dodatočného plnenia môže zákazník odmietnuť, ak je
spojený s nepomernými nákladmi. V tomto prípade je nárok zákazníka obmedzený na
iný druh dodatočného plnenia, pokiaľ tento nie je nepomerný v zmysle § 275 ods. 3
BGB.

3.

V prípade neúspešného dodatočného plnenia má zákazník právo odstúpiť od zmluvy
alebo právo na zníženie kúpnej ceny a okrem iného aj na náhradu škody za zbytočnú
námahu, ak pre to existujú právne predpoklady. O neúspešné odstránenie chýb
(dodatočné opravy) sa jedná až po druhom neúspešnom pokuse.
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4.

Pre realizáciu odstránenia nedostatkov platí nasledujúce:

a.

zjavné nedostatky, chybnú dodávku, chybné množstvo musí zákazník bezodkladne
písomne reklamovať, najneskôr do týždňa od dodávky tovaru;

b.

skryté nedostatky, ktoré neboli zistené ani po dôkladnej prehliadke je nutné písomne
reklamovať okamžite po ich odhalení;

c.

chybný tovar nesmie zákazník ďalej spracovávať; nesmie s ním ani ďalej disponovať,
dokiaľ sa nedosiahne zhody o reklamácii, resp. v prípade nezhody, kým nebude
realizované konanie na zaistenie dôkazov znalcom povereným priemyselnou a
obchodnou komorou v mieste sídla zákazníka;

d.

aj reklamovaný tovar je nutné dať k dispozícii za účelom kontroly nedostatku; v prípade
úmyselného odmietnutia záruka zaniká;

e.

v prípade oprávnenej reklamácie máme, s ohľadom na druh nedostatku a oprávnené
záujmy zákazníka, právo určiť druh dodatočného plnenia;

f.

ak vzniknú u spotrebiteľa nároky zo záruky, je zákazník povinný nás bezodkladne
informovať;

g.

pri obojstranných obchodných jednaniach medzi obchodníkmi zostáva § 377 HGB
(Handelsgesetzbuch – nemecký obchodní zákonník) nedotknutý.

VII. Právo na záruku, výhrada vlastníctva, náhrada škody
1.

Tovar zostáva až do úplného zaplatenia kúpnej ceny našim vlastníctvom. U tovaru, ktoré
zákazník odoberá na vykonávanie svojej živnostenskej alebo nezávislej pracovnej
činnosti si vyhradzujeme vlastnícke právo na tovar do zaplatenia všetkých pohľadávok
voči zákazníkovi z bežných obchodných spojení vrátane v budúcnosti vzniknutých
požiadaviek aj zo súčasne alebo neskôr uzatvorených zmlúv a všetkých pohľadávok
zostatkov na kontokorentnom účte a v prípade príjmu zmeniek alebo šekov do ich
preplatenia.

2.

Pri omeškaní platby zo strany zákazníka máme právo vziať tovar späť a zákazník je
povinný tovar vydať resp. nám musí odstúpiť nároky na vydanie voči tretím osobám. V
prípade odobrania veci späť a zabavenia vyhradeného tovaru našou spoločnosťou
nedochádza k odstúpeniu od zmluvy.

3.

V prípade spracovania, spojenia alebo zmiešania vyhradeného tovaru nadobúda wedi
GmbH spoluvlastníctvo novej veci podľa pomeru účtovanej čiastky vyhradeného tovaru
k ostatnému tovaru v dobe spracovania, spojenia alebo zmiešania. Ak zákazník
v jednom z týchto prípadov nadobudol výhradné vlastníctvo, prevedie už teraz
spoluvlastníctvo spoločnosti wedi GmbH v pomere účtovanej čiastky vyhradeného
tovaru k ostatnému tovaru v dobe spracovania, spojenia alebo zmiešania. Zákazník je
v týchto prípadoch povinný bezplatne uschovať veci, ktoré sú vlastníctvom alebo
spoluvlastníctvom spoločnosti wedi GmbH.

4.

Pokiaľ nie je zákazník v meškaní, je oprávnený vyhradený tovar v riadnom chode
obchodu spracovávať a predávať. Oprávnenie na ďalšie predávanie odpadá aj vtedy, ak
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zákazník so svojimi odberateľmi zjednal zákaz postúpenia práv. Zabavenie alebo
prevedenie záruk do vlastníctva nie je dovolené.
5.

Ak predá zákazník vyhradený tovar samostatne alebo dohromady s tovarom nepatriacim
wedi GmbH, postúpi nám zákazník už teraz pohľadávky vznikajúce z ďalšieho predaja
(vrátane všetkých pohľadávok zostatkov z kontokorentného účtu) vo výške účtovanej
hodnoty vyhradeného tovaru so všetkými vedľajšími právami a hodnotami pred
zostatkom; týmto wedi GmbH postúpenie prijíma.

6.

Zákazník je spoločnosťou wedi GmbH oprávnený inkasovať tieto pohľadávky postúpené
wedi GmbH na svoj účet a pod svojim vlastným menom. Oprávnenie k inkasu z účtu je
možné odvolať iba, ak zákazník nebude riadne plniť svoje platobné povinnosti alebo
zjedná so svojimi odberateľmi zákaz postúpenia práv. Na požiadanie je zákazník
povinný informovať svojho odberateľa o postúpení práv a predať informácie a podklady
nutné pre inkasovanie.

7.

Ak je vyhradený tovar zákazníkom použitý na plnenie zmluvy o dielo alebo zmluvy o
dodávke diela, budú pohľadávky zo zmluvy o dielo alebo o dodanie diela dopredu
postúpené spoločnosti wedi GmbH v takom rozsahu, ako je určené v bode č. 3.

8.

Ak zabuduje zákazník vyhradený tovar ako podstatný diel do pozemku tretej osoby,
postúpi zákazník okamžite vznikajúce pohľadávky voči tretej osobe alebo tým, ktorých
sa to týka, za honorár vo výške hodnoty vyhradeného tovaru so všetkými vedľajšími
právami vrátane práva na poskytnutie zaisťovacej hypotéky s hodnotou pred zostatkom;
týmto postúpenie prijímame. Ohľadne hodnoty vyhradeného tovaru platia hore uvedená
body 3 a 7. Ak zabuduje zákazník vyhradený tovar ako podstatnú časť do svojho
pozemku, postúpi okamžite pohľadávky vznikajúce z živnostenského predaja pozemku
alebo z pozemkových práv vo výške účtovanej čiastky vyhradeného tovaru so všetkými
vedľajšími právami a hodnotami pred zostatkom; týmto postúpenie prijímame. Príslušne
platí č. 3.

9.

O exekučných opatreniach tretej osoby na vyhradený tovar alebo postúpené pohľadávky
musí zákazník wedi GmbH bezodkladne informovať a predať podklady potrebné
na vznesenie námietok; je povinný odkázať na naše vlastníctvo resp. na naše
pohľadávkové vlastníctvo.

10. V prípade insolvencie a/alebo podania žiadosti o zahájenie konkurzného konania, zaniká
právo na ďalší predaj, spracovávanie, spojenie alebo zmiešanie vyhradeného tovaru a
oprávnenie k inkasu postúpených pohľadávok; v prípade protestu šeku alebo zmenky
taktiež zaniká oprávnenie k inkasu. To sa nevzťahuje na práva konkurzného správcu.
11. Ak presiahne hodnota poskytnutých istôt čiastku pohľadávok o viac ako 20%, je wedi
GmbH povinná ich na požiadanie zákazníka vrátiť alebo ich vydať na základe vlastného
rozhodnutia.
12. Náklady všetkých opatrení učinených za účelom zachovania a zaistenia nášho
vlastníctva hradí zákazník.
13. V prípade omeškania platby zo strany zákazníka má wedi GmbH právo odstúpiť od
zmluvy. Ak okrem toho vzniká na našej strane nárok na náhradu škody namiesto služby
a ak tovar vezmeme späť, zjednávajú zmluvné strany, že wedi GmbH odkúpi tovar späť
od zákazníka za bežnú predajnú cenu platnú v okamžiku odobrania tovaru späť. Na
požiadanie zákazníka, ktoré je možné vysloviť bezodkladne po príjmu tovaru späť, určí
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verejne menovaný súdny znalec priemyselnej a obchodnej komory podľa výberu
zákazníka bežnú predajnú cenu. Náklady na speňaženie sú 5% z výnosu speňaženia
bez evidencie a musí byť zvýšené alebo znížené, ak wedi GmbH dokáže vyššie alebo
zákazník nižšie náklady.
14. Spoločnosť wedi GmbH taktiež obmedzene ručí na základe zákonných ustanovení za
škodu, ktorá bola zavinená drobnou nedbalosťou podľa pravidiel nasledujúcich
ustanovení:
a.

v prípade drobnej nedbalosti ručíme iba pri porušení zmluvných povinností; ručenie sa
vzťahuje na typickú škodu predvídateľnú pri uzatvorení zmluvy. Tieto ustanovenia
neplatia pre škodu na živote, na tele a na zdraví.

b.

záruka platí iba pokiaľ nie je škoda krytá poistením, ktoré zákazník pre príslušný prípad
uzavrel;

c.

nezávisle na previnení spoločnosti wedi GmbH zostáva nedotknuté akékoľvek ručenie
pri zámernom zamlčaní nedostatku, z prevzatia záruky alebo rizika objednania a podľa
zákona o ručení za výrobok;

d.

ručenie ohľadne omeškania dodávky je upravené v závere odseku III. - Dodacia lehota a
termín dodávky;

e.

vylúčené je osobné ručenie právnych zástupcov, poverencov a zamestnancov
spoločnosti wedi GmbH za škody spôsobené ich nedbanlivosťou.

VIII. Miesto plnenia, súdna príslušnosť, rozhodovacie právo, Salvátorská doložka
1.

Pre všetky spory, ktoré vzniknú priamo alebo nepriamo zo zmluvného vzťahu, je jediným
príslušným súdom súd v mieste nášho sídla, ak je zákazník podnikateľ, zapísaný v
obchodnom registri podľa HGB alebo ak sa jedná o právnickú osobu verejného práva
alebo o verejnoprávny zvláštny majetok.

2.

Pre tieto obchodné podmienky a všetky právne vzťahy medzi zmluvnými stranami platí
právo Spolkovej republiky Nemecko s vylúčením kúpneho práva OSN. Ak sa
zákazníkovo sídlo nachádza za hranicami Spolkovej republiky Nemecko, platí nemecké
právo vrátane kúpneho práva OSN (CISG).

Pokiaľ by sa stali jednotlivé ustanovenia neplatné alebo nerealizovateľné, nahradzujú
ich právne prípustné ustanovenia, ktoré sú obsahovo a s ohľadom na vôľu strán čo
najbližšie pôvodnému obchodnému zámeru. Účinnosť ostatných ustanovení zostáva
nedotknutá. To isté platí, aj ak by sa pri plnení zmluvných povinností vyskytla
medzera, ktorú je nutné vyplniť.
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