OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy
INTECH Inc.s.r.o.

ÚVOD
1. Tyto obecné obchodní podmínky (dále také jen obchodní podmínky) jsou nedílnou součástí každé
smlouvy o prodeji zboží společnosti INTECH Inc., s. r. o., I : 09827226 (dále jen Prodávající) a
stávají se součástí smluvního ujednání smluvních stran, pokud s nimi smluvní strany vysloví
souhlas písemně̌ nebo jinou formou. Úprava vzájemných vztah provedená těmito obchodními
podmínkami má přednost před dispozitivními ustanoveními zákona, která by se na daný vztah v
jiném případě̌ vztahovala. V případě̌, je-li v samotné smlouvě̌, jejíž přílohou tyto obchodní
podmínky jsou, provedena úprava vztah odlišná, platí ujednání dle této smlouvy. V případě̌,
neobsahuje-li takto provedená úprava úpravu konkrétního vztahu, platí příslušná zákonná
ustanovení.
VÝKLAD POJM
2.
✓ Prodávající– obchodní společnost INTECH Inc., s. r. o., se sídlem Ústí nad Orlicí, I : 09827226,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka
46951.
✓ Kupující - fyzická či právnická osoba, která má plnou způsobilost k právním úkonům se kterou
Prodávající uzavřel smlouvu o prodeji zboží . K identifikaci právnické osoby na smlouvě̌ postačí
uvedení jejího obchodního jména a identifikačního čísla.
✓ Produkt – jakékoliv zboží prodávané Prodávajícím, ať̌ již se jedná o zboží jím přímo vyrobené či
nakoupené od třetí osoby.
✓ Smlouva o prodeji zboží - smlouva uzavřená mezi Prodávajícím na straně̌ jedné a Kupujícím na
straně̌ druhé o prodeji zboží. Ustanovení těchto obchodních podmínek platí bez ohledu na to, zda
se v případě̌ konkrétní smlouvy jedná o kupní smlouvu či smlouvu o dílo; pokud některé
ustanovení těchto obchodních podmínek je konstruováno tak, že je lze přímo použít pouze pro
jeden z těchto smluvních typ , použije se pro druhý z nich p im en .
✓ Doklady vztahující se ke zboží – není li ve smlouvě̌ stanoveno jinak návod na obsluhu a údržbu,
CE prohlášení, dodací list
✓ Místo plnění - sídlo Prodávajícího.
✓ Den prodeje - den předání zboží kupujícímu za současného zaplacení celé kupní ceny.
✓ Písemná forma – použití dokumentu v listinné, elektronické, nebo jiné obdobné podobě̌
opatřeného podpisy smluvních stran, schopného zachytit projev vůle jednající osoby a určit osobu,
která jej učinila.
INFORMACE O PRODUKTU
3. Všechny informace a data obsažené v obecné dokumentaci produktu a cenových nabídkách, ať̌
už v elektronické nebo jakékoliv jiné formě̌, jsou závazné v takovém rozsahu, ve kterém jsou
výslovně̌ obsaženy ve smlouvě̌.
VÝKRESY A POPISY
4. Všechny výkresy a technické dokumenty týkající se produktu nebo jeho výroby postoupené jednou
smluvní stranou druhé straně̌ před nebo po sepsání smlouvy zůstávají vlastnictvím postupující
strany. Výkresy, technické dokumenty nebo jiné technické informace obdržené jednou stranou
nesmí být použity pro jiné účely, než pro které byly poskytnuty, a bez svolení postupující strany
nesmí být jinak používány, kopírovány, reprodukovány, šířeny nebo oznámeny třetí straně̌.
5. Prodávající je povinen spolu s Produktem zdarma poskytnout Kupujícímu informace a výkresy
potřebné k provedení instalace, uvedení Produktu do provozu a obsluze a údržbě̌ Produktu.
Nevyzve li Kupující Prodávajícího k poskytnutí či doplnění těchto údajů̊ nejpozději do 1 měsíce od
převzetí Produktu má se za to, že tyto údaje byly řádné̌ poskytnuty. Tyto informace a výkresy musí
být dodány v dohodnutém počtu kopií, jinak nejméně̌ v jedné kopii od každého listu. Dodavatel
není povinen poskytnout výrobní výkresy Produktu nebo náhradních díl .
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ě

ř
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P EJÍMACÍ KONTROLA
6. Při předání Produktu Kupujícímu se provádí přejímací kontrola. Přejímací kontrola se provádí
zpravidla v místě̌ plnění, pokud není dohodnuto jinak a během běžné pracovní doby
Prodávajícího. Pokud ve smlouvě̌ nejsou specifikovány technické požadavky na přejímací
kontrolu, musí být kontrola provedena v souladu s běžnou praxí s vynaložením odborné péče
Kupujícího.
7. Prodávající musí písemně̌ nahlásit Kupujícímu konání přejímací kontroly v p im ene době̌,
nejméně̌ však 10 dní p ede dnem konání přejímací kontroly. Pokud se Kupující nedostaví, má se
za to, že kontrola byla shledána bez vad a Kupující nemá proti převzetím Produktu žádných
výhrad.
8. Pokud přejímací kontrola odhalí, že Produkt není v souladu se smlouvou, musí Prodávající
veškeré nedostatky bez zbytečného odkladu odstranit. Poté vyzve Prodávající Kupujícího k
provedení nové přejímací kontroly.
DODÁNÍ, POSTOUPENÍ RIZIK
9. Pokud není dohodnuto jinak platí, že pro dodání zboží je sjednána obchodní podmínka dodávka
ze závodu (EXW). Pokud je dle ujednání účastník Prodávající povinen Produkt Kupujícímu
odeslat, uskute uje se dodání zboží jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě̌ pro Kupujícího.
Tím okamžikem rovněž přechází nebezpečí škody na věci na Kupujícího. Pokud není mezi
účastníky stanoveno jinak, jsou áste né dodávky povoleny.
DOBA DODÁNÍ, PRODLENÍ
10. Pokud se smluvní strany namísto sjednání data dodání dohodly na časovém období, během
kterého musí být dodání provedeno, za ne toto období plynout, není li stanoveno jinak,
okamžikem uzavření smlouvy za předpokladu, že jsou splněny všechny správní a jiné obdobné
podmínky pro dodání zboží, je realizována platba splatná při sepsání smlouvy a jsou naplněny
všechny sjednané záruky a zajištění a všechny ostatní smluvní podmínky.
11. Pokud Prodávající zjistí, že není či nebude schopen dodat Produkt v době̌ určené pro dodání,
musí o tom neprodleně̌ informovat Kupujícího písemnou formou a uvést příčinu a datum
předpokládaného dodání.
12. Pokud je prodlení Prodávajícího při dodání Produktu ovlivněno okolnostmi uvedenými v klauzuli
20, 36, 39 nebo počínáním či opomenutím Kupujícího, prodlužuje se doba dodání o dobu, po
kterou trvá příčina prodlení, bez ohledu na to, zda se příčina prodlení stala před nebo po
dohodnuté době̌ dodání.
13. Pokud je Prodávající v prodlení s dodáním Produktu delším než 14 dní, vzniká Kupujícímu právo
na smluvní pokutu odpovídající 0,05 % z kupní ceny za každý dovršený týden prodlení. Maximální
výše smluvní pokuty, kterou je Kupující z tohoto titulu oprávněn požadovat nesmí překročit 5 %
kupní ceny. Zaplacením penále se nezbavuje Prodávající povinnosti uvést stroj do provozu.
14. Smluvní pokuta se stává splatnou na písemnou výzvu Kupujícího, ne však dříve, než je provedeno
dodání nebo ukončená smlouva podle klauzule 15. Právo Kupujícího na zaplacení smluvní pokuty
zaniká, pokud písemně̌ nevyzval Prodávajícího k úhradě̌ do šesti měsíců̊ od doby, kdy mělo být
dodání uskutečněno.
15. Pokud je prodlení Prodávajícího s dodáním Produktu delší než 60 dní, je Kupující oprávněn vyzvat
Prodávajícího ke splnění svého závazku v dodatečné p im ené lhůtě̌, které nesmí být kratší než
jeden týden. Pokud Prodávající neuskuteční dodání ani během této dodatečně̌ stanovené lhůty,
může Kupující od smlouvy písemně̌ odstoupit. Kupující má rovněž právo ukončit smlouvu
písemným oznámením Prodávajícímu, pokud je z okolností, kvůli kterým došlo k prodlení s
dodáním zřejmé, že prodlení Prodávajícího bude delší než 60 dn .
16. Pokud Kupující zjistí, že nebude schopen převzít dodávku Produktu v době̌ dodání, musí o tom
neprodleně̌ informovat Prodávajícího písemnou formou a uvést příčinu a datum, kdy bude
schopen dodávku převzít. Pokud Kupující nepřevezme Produkt v době̌ dodání nebo neposkytne
potřebnou součinnost, aby mohlo být dodání Produktu realizováno, nedotýká se tato skutečnost
povinnosti Kupujícího platit kupní cenu, jako kdyby bylo dodání uskutečněno. Prodávající v
takovém případě̌ může zajistit uskladnění Produktu na riziko a náklady Kupujícího. Prodávající je
rovněž povinen na žádost Kupujícího pojistit Produkt na náklady Kupujícího.
17. Pokud Kupující nepřevezme Produkt z důvod , které jsou uvedeny v klauzuli 36, může Prodávající
písemně̌ stanovit Kupujícímu p im enou dodatečnou lhůtu pro převzetí dodávky. Pokud z
jakýchkoliv důvodů̊, za které Prodávajícíl není odpovědný, Kupující nepřevezme dodávku ani
během této dodatečné lhůty, vzniká Prodávajícímu právo od smlouvy písemně̌ odstoupit, a to z
jejího celku, nebo její části. Tím není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu veškerých škod,
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č

Ř
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které utrpěl z důvod nedodržení podmínek Kupujícím, jakož i proto, že Produkt nemůže jinak
upotřebit.
PLATBA
18. Pokud to není dohodnuto jinak, bude 30% kupní ceny uhrazeno při sepsání smlouvy a 70% při
oznámení Kupujícímu Prodávajícím, že Produkt, nebo jeho hlavní část, je připraven k dodání.
Konečná platba bude provedena při dodání Produktu.
Platby musí být uhrazeny během 30-ti dn od data vystavení faktury.
19. Bez ohledu na použitý způsob platby, nebude platba považována za uskutečněnou dříve, než
bude neodvolatelně̌ a v plné výši připsána na účet Prodávajícího.
20. Pokud Kupující neprovede platbu do dohodnutého data, má Dodavatel právo vedle úroku z
prodlení dle předpisů̊ práva občanského požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny za
každý den prodlení. V případě̌ opožděné platby může Prodávající, poté, co písemně̌ informuje
Kupujícího, pozastavit plnění svých smluvních závazk , do doby než obdrží platbu. Pokud
Kupující neuhradí splatnou částku během tří měsíců̊, má Prodávající právo od smlouvy písemným
oznámením Kupujícímu odstoupit a požadovat náhradu škody v rozsahu dle klauzule 17.
VÝHRADA VLASTNICTVÍ
21. Produkt zůstává ve vlastnictví Prodávajícího, dokud není provedena celá platba kupní ceny.
Výhrada vlastnictví nemá vliv na přechod nebezpečí škody na věci dle předchozích ustanovení.
ODPOV DNOST ZA VADY
22. Podle ustanovení klauzulí 23-35 včetně̌ musí Prodávající odstranit jakékoliv vady nebo neshody
(dále uvedeno jako vada (vady)) způsobené chybným navržením, výrobou nebo vadou materiálu.
23. Odpovědnost Prodávajícího je omezena na vady, které se projeví během období jednoho roku od
dodání. Pokud každodenní použití produktu p ekra uje dohodnuté podmínky, bude toto období
úměrně̌ zkráceno. Nevyplývá li ze smlouvy mezi stranami jinak, má se za to, že každodenním
použitím se rozumí provoz Produktu nepřekračující 8 hodin denně̌.
24. Když byla vada v části Produktu odstraněna, je Prodávající odpovědný za vady opravené nebo
vyměněné části Produktu za stejných podmínek a okolností, které jsou platné pro Produkt. U
zbývajících částí Produktu, je možné období uvedené v klauzuli 23 prodloužit pouze o takovou
dobu, která je rovna době̌, během které byl Produkt následkem vady mimo provoz.
25. Kupující je povinen Produkt bez zbytečného odkladu po jeho převzetí prohlédnout s vynaložením
odborné péče. Vady zboží je kupující povinen písemně̌ oznámit Prodávajícímu bez zbytečných
průtahů̊, nejpozději však 14 dní poté co vady zjistil, nebo mohl zjistit s vynaložením odborné péče.
Toto oznámení nesmí být za žádných okolností učiněno později, než dva týdny po vypršení lhůty
uvedené v klauzuli 23. Oznámení musí obsahovat popis vady a specifikaci nároku, který kupující
vůči prodávajícímu uplatňuje.
Pokud Kupující písemně̌ neoznámí Prodávajícímui výskyt vady během časové lhůty uvedené v
prvním odstavci této klauzule, jeho právo z odpovědnosti za vady zaniká. V případě̌ výskytu vady,
která může způsobit škody, musí Kupující neprodleně̌ informovat Prodávajícího písemnou formou.
Pokud Kupující neinformuje Prodávajícího, ponese veškerá rizika poškození.
26. Dodavatel je povinen vadu odstranit v p im ené lhůtě̌ odpovídající charakteru vady a trvání
přepravy od Prodávajícího ke Kupujícímu. Jde li o vadu odstranitelnou, odstraní Prodávající vadu
opravou, či dodáváním chybějícího či náhradního zboží. Jde li o vadu neodstranitelnou má
Kupující právo na slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.
27. Pokud Kupující vytkne Prodávajícímu vadu, ale není nalezena žádná vada, za kterou by byl
Prodávající odpovědný, má Prodávající právo na odškodnění náklad vzniklých následkem
vytčení vad.
28. Kupující musí na vlastní náklady zajistit demontážní a montážní vybavení v takovém rozsahu,
který je potřebný pro odstranění vady.
29. Pokud to není dohodnuto jinak, nese Prodávající náklady přepravy Produktu a/nebo jeho částí k a
od Prodávajícího v souvislosti s odstraněním vad, za které je Prodávající odpovědný.
30. Pokud není dohodnuto jinak, Kupující hradí veškeré další náklady způsobené Prodávajícímu při
provádění opravy, demontáže, instalace a přepravy následkem umístění Produktu na jiném místě̌,
než je místo určení uvedené ve smlouvě̌ nebo, pokud není uvedeno místo určení, místo dodání.
31. Vadné části, které byly nahrazeny, musí být předány Prodávajícímu a stávají se jeho vlastnictvím.
32. Pokud během odpovídající doby Prodávající nesplní své povinnosti podle klauzule 26, může mu
Kupující písemně̌ stanovit p im enou dodatečnou lhůtu pro splnění povinností Prodávajíciho.
Pokud kupující písemně̌ neoznámí konečnou dobu pro splnění povinností prodávajícího, není
oprávněn od smlouvy odstoupit. Pokud Prodávající nesplní své povinnosti během dodatečné̌
Obchodní společnost INTECH Inc., s. r. o., se sídlem Libchavy, Dolní Libchavy 352, PSČ 561 16,
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stanovené lhůty, může Kupující provést potřebná opatření k odstranění vady na riziko a náklady
Prodávajícího.
33. Prodávající není odpovědný za vady způsobené nesprávnými pokyny Kupujícího či jím dodaným
materiálem.
34. Prodávající je odpovědný pouze za vady, které vyvstanou za podmínek běžného provozu
Produktu vyplývajících z okolností, které jsou smluvním stranám známy v době̌ uzavření smlouvy.
V pochybnostech je Kupující povinen prokázat, že o podmínkách provozu Produktu Prodávajícího
informoval.
35. Prodávající nenese odpovědnost za vady, které jsou způsobeny chybnou údržbou, nesprávnou
montáží nebo chybnou opravou provedenou Kupujícím nebo provedením úpravy bez písemného
souhlasu Prodávajícího, jakož běžným opotřebením Produktu.
VYŠŠÍ MOC
36. Každá smluvní strana má právo pozastavit výkon svých smluvních povinností, kdy je výkon těchto
povinností znemožněn nebo učiněn p im en obtížným některými z okolností, které smluvní
strana není schopna ovlivnit, tj. zejména požár, válka, rozsáhlá vojenská mobilizace, povstání,
rekvizice, konfiskace, embargo, omezení v používání energií, epidemie a nouzový stav. Uvedené
platí pouze za situace, že tyto skutečnosti nebylo možné předvídat v době̌ sepsání smlouvy.
37. Strana postižená zásahem vyšší moci musí neprodleně̌ písemně̌ informovat druhou stranu o
zásahu a ukončení této okolnosti. Pokud vyšší moc brání Kupujícímu splnit své povinnosti, musí
uhradit náklady Prodávajícího vynaložené na zabezpečení a ochranu Produktu.
38. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení týkající se vyšší moci, může kterákoli ze smluvních stran
odstoupit od smlouvy písemným oznámením, pokud je z okolností případu zřejmé, že plnění
smlouvy bude přerušeno po dobu delší než šesti měsíců̊.
P EDPOKLÁDANÉ NEPLN NÍ
39. Bez ohledu na jiná ustanovení těchto obecných podmínek, může každá strana pozastavit plnění
svých smluvních povinností, když je z okolností zřejmé, že druhá strana nebude schopná splnit
své povinnosti. Strana, která pozastaví plnění smlouvy, musí neprodleně̌ informovat druhou stranu
o této skutečnosti písemnou formou.
SPORY A POUŽITELNÉ PRÁVO
1.

Pro práva a povinnosti mezi Dodavatelem a Kupujícím je určující hmotné právo České republiky.
Pro p ípad sporu sjednaly strany místní p íslušnost soudu dle sídla prodávajícího v Ústí nad Orlicí.
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