Všeobecné podmínky prodeje
Poslední revize: Červen 2022
1.

Rozsah použití, forma

1.1.

Tyto všeobecné obchodní podmínky ("VOP") se vztahují na veškeré obchodní vztahy mezi
společností Lenze, s.r.o. , (IČ 26032953), zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10428 ("Prodávající") a jejími kupujícími
("Kupující"). VOP se použijí pouze v případě, že Kupující je podnikatelem (§ 420 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, dále jen "OZ") nebo právnickou osobou podle zvláštních
právních předpisů. Pokud je v těchto VOP uvedeno "my", "nás", "naše" nebo obdobný výraz,
rozumí se tím Prodávající.

1.2.

VOP se vztahují zejména na smlouvy o prodeji a/nebo dodávce movitých věcí nebo
poskytování služeb (dohromady jako "zboží"), a to bez ohledu na to, zda zboží vyrábíme sami
nebo je nakupujeme od dodavatelů. Není-li dohodnuto jinak, platí VOP ve znění platném v
době potvrzení jednotlivé objednávky prodávajícího i pro obdobné budoucí smlouvy, aniž
bychom na ně v každém jednotlivém případě znovu odkazovali.

1.3.

Na smluvní vztah mezi námi a Kupujícím se uplatní výhradně tyto VOP, které se stávají
součástí smluvního ujednání. Jakékoli všeobecné obchodní podmínky Kupujícího se stávají
nedílnou součástí smlouvy pouze tehdy a v takovém rozsahu, v jakém jsme s jejich platností
výslovně souhlasili. Tato podmínka souhlasu platí v každém případě, např. i tehdy, pokud
dodávku Kupujícímu realizujeme bez výhrad a se znalostí všeobecných obchodních podmínek
Kupujícího.

1.4.

V případě rozdílů mezi jednotlivými smlouvami uzavřenými s Kupujícím v konkrétních
případech (včetně vedlejších dohod, dodatků a změn), myšleno tedy samotným textem
takových smluv, a těmito VOP mají v každém případě přednost jednotlivé smlouvy před
těmito VOP. Není-li prokázán opak, je pro obsah těchto smluv rozhodující vůle vyjádřená v
písemné podobě nebo naše písemné potvrzení.

1.5.

Právně relevantní prohlášení a oznámení Kupujícího týkající se smlouvy (např. stanovení lhůt,
oznámení o vadách, odstoupení od smlouvy nebo snížení ceny) musí být učiněna písemně
(např. dopisem, e-mailem, faxem); tato prohlášení a oznámení jsou pro nás závazná až po
jejich výslovném písemném přijetí z naší strany. Dodržení zákonných formálních požadavků
a možnost prokázání opaku, zejména v případě pochybností o oprávněnosti jednání
prohlašovatele, zůstávají nedotčeny.

1.6.

Odkazy na použitelnost zákonných ustanovení jsou uvedeny pouze pro upřesnění. Proto se i
bez takových odkazů použijí zákonná ustanovení, pokud není v těchto VOP obsažena odlišná
úprava nebo není aplikovatelnost určitých ustanovení výslovně vyloučena.

1.7.

V případě rámcových smluv a pokračujících závazků má Prodávající právo čas od času VOP
přiměřeně změnit. Jakékoliv změny VOP musí být Kupujícímu písemně oznámeny. Ty se
považují za přijaté, pokud Kupující nevznese písemnou námitku do jednoho měsíce od
obdržení oznámení. Na tento důsledek zvlášť upozorníme. Pokud nedojde k oznámení podle
tohoto oddílu 1.7, platí VOP v posledním znění, které Kupující přijal nebo které se považuje
za přijaté. Pokud Kupující vznesl námitku, platí dále VOP v posledním znění. Pokud Prodávající
Kupujícímu do 1 měsíce od obdržení námitek písemně sdělí, že na změně trvá, začnou nové
VOP platit dnem jejich platnosti, nejdříve však uplynutím 2 měsíců od doručení oznámení
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Prodávajícího o tom, že na změně trvá. Ve stejné lhůtě je zároveň Kupující oprávněn Smlouvu
vypovědět.
2.

Uzavření dohody

2.1.

Veškeré informace poskytnuté námi v průběhu uzavírání smlouvy se mohou změnit a nejsou
závazné. To platí i v případě, že jsme Kupujícímu poskytli katalogy, technickou dokumentaci
(např. výkresy, plány, posudky, výpočty, odkazy na normy DIN), jiné popisy Zboží nebo
dokumenty - i v elektronické podobě - k nimž si vyhrazujeme vlastnická a autorská práva.
Rozhodující je vždy popis Zboží ve smlouvě.

2.2.

Objednání Zboží Kupujícím se považuje za závazný návrh na uzavření smlouvy.

2.3.

Smlouva je uzavřena přijetím objednávky Kupujícího ("Objednávka") z naší strany. Akceptace
může být provedena buď písemně (např. potvrzením objednávky zaslaným na e-mailovou
adresu Kupujícího), nebo dodáním Zboží Kupujícímu do 14 dnů od přijetí Objednávky, není-li
v Objednávce uvedeno jinak.

3.

Termíny a zpoždění dodání

3.1.

Termíny budou dohodnuty individuálně nebo námi upřesněny při přijetí Objednávky.

3.2.

Neodpovídáme, a tedy nejsme v prodlení za nemožnost dodávky nebo za zpoždění dodávky,
pokud jsou způsobeny vyšší mocí nebo jinými událostmi, které nebylo možné v době uzavření
smlouvy předvídat a za které neneseme odpovědnost nebo je nemůžeme rozumně ovlivnit
(např. provozní poruchy jakéhokoli druhu, potíže se zásobováním materiálem nebo
energiemi, zpoždění dopravy, stávky, zákonné výluky, nedostatek pracovních sil, energií nebo
surovin, potíže se získáním potřebných úředních povolení, úřední opatření nebo pandemie,
nedostupnost dodávek v důsledku pozdních dodávek našich dodavatelů navzdory
odpovídajícímu smluvnímu ujednání). Pokud nám takové události výrazně ztíží nebo
znemožní dodávat Zboží nebo poskytovat služby a pokud toto zhoršení není pouze dočasného
charakteru, jsme oprávněni od smlouvy odstoupit. V případě dočasně trvajících překážek se
lhůty pro dodání Zboží nebo poskytnutí služeb prodlužují nebo se lhůty pro dodání Zboží nebo
poskytnutí služeb posouvají o dobu trvání překážky a přiměřenou lhůtu pro zpracování. V
rozsahu, v jakém s ohledem na uzavřenou smlouvu nelze rozumně očekávat, že Kupující by
měl zájem na plnění i přes zpoždění způsobené výše uvedenou překážkou, může Kupující od
smlouvy odstoupit, pokud tak učiní písemně a neprodleně.

3.3.

Vznik našeho prodlení s dodáním se určuje podle zákonných ustanovení. Vznik nároků ze
strany Kupujícího je však vždy podmíněn zasláním upomínky. V případě našeho prodlení s
dodávkou, s výjimkou situací uvedených v bodě 3.2. těchto VOP, delšího než 10 pracovních
dnů, může Kupující požadovat paušální náhradu škody způsobenou tímto prodlením (smluvní
pokutu). Smluvní pokuta činí 0,5 % z čisté ceny (tj. ceny bez daně z přidané hodnoty)
opožděného Zboží nebo služeb za každý celý kalendářní týden prodlení, nepřesáhne však 5 %
čisté ceny hodnoty dodávky opožděného Zboží nebo služeb. Vyhrazujeme si právo prokázat,
že Kupujícímu nevznikla žádná škoda nebo že škoda je výrazně nižší než výše uvedená
paušální částka, a v takovém případě nemá Kupující nárok na smluvní pokutu (paušální
náhradu škody). Kupujícímu nevzniká žádný další nárok na náhradu škody způsobené
zpožděním, ledaže se jedná o případ uvedený v článku 8 těchto VOP.

3.4.

Naše zákonná práva, zejména práva vylučující povinnost plnit (např. z důvodu nemožnosti
nebo hrubého nepoměru v plnění a/nebo následného změny), zůstávají nedotčena.
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4.

Dodávka, přechod rizika, převzetí, prodlení s převzetím

4.1.

Dodání provede námi vybraný zasílatel na dohodnuté místo určení. Přepravné a balné je
povinen uhradit Kupující. Není-li dohodnuto jinak, jsme oprávněni určit druh přepravy podle
svého uvážení (zejména dopravce, přepravní trasu, obal).

4.2.

Nebezpečí náhodné ztráty a náhodného poškození Zboží přechází na Kupujícího nejpozději
při předání Zboží Kupujícímu. V případě prodeje se sjednaným dodáním na místo
prostřednictvím zasílatele, dopravce nebo jiné osoby či instituce určené k dodání Zboží však
nebezpečí nahodilé ztráty a nahodilého zhoršení Zboží, jakož i nebezpečí z prodlení, přechází
již okamžikem dodání Zboží zasílateli, dopravci nebo jiné osobě či instituci určené k dodání
Zboží.

4.3.

Pokud je Kupující v prodlení s převzetím, pokud neposkytne součinnost nebo pokud se naše
dodávka opozdí z jiných důvodů, za které je odpovědný Kupující, jsme oprávněni požadovat
náhradu vzniklé škody, včetně dodatečných nákladů s tím spojených (např. náklady na
skladování). Za každý měsíc skladování nebo jeho část účtujeme skladné ve výši 0,5 % z čisté
ceny opožděně přijatého Zboží počínaje počátkem dodací lhůty nebo - v případě, že dodací
lhůta není stanovena - oznámením o připravenosti Zboží k expedici. Naše další zákonná práva
zůstávají nedotčena.

5.

Ceny a platební podmínky

5.1.

Není-li individuálně dohodnuto jinak, platí naše aktuální ceny podle ceníku v době uzavření
smlouvy navýšené o příslušnou daň z přidané hodnoty.

5.2.

Náklady na balení, přepravu, nakládku, dopravu a pojištění, jakož i náklady na montáž a
uvedení do provozu nejsou součástí ceny a náleží Prodávajícímu nad rámec sjednané ceny.
Totéž platí pro aplikační software. Kupujícímu budou zvlášť účtovány poplatky a náklady na
obstarání a ověření osvědčení o původu, konzulárních faktur, povolení atd.

5.3.

V případě prodeje s dodáním do jiného než původně dohodnutého místa plnění (bod 4.2.)
nese Kupující dodatečné náklady na dopravu a náklady na pojištění dopravy, pokud si Kupující
přeje Zboží pojistit. Skutečně vynaložené náklady na dopravu v konkrétním případě buď
vyúčtujeme, nebo se dohodneme na paušální částce za náklady na dopravu (bez pojištění
dopravy). Veškerá cla, poplatky, dávky, daně a jiné veřejné dávky hradí Kupující.

5.4.

Při prodeji standardního vybavení nejsou plánovací práce, doplňkové práce a další inženýrské
služby součástí standardní služby a nejsou zahrnuty v cenách. Dokumentace je zajištěna
standardními návody k obsluze a standardními schématy zapojení. Schémata zapojení a
projektování s ohledem na konkrétní případ pohonu nejsou součástí našich služeb, stejně
jako přívod do sítě, ovládání zapnutí, externí ovládání a propojení.

5.5.

Ceny dohodnuté pro objednávku jsou pro nás závazné po dobu dvou měsíců od uzavření
smlouvy. Pokud byly sjednány delší lhůty pro poskytnutí dodávky Zboží, jsme oprávněni v
případě zvýšení nákladů na materiál nebo práci připočítat poměrnou přirážku za zvýšení
nákladů, ke kterému došlo a to na principech původní cenové kalkulace. Ustanovení tohoto
oddílu 5.5 se nevztahuje na ceny, u nichž byl sjednán příplatek k ceně materiálu v souladu s
následujícím oddílem 5.6.

5.6.

Pokud je v objednávce servosynchronních motorů sjednán příplatek za materiál, platí
následující ustanovení: Servosynchronní motory používají magnety obsahující suroviny
neodym a dysprosium (tzv. "prvky vzácných zemin"). Tyto komodity, které podléhají silným
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cenovým výkyvům, byly při výpočtu ceny kalkulovány s použitím základní hodnoty z března
2011 nebo nižší.
Příplatek k ceně materiálu se vypočítá, pokud dojde ke zvýšení ceny mezi základní hodnotou
z března 2011 a aktuální hodnotou v době fakturace. Porovnává se cena v březnu 2011 za
obě suroviny (za kilogram materiálu zabudovaného do příslušného motoru) a ceny v době
fakturace, pokud tato doba není delší než 5 dnů po dodání; jinak je pro výpočet rozhodující
den dodání příslušného motoru. Jako reference pro aktuální cenu se v každém případě použijí
ceny uvedené na stránkách Asian Metal (www.asianmetal.com). Zvýšení ceny, ke kterému
dojde v souvislosti oproti březnu 2011 - na základě hmotnosti obou surovin obsažených v
každém motoru - se započítává navíc ke smluvně dohodnuté ceně.
Další podrobnosti o příplatku za materiál naleznete na níže uvedených internetových
stránkách https://www.lenze.com/en-cz/material-price-surcharge.
5.7.

Kupní cena je splatná do 14 dnů ode dne vystavení faktury a dodání nebo převzetí Zboží. Jsme
však oprávněni kdykoli, a to i v rámci probíhajícího obchodního vztahu, podmínit částečnou
nebo úplnou dodávku předchozí úhradou. Takovou výhradu deklarujeme nejpozději s
potvrzením objednávky.

5.8.

Po uplynutí výše uvedené lhůty pro zaplacení je Kupující v prodlení. Po dobu prodlení je z
kupní ceny účtován úrok ve výši platné zákonné sazby úroku z prodlení. Vyhrazujeme si právo
vymáhat další škody způsobené prodlením.

5.9.

Kupující má právo na započtení vůči naší pohledávce nebo na zadržení části platby pouze
tehdy a v rozsahu, v jakém byla jeho pohledávka pravomocně přisouzena soudním
rozhodnutím. V případě vad dodávky nejsou dotčena práva Kupujícího z protiplnění, zejména
v souladu s čl. 7.6 Věta 2 těchto VOP.

5.10.

Pokud po uzavření smlouvy vyjde najevo (např. v důsledku návrhu na zahájení insolvenčního
řízení, opakovaného nedodržení platebních podmínek, překročení limitu stanoveného
úvěrovým pojistitelem), že náš nárok na kupní cenu je ohrožen neschopností nebo
pravděpodobnou či hrozící neschopností Kupujícího uhradit dluhy, jsme oprávněni
odmítnout plnění a případně - po stanovení přiměřené lhůty pro poskytnutí jistoty - odstoupit
od smlouvy. V případě smluv o zhotovení nestandardního Zboží (Zboží na zakázku) můžeme
odstoupit okamžitě; další zákonná práva zůstávají nedotčena. Navíc jsme oprávněni
odmítnout veškeré další služby a plnění a požadovat předchozí úhradu.

6.

Výhrada vlastnického práva

6.1.

Až do úplného zaplacení všech našich současných i budoucích pohledávek vyplývajících z
kupní smlouvy (zajištěné pohledávky) nám zůstává vlastnické právo k prodanému Zboží.

6.2.

Zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnictví, nesmí být zastaveno třetím osobám ani
převedeno jako zajištění (zajišťovací převod práva) před úplným zaplacením zajištěných
pohledávek. Kupující je povinen nás neprodleně písemně informovat, pokud je podán návrh
na zahájení insolvenčního řízení nebo pokud je naše vlastnické právo ke Zboží ohroženo
nároky třetích osob (např. při postižení v rámci exekuce apod.).

6.3.

Předtím, než Kupující uhradí závazky dle bodu 6.1. těchto VOP, je Kupující oprávněn Zboží
dále prodat a/nebo zpracovat pouze při zachování výhrady vlastnictví v rámci běžného
obchodního styku. V takovém případě se použijí následující doplňující ustanovení. Na naši
žádost je Kupující povinen převést nám případný výtěžek z takového prodeje a/nebo
zpracování podle předchozí věty.
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6.3.1.

V případě zpracování nebo smísení se zbožím Kupujícího nebo třetích stran nabýváme (a
Kupující je oprávněn zajistit dohodou se třetí stranou) spoluvlastnický podíl v poměru
fakturovaných hodnot zpracovaného či smíseného Zboží. Jinak platí pro výsledný produkt
totéž, co pro Zboží dodané s výhradou vlastnictví.

6.3.2.

Kupující je (až do úplné úhrady dle bodu 6.1) povinen nám na naši žádost neprodleně
postoupit veškeré pohledávky vůči třetím osobám vzniklé z dalšího prodeje Zboží dodaného
Kupujícímu na základě smlouvy v plné výši nebo ve výši našeho případného spoluvlastnického
podílu podle bodu 6.3.1. Kupující je povinen poskytnout nám veškerou potřebnou
součinnost, včetně námi požadovaných informací, abychom mohli rozhodnout, zda
požádáme o postoupení podle předchozí věty, a realizovat postoupená práva. Kupující je
povinen řádně plnit své povinnosti vyplývající z OZ. Povinnosti kupujícího uvedené v oddíle
6.2 se vztahují i na postoupené pohledávky.

6.3.3.

V případě, že prodejní hodnota Zboží, které je předmětem výhrady vlastnictví, převyšuje naše
pohledávky o více než 10 %, můžeme na žádost Kupujícího uvolnit zajištění podle našeho
uvážení.

6.4.

V případě, že je proti Kupujícímu vedeno exekuční nebo vykonávací řízení, je proti němu
zahájeno insolvenční řízení nebo Kupující vstoupí do likvidace bez právního nástupce, je
Kupující povinen umožnit nám vstup do všech prostor nebo nemovitostí užívaných Kupujícím,
kde se nachází Zboží, k němuž máme výhradu vlastnictví, nebo výrobek, v němž je toto Zboží
obsaženo, a umožnit nám oddělit Zboží, pokud je obsaženo v jiném výrobku, a převzít je.

7.

Nároky Kupujícího z vad

7.1.

Není-li dále uvedeno jinak, platí pro práva Kupujícího v případě věcných a právních vad
(včetně nesprávné dodávky a dodávky menšího množství, jakož i námi nesprávně provedené
montáže nebo chybného montážního návodu) zákonná ustanovení.

7.2.

Základem naší odpovědnosti za vady je především dohoda o vlastnostech Zboží. Za dohodu
o vlastnostech Zboží se považují zejména všechny popisy Zboží a specifikace výrobce
obsažené v jednotlivých smlouvách.

7.3.

Pokud nebyla jakost nebo zamýšlené použití sjednáno, je třeba posoudit podle zákonných
pravidel, zda se jedná o vadu či nikoliv (§ 2099 OZ). Nepřebíráme však žádnou odpovědnost
za veřejná prohlášení výrobce nebo jiných třetích osob (např. reklamní tvrzení), na která nás
kupující neupozornil jako na rozhodující pro jejich koupi.

7.4.

Obecně platí, že neodpovídáme za vady, o kterých kupující věděl v době uzavření smlouvy
nebo které musel zjistit před či při uzavření smlouvy při obvyklé pozornosti, byl námi
informován při uzavření smlouvy nebo v případě prodeje vadného zboží se slevou z tohoto
důvodu. Nároky kupujícího z vad navíc předpokládají, že splnil svou zákonnou povinnost
kontroly a oznámení vady. V případě Zboží určeného k instalaci nebo jinému dalšímu
zpracování musí být kontrola provedena nejpozději bezprostředně před zpracováním. Pokud
se vada projeví při dodání, kontrole po dodání nebo kdykoli později (pokud taková kontrola
nemohla být z objektivních důvodů provedena při dodání), musí nám být tato skutečnost
neprodleně písemně oznámena. Zjevné vady musí být v každém případě písemně oznámeny
do 5 pracovních dnů od dodání a vady, které nelze zjistit při kontrole po dodání, musí být
oznámeny ve stejné lhůtě po jejich zjištění. Pokud kupující neprovede řádnou prohlídku
a/nebo neoznámí vady, je naše odpovědnost za vadu, která nebyla oznámena nebo nebyla
oznámena včas nebo řádně, vyloučena v souladu se zákonnými ustanoveními.
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7.5.

Pokud má dodané Zboží vady, má Kupující právo požadovat, abychom tyto vady odstranili. V
takovém případě máme právo zvolit jeden z následujících způsobů odstranění vady (vyřešení
nároku z vad):
a)

Odstranění vady dodáním nové bezvadné položky nebo dodáním chybějící položky;

b)

Odstranění závady opravou předmětu nebo

c)

Přiměřené snížení kupní ceny.

Kupujícímu oznámíme, jaké právo jsme si zvolili, po oznámení vady nebo bez zbytečného
odkladu poté. Provedenou volbu nemůžeme změnit bez souhlasu Kupujícího; to neplatí,
pokud zvolíme opravu vady, která se ukáže jako neodstranitelná. Neodstraníme-li vady v
přiměřené lhůtě nebo oznámíme-li Kupujícímu, že vady neodstraníme, můžeme místo
odstranění vad poskytnout Kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od smlouvy
odstoupit.
Pokud způsob odstranění vady nezvolíme, má Kupující právo zvolit si kterýkoli z výše
uvedených způsobů odstranění vady.
Dokud Kupující neuplatní své právo na snížení kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy podle
předchozího odstavce, můžeme dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Ostatní vady
můžeme odstranit opravou věci nebo dodáním nové věci, přičemž volba zůstává plně na
našem uvážení; volba však nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstranímeli vadu věci včas nebo odmítneme-li vadu odstranit, může Kupující požadovat snížení kupní
ceny nebo odstoupit od smlouvy. Kupující nesmí změnit svou volbu bez našeho souhlasu.
7.6.

V souladu s tímto článkem 7 jsme oprávněni podmínit naše plnění nároků z vad tím, že
Kupující zaplatí dlužnou kupní cenu. Kupující je však oprávněn zadržet přiměřenou část kupní
ceny odpovídající vadě.

7.7.

Kupující je povinen poskytnout nám čas a příležitost potřebnou k odstranění vad, zejména
předat Zboží, u kterého je vada namítána, ke kontrole. V případě náhradní dodávky je Kupující
povinen nám vadné Zboží vrátit v souladu se zákonnými ustanoveními. Nárok na odstranění
vady nezahrnuje odstranění či odmontování vadné věci ani její opětovnou instalaci, pokud
jsme nebyli povinni ji instalovat na prvním místě. Nároky na odstranění či odmontování a na
opětovnou instalaci nelze uplatnit ani jako nárok na náhradu škody.

7.8.

Náklady nutné pro účely kontroly a odstranění tvrzených vad, zejména náklady na dopravu,
cestovné, práci a materiál, neseme nebo uhradíme v souladu se zákonnými ustanoveními,
pokud bylo Zboží skutečně vadné. V opačném případě můžeme po Kupujícím požadovat
úhradu nákladů vzniklých v důsledku neoprávněného požadavku na odstranění vady
(zejména náklady na kontrolu a dopravu). Místem plnění při odstraňování vad je naše sídlo.

7.9.

V naléhavých případech, např. pokud je ohrožena bezpečnost provozu nebo aby se předešlo
nepřiměřeným škodám, má Kupující právo odstranit závadu sám a požadovat od nás náhradu
nákladů, které si to objektivně vyžádá. O takových vlastních opatřeních nás musí neprodleně
informovat, pokud možno předem. Právo na provedení vlastních opatření neexistuje, pokud
bychom byli oprávněni odmítnout plnění nároků z vad v souladu s platnými právními předpisy
a smlouvou, včetně těchto VOP. Kupující má nárok na náhradu škody nebo náhradu marně
vynaložených nákladů pouze v případě vad podle bodu 8 a jinak jsou vyloučeny, ledaže jejich
vyloučení omezují kogentní právní ustanovení.
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8.

Jiná odpovědnost

8.1.

Pokud není v těchto VOP uvedeno jinak a s ohledem na zákonná omezení, odpovídáme za
způsobenou škodu pouze v následujícím rozsahu:

8.1.1.

V případě úmyslného pochybení;

8.1.2.

V případě hrubé nedbalosti;

8.1.3.

Za újmu způsobenou na přirozených právech jednotlivce; a

8.1.4.

V rozsahu zákonem stanovené odpovědnosti z jiných důvodů, pokud ji nelze smluvně
vyloučit.

8.2.

Ve všech ostatních případech je naše odpovědnost - bez ohledu na právní důvody - vyloučena.
Konkrétně neodpovídáme kupujícímu za:

8.2.1.

jakoukoliv škodu způsobenou Kupujícímu v důsledku smlouvy nebo v souvislosti s ní;

8.2.2.

jakékoli informace nebo rady poskytnuté v souvislosti se Zbožím, pokud nejsou písemně
potvrzeny;

8.2.3.

jakékoli vlastnosti Zboží, které se vymykají standardním výrobním specifikacím; tj. vhodnost
Zboží pro jakýkoli specifický účel určený Kupujícím;

8.2.4.

jakoukoli náhradu nákladů, výrobních ztrát, ušlého zisku, omezení užívání, ztráty smluv nebo
jakýchkoli jiných následných ekonomických nebo nepřímých ztrát, které Kupující utrpěl v
důsledku vad Zboží nebo našeho jiného vadného plnění povinností podle Smlouvy, nebo
které mohly vzniknout v důsledku našeho jednání nebo opomenutí;

8.2.5.

jakékoliv třetí straně za jakoukoli škodu nebo ztrátu způsobenou třetí straně přímo nebo
nepřímo Zbožím v důsledku jeho provozu, používání nebo jinak, bez ohledu na to, zda k
takové škodě nebo ztrátě došlo v důsledku vady Zboží nebo jinak; Kupující nás zprostí
jakýchkoli nároků vyplývajících z takové škody nebo ztráty.

9.

Omezení

9.1.

Promlčecí lhůta pro nároky z věcných a právních vad je 12 měsíců od dodání. Pro oznámení a
odstranění těchto vad platí přiměřeně ustanovení 7.4. a 7.5. těchto VOP.

9.2.

Výše uvedené promlčecí lhůty se vztahují i na smluvní nároky Kupujícího na náhradu škody,
které se zakládají na vadě Zboží. Ostatní nároky Kupujícího se promlčují výhradně v souladu
se zákonnými promlčecími lhůtami.

10.

Práva duševního vlastnictví

10.1.

U všech dokumentů, předmětů apod., které nám byly poskytnuty za účelem dodání nebo
plnění, odpovídá Kupující za to, že při našem plnění v souladu se smlouvou nebudou
porušena práva duševního vlastnictví třetích stran. Kupující nás odškodní za nároky třetích
osob a nahradí nám vzniklou škodu. Pokud nám třetí strana zakáže plnění, výrobu nebo
dodávku s odvoláním na právo duševního vlastnictví, které jí náleží, jsme oprávněni - bez
přezkoumání právního stavu - přerušit práce a požadovat náhradu vzniklých nákladů. Veškeré
dokumenty, předměty atd., které nám byly poskytnuty a které nevedly k realizaci zakázky,
musíme na požádání vrátit proti náhradě nákladů. V opačném případě jsme oprávněni je po
třech měsících od předložení návrhu zničit.
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10.2.

Vyhrazujeme si vlastnická a autorská práva ke všem vzorkům, modelům, výkresům, odhadům
nákladů, výpočtům a podobným informacím hmotné i nehmotné povahy - a to i v digitální
podobě. Tento typ informací nesmí být zpřístupněn třetím stranám. Pokud kupující takové
informace obdrží v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy, je povinen nám je v případě
neuzavření smlouvy bezplatně vrátit.

10.3.

Pokud je do Zboží zabudován software, má Kupující nevýhradní právo používat jej v dodaném
Zboží v nezměněné podobě. Jakákoli individuální smluvní ujednání mají přednost.

11.

Důvěrnost

11.1.

Kupující je povinen zachovávat přísnou důvěrnost všech informací (zejména údajů a
dokumentů, včetně, ale nikoliv výlučně: plánů, seznamů, návrhů, obchodní nebo projektová
dokumentace, zpráv, dohod nebo smluvních vztahů, formulářů, zásad a postupů, údajů o
tvorbě cen, informací týkajících se určitých procesů, technologií nebo teorií, finančních údajů,
know-how, osobních údajů, obchodních tajemství), které se k nám vztahují (dále společně
jen "informace") s nimiž se seznámí ústně, písemně nebo jakoukoli jinou formou - a to i před
uzavřením smlouvy - (rovněž ze strany našich poskytovatelů služeb) po dobu trvání smlouvy
i po jejím skončení a - pokud to není nezbytně nutné pro plnění smlouvy - je nezaznamenávat,
nesdělovat třetím osobám ani je sám nevyužívat. To platí i pro informace jiných společností
skupiny Lenze.

11.2.

Výše uvedená povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které
•

byly Kupujícímu prokazatelně známé již před zahájením spolupráce s námi bez
povinnosti zachovávat mlčenlivost, nebo

•

jsou nebo se staly obecně známými, aniž by za to Kupující nesl odpovědnost, nebo

•

jsou sdělenu Kupujícímu třetí stranou bez porušení povinnosti mlčenlivosti, nebo

•

musí být zveřejněny na základě vykonatelného úředního nebo soudního rozhodnutí
nebo právního předpisu. V takovém případě nás musí Kupující před zveřejněním
písemně informovat, abychom měli možnost podniknout veškeré dostupné právní
kroky s ohledem na ochranu našich zájmů.

Důkazní břemeno ohledně existence oprávněné výjimky nese Kupující.
11.3.

Kupující je oprávněn sdělovat třetím stranám informace o spolupráci stran, zejména nás
uvádět jako referenci, pouze s naším předchozím písemným souhlasem. Tiskové zprávy nebo
jiná prohlášení pro veřejnost musí být s námi předem koordinovány. Výše uvedená
ustanovení se nepoužijí, pokud a v rozsahu, v jakém jsou v rozporu s kogentními zákonnými
ustanoveními, zejména se zákonnými požadavky na zveřejňování informací.

11.4.

V případě jakéhokoli porušení povinnosti mlčenlivosti ze strany Kupujícího je Kupující povinen
podniknout veškeré nezbytné kroky ke zmírnění možného dopadu takového porušení.
Kupující nás o takovém porušení rovněž bez zbytečného odkladu písemně informuje.

11.5.

V případě, že Kupující poruší některou ze svých povinností stanovených v tomto článku 11
VOP, vzniká nám nárok na smluvní pokutu ve výši 250 000 Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc
korun českých) za každé porušení. Jsme oprávněni požadovat i dodatečnou náhradu škody
podle obecných ustanovení občanského zákoníku, pokud škoda způsobená Kupujícím v
souvislosti s porušením povinnosti mlčenlivosti je vyšší než uvedená smluvní pokuta.
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11.6.

Povinnost mlčenlivosti podle tohoto oddílu zůstává po ukončení spolupráce mezi námi a
kupujícím nedotčena.

12.

Export
Kupující je povinen dodržovat všechny platné vnitrostátní a mezinárodní předpisy o kontrole
vývozu a sankcích, zejména předpisy Organizace spojených národů, Evropské unie, Německa,
České republiky a Spojených států. Výrobky dvojího užití podle příslušných seznamů nesmí
být rovněž dováženy do svobodných pásem nebo svobodných skladů. Tato povinnost platí
pouze v rozsahu, který nevede k porušení tzv. předpisů proti bojkotu EU nebo německého a
českého práva.

13.

Oddělitelnost
Pokud se některé ustanovení těchto VOP (nebo jeho část) ukáže jako neplatné, nezákonné
nebo nevymahatelné, považuje se toto ustanovení nebo jeho část v požadovaném rozsahu
za vypuštěné a platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení VOP tím není dotčena. Pokud
by některá neplatná, nevymahatelná nebo nezákonná doložka těchto VOP byla platná,
vymahatelná a zákonná, pokud by byla některá její část vypuštěna, použije se tato doložka
s takovou minimální úpravou nezbytnou k tomu, aby byla zákonná, platná a vymahatelná.
Totéž platí v případě mezery ve smlouvě.

14.

Volba práva a soudní příslušnost

14.1.

Na tyto VOP a smluvní vztah mezi námi a Kupujícím se vztahuje právo České republiky s
vyloučením jednotného mezinárodního práva, zejména Úmluvy OSN o smlouvách o
mezinárodní koupi zboží.

14.2.

Smluvní strany se v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., o občanském soudním řízení, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "o.s.ř."), dohodly, že místně příslušným soudem pro
všechny spory, které přímo nebo nepřímo vzniknou ze smluvního vztahu - včetně
mezinárodních - je Okresní soud v Pelhřimově, Česká republika, resp. Krajský soud v Českých
Budějovicích, Česká republika, jako soud prvního stupně podle věcné příslušnosti. Volba
místní příslušnosti se uzavírá jako nevýlučná, strany jsou oprávněny podat žalobu i v místě
určeném příslušnými ustanoveními OSŘ. Nadřazená zákonná ustanovení, zejména o výlučné
příslušnosti, zůstávají nedotčena.
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