Všeobecné obchodní podmínky společnosti VISMA, s.r.o.
1. Všeobecný rozsah platnosti
Platí výlučně naše dodací a platební podmínky. Podmínky odporující nebo se lišící od našich dodacích
a platebních podmínek objednatele neplatí, jedině, že bychom s nimi výslovně souhlasili. Naše
prodejní a dodací podmínky platí také v případě, že bychom dodávku objednateli provedli s
vědomím lišících se podmínek objednatele.
2. Nabídka - podklady k nabídce
Naše nabídky jsou nezávazné a nepovinné. Veškeré objednávky platí jako přijaté, pokud byly námi
písemně potvrzeny. Potvrzení objednávky může být nahrazeno vystavenou fakturou. Objednatel je
vázán svou objednávkou. Malé odchylky od obrázků a označení uvedených na našich veřejných
prezentacích vyhrazeny, rovněž také změny provedené kvůli technickému vývoji.
3. Cenové a platební podmínky
Pokud z potvrzení objednávky nevyplývá něco jiného, platí naše ceny „z našeho závodu“ bez
poštovného a balného. Pokud tyto náklady musíme vynaložit, je objednatel povinen nám je uhradit.
Do našich cen není zahrnuta daň z přidané hodnoty. Ta bude na faktuře vykázána v zákonné výši v
den vystavení faktury zvlášť. Pokud se objednatel dostane s platbou do prodlení, jsme oprávněni
požadovat úhradu úroků z prodlení ve výši 0,5 procent nad základní úrokovou sazbou, bez ohledu
na právo na uplatnění dalších škod. Dostane-li se objednatel povinný uhradit dílčí platby s platbou
splátky zcela nebo částečně do prodlení delšího než 14 dní, bude ihned splatná celá zbývající
pohledávka. Právo na započtení a zástavní právo objednateli přísluší pouze v případě, pokud jsou
jeho protinároky nezpochybnitelné nebo nabyly právní účinnosti. Kromě toho je oprávněn využít
zástavního práva pouze tehdy, pokud jeho protinárok vyplývá z téhož smluvního poměru. Faktura se
vydává v den dodávky, popř. připravení předmětu dodávky a je splatná, jak je uvedeno v potvrzení
objednávky / faktury, jinak během 14 dnů od data faktury netto.
4. Omezení záruky
Případné nároky na náhradu škody, ať již z jakéhokoli právního důvodu, kupujícího vůči prodávajícímu
a / nebo vůči jeho zástupcům v plnění nebo provádění, se vylučují, pokud nebyly způsobeny úmyslně
nebo z nedbalosti. V každém případě jsou takové nároky na náhradu přiměřeně předvídatelné škody
omezeny; v otázce přiměřenosti musí být přihlédnuto ke všem okolnostem, především k hodnotě
předmětu dodávky.

Toto vyloučení neplatí, pokud musí být riziko škody kryto pojištěním odpovědnosti za škody nebo
pojištěním odpovědnosti za produkt, a za škody na zdraví a životě osob.
Poradenství a informace o vhodnosti a použití našich produktů poskytujeme dle našeho nejlepšího
vědomí a svědomí a na základě našich zkušeností. Kupujícího nezbavují vlastního ověření. Za
dodržování zákonných a úředních předpisů při používání našich výrobků a za správné používání
našich výrobků odpovídá kupující.
5. Povinnost dodávky a převzetí
Začátek námi udávaného nebo dohodnutého termínu dodávky předpokládá vyjasnění všech
technických otázek. Dodržení naší dodací povinnosti vyžaduje včasné a řádné splnění povinností
objednatele. Při splatnosti námi poskytovaného plnění činí námi poskytnutá přiměřená lhůta na
plnění. Náhrada škody z důvodu prodlevy plnění nebo dodatečného plnění
může být ze strany objednatele požadována, jen pokud se dostaneme do prodlení s plněním nároku
delším než jeden měsíc. Slíbené dodací lhůty jsou v rámci možností dodržovány. Její překročení
opravňuje kupujícího k odstoupení s výhradou následujícího ustanovení až po stanovení lhůty
náhradního plnění, uvedené v kupní smlouvě. Nároky na náhradu škody v souvislosti s překročením
dodacích lhůt se vylučují, pokud překročení dodací lhůty nebylo způsobeno úmyslně nebo z hrubé
nedbalosti. Události vyšší moci u prodávajícího nebo jeho dodavatelů prodlužují dodací lhůtu o dobu
jejího trvání s přiměřenou lhůtou. Za vyšší moc se považuje i přerušení provozu úředními zásahy,
potížemi s dodávkami energie nebo surovin, stávky, výluky, nehody, nepředvídatelné problémy
při výrobě a jiné události, které značně ztěžují dodávku.
Povede-li událost vyšší moci k prodloužení dodací lhůty o více než 30 dnů, oba partneři mohou od
smlouvy odstoupit. Za prodlevy s přepravou z úředního nařízení neručíme, pokud prodleva s
dopravou nebyla způsobena úmyslně nebo z hrubé nedbalosti držitele nebo řidiče vozidla. Jsme
oprávněni nám příslušející plnění odmítnout, pokud se po uzavření smlouvy zjistí, že je náš nárok na
úhradu ohrožen nedostatečnou platební schopností objednatele, jedině, že by objednatel zaplatil
kupní cenu nebo poskytl garanci. Dostane-li se objednatel do prodlevy s převzetím nebo poruší-li
jinou povinnost součinnosti, jsme oprávněni požadovat náhradu nám tímto způsobené škody,
včetně vícenákladů. V tomto případě přechází riziko případného zániku nebo případného zhoršení
předmětu koupě na objednatele, jakmile se dostal do prodlení s převzetím. Poštovné a balné hradí,
pokud není dohodnuto jinak, kupující / objednatel.
6. Přechod rizika
Pokud není v potvrzení objednávky uvedeno jinak, je dohodnuta dodávka „ze závodu“ tak, aby s
vydáním předmětu koupě dopravci, přepravci nebo určité osobě zajišťující přepravu, přešlo riziko na
objednatele.

7. Záruka
Kupující je povinen si zboží po doručení ihned zkontrolovat, zda nejeví známky vad, především, zda
odpovídá objednávce. Zjištěné vady musí kupující prodávajícímu sdělit písemně nejpozději 10 dnů po
doručení zboží; závady, které nemohou být zjištěny při pečlivé kontrole během této lhůty, musí být
prodejci písemně oznámeny ihned po jejich zjištění. Prodávajícímu je poskytnuta možnost
reklamované zboží nebo jeho vady ověřit.
Prodávající je povinen vadné zboží opravit a vyřešit reklamaci dle reklamačního řádu občanského
zákoníku. Další nároky ze záruky se vylučují. Totéž platí, pokud není zajištěna vlastnost
předmětu koupě. Nároky ze záruky vůči prodávajícímu přísluší pouze kupujícímu a nelze je postoupit.
8. Nároky na vady
Práva objednatele kvůli dodávkám vadné věci předpokládají, že objednatel splní svou povinnost
kontroly a reklamace dle občanského zákoníku. V případě vady neručíme za následné škody způsobené
tím, že je předmět koupě bez vady až po úspěšném následném plnění. Námi poskytnutá přiměřená
následná lhůta k náhradnímu plnění činí minimálně jeden měsíc. V případě náhradního plnění máme
právo volby mezi odstraněním závady a dodávkou bezvadné věci. V případě nezávažných věcných škod
nejsme povinni náhradní plnění poskytnout. Náprava se považuje za neúspěšnou už po druhém
bezúspěšném pokusu. Všechna opatření potřebná pro náhradní plnění, především náklady na přepravu,
cestu, práci a materiál neseme my, pokud nebudou navýšeny tím, že byl předmět koupě převezen na
jiné místo, než bylo místo dodávky nebo expedice dle dohody při uzavření smlouvy. Při nezávažných
vadách nemůže objednatel odstoupit od smlouvy. Jeho právo na snížení tímto ale zůstává nedotčeno.
Objednatel má ve všech případech odstoupení také povinnost úhrady náhrady hodnoty za zhoršení
způsobené zprovozněním předmětu koupě. Nároky na náhradu škody lze uplatnit pouze za předpokladu
dle těchto Prodejních a dodacích podmínek. Výše uvedená omezení práv objednatele neplatí při
záměrném zamlčení vady nebo převzetí garance vlastností. Nároky a práva objednatele z dodávky
vadné věci jsou promlčeny během jednoho roku, u použité věci během 6 měsíců, počínaje datem dodání
věci. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení během provozu. Tato promlčecí lhůta se nepovažuje za
nároky ze záruky. V případě úmyslu nebo záměru zůstávají nedotčeny zákonné promlčecí lhůty. Totéž
platí pro úrazy a škody na zdraví osob.

9. Zajištění výhrady vlastnictví
Veškeré zboží dodané kupujícímu zůstává až do úplného vyrovnání našich veškerých pohledávek z
obchodního vztahu s kupujícím naším vlastnictvím. U běžné faktury platí výhrada vlastnictví jako
záruka pro naše zůstatky. Naše pohledávky tedy neplatí jako nezaniklé, pokud ještě trvá námi
v této souvislosti převzatá nebo poskytnutá záruka, např. z výměny nebo garance.
Pohledávky z dalšího prodeje kupující již nyní postupuje jako záruku našich požadavků nám
ve výši poměrné hodnoty naší věci s výhradou vlastnictví nebo spoluvlastnictví předmětu kupní smlouvy
se třetí osobou. Právo kupujícího disponovat výrobky, na které se vztahuje naše výhrada vlastnictví a
zadržení námi postoupených pohledávek jsou možné jen tak dlouho, než splní své povinnosti
vůči nám a nedostane se do úpadku. Pokud tyto předpoklady nejsou splněny, jsme oprávněni,
s vyloučením zástavního práva bez stanovení lhůty nebo odstoupení na okamžité vydání veškerého
zboží, na které se vztahuje naše výhrada vlastnictví. O všech událostech, které by mohly ohrozit
naše vlastnické právo na zboží nebo práva na námi postoupené pohledávky (např. zástava,
návrh na konkurz), musí kupující ihned oznámit. Veškeré tím vzniklé intervenční náklady nese kupující.
10. Rozhodné právo, místo plnění a místně příslušný soud
Tato smlouva se řídí českým právem a občanským zákoníkem, platným v danou dobu.
Místem plnění pro veškerá práva a povinnosti obou smluvních partnerů a
výlučný místně příslušný soud je Žďár nad Sázavou.
11. Salvátorská klauzule
Neúčinností některého ustanovení této smlouvy zůstává platnost zbylých ustanovení nedotčena.

