KLIMES TRADING S.R.O., Nad Santoškou 11-11A, 15000 Praha
Klimes je ochranná známka zapsaná u Úřadu pro průmyslové vlastnictví číslo 263590
KLIMES.EU Semiconductors & Connectors, IČO:49711130, DIČ:CZ49711130

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
PRO PRODEJ POLOVODIČŮ, KONEKTORŮ A JINÝCH ELEKTROSOUČÁSTEK
§1
a) Naše firma je zapsána v obchodním rejstříku.
b) Pokud není jinak stanoveno v následujících Všeobecných obchodních podmínkách,
podléhají právní transakce s námi zákonu č.89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonu
č.90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích České republiky a obchodním
usancím.
c) Naše dodávky se uskuteční výlučně na bázi našich Všeobecných obchodních podmínek,
které tvoří nedílnou součást kontraktů a proto jsou také závazné pro naše smluvní strany.
d) Odvolání smluvních stran na Všeobecné obchodní podmínky v objednávkách a jiných
dokumentech předcházejících objednávce, které se odchylují od našich podmínek,
nebudou pokládány za smluvní dodatky.
§2
a) Naše písemné potvrzení objednávky bude pokládáno za autoritativní pro oblast dodacího
závazku.
b) Všechny objednávky budou pokládány za přijaté jen tehdy, budou-li potvrzeny písemně,
faxem nebo e-mailem.
c) Pozdější dohody, výjimečné podmínky a následné změny kontraktu stejně tak vyžadují
naše písemné potvrzení.
d) Lhůty a podmínky, které jsou v rozporu s našimi Všeobecnými obchodními
podmínkami budou námi uznány jedině, pokud jsme je potvrdili písemně.
e) Jakékoliv zhoršení finančních okolností na straně kupujícího, které vznikne po uzavření
kontraktu, nás opravňuje kdykoliv odstoupit od kontraktu a osvobozuje nás od závazku
uskutečnit dodávku.
f) Při prodlení v placení jsme kdykoliv oprávněni změnit platební podmínky
jednostranným prohlášením pro budoucí dodávky.
§3
a) Stanovená dodací lhůta začne běžet dnem po předložení objednávky, pokud byla řádně
vyjasněna, a nejdříve po potvrzení objednávky.
b) Dodací lhůta pak bude právně závazná, jestliže byla uvedena v potvrzení objednávky a
námi potvrzena písemně jako lhůta „fixní“ nebo „závazná“.
c) Při neexistenci jakékoliv jiné dohody podléhají naše dodací lhůty revisi.
d) Dodací lhůta zůstane převážně zachována, ledaže nastanou okolnosti, které jsou
nepředvídatelné nebo mimo vůli smluvních stran jako všechny případy vyšší moci, které
zabrání plnění.
e) Takové okolnosti také zahrnují ozbrojené konflikty, intervence a zákazy na straně
oficielních osob a úřadů, prodlení při dopravě a proclení, ztráta během přepravy,
výpadky v energii a surovin nebo dále také odmítnutí podstatné nebo významné části
práce, pracovní rozpory nebo ztráta hlavního subdodavatele, kterého lze těžko nahradit;
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f)
g)
h)

i)
j)

k)

l)

m)

totéž se bude vztahovat i na případy takových událostí nastalých v případě
subdodavatelů.
Vznik takových překážek nás opravňuje odložit dodávky o dobu překážek nebo zrušit
prodejní kontrakt, pokud byl nesplněn, a to podle našeho rozhodnutí.
V případě, že je dohodnutá dodací lhůta překročena o více než 8 týdnů pouze
v důsledku naší prokazatelné chyby, pak je kupující oprávněn odstoupit od kontraktu.
Právo odstoupení je však podmíněno tím, že nám kupující písemně oznámí
doporučeným dopisem, že má v úmyslu využít práva na odstoupení, a to nejméně 14
dnů před výkonem tohoto práva.
Pokud je dodávka uskutečněna v tomto období, právo na odstoupení kupujícímu
nevznikne.
V případě, že bude kupující v prodlení v přijetí, budeme oprávněni stanovit mu
následně náhradní lhůtu pro přijetí aspoň v rozsahu 14 dnů a po marném uplynutí této
lhůty budeme mít právo buď reklamovat u něho zaplacení kupní ceny, pokud nebudeme
mít možnost využít práva k odstoupení od kontraktu, nebo uplatnit nárok na náhradu
škody pro neplnění závazku ze strany kupujícího.
Práva v důsledku prodlení v přijetí na straně kupujícího nám budou náležet bez podání
upomínky nebo bez poskytnutí náhradní lhůty kupujícímu, jestliže kupující podal návrh
na konkurs nebo nucené vyrovnání nebo podal návrh na jeho konkurs některý z jeho
věřitelů.
V případě uplatnění našich nároků na náhradu škody vůči kupujícímu pro neplnění,
budeme oprávněni nárokovat paušální plnění ve výši 10% dohodnuté kupní ceny bez
povinnosti tento nárok dále prokazovat.
V případě potřeby si vyhrazujeme právo i na vyšší náhradu škody.

§4
a) Dodávka se uskuteční jen na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek, které
kupující tímto potvrzuje pro sebe jako závazné.
b) Zboží bude dopraveno na účet a riziko kupujícího. Pojištění dopravy bude uskutečněno
jen na výslovné přání kupujícího a na jeho účet. Váhy určené při odeslání budou
pokládány závazné pro obě strany.
c) Vyhrazujeme si právo dodat plus 10%, resp. mínus 10% oproti potvrzenému množství
v kontraktu.
d) Kupující je povinen převzít dodávku v dohodnutém termínu.
e) V případě neoprávněného vrácení zboží bez závad ponese kupující všechny dopravní
náklady, příslušné skladovací náklady a dodatečné balicí náklady.
f) Vrácení zboží nezbavuje kupujícího závazku zaplatit fakturu.
g) V případě nezaplacení faktury v důsledku vrácení zboží budeme oprávněni vyúčtovat
kupujícímu příslušné úroky a bankovní výlohy za dobu prodlení v placení až do
konečného dne vyrovnání.
h) Pokud nebylo jinak dohodnuto písemně, objednávky na odvolávky nebo složené
objednávky se budou realizovat do jednoho roku od data potvrzení objednávky.
i) O splatnosti odvolávek budeme informovat kupujícího faxem, e-mailem nebo dopisem.
j) Zboží, které nebude odvoláno kupujícím k datu splatnosti, bude uskladněno na náklady
a riziko kupujícího od data splatnosti a budeme oprávněni vyúčtovat skladné a bankovní
výlohy za nevyrovnané účty týkající se hodnot neodvolaného zboží.
k) Po uplynutí dalších tří měsíců budeme oprávněni použít zboží jinde a vyúčtovat
kupujícímu úroky, skladné a další vzniklé náklady, jakož i příjmový deficit, až do
úplného vyskladnění.
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§5
a) Technickou informaci, kterou podáváme, je nutno považovat za přibližnou.
b) Vyhrazujeme si právo provést kdykoliv modifikaci nebo zlepšení designu.
c) Reklamace týkající se kvality, typu nebo množství zboží musí nám být oznámeny
písemně okamžitě po přijetí zboží.
d) Skryté vady podléhají ustanovení občasnkého zákoníku a zákonu o obchodních
korporací, pokud jde o povinnosti kupujícího oznamovat vady.
e) V případě jakýchkoliv změn na zboží prováděných kupujícím jsme zproštěni
jakéhokoliv závazku na náhradu škody.
f) Změnou k platným ustanovením o záruční lhůtě v příslušné zemi kupujícího je mezi
smluvními stranami dohodnuta záruční lhůta tří měsíců.
g) Závadné výrobkové položky zasílá kupující na naši adresu vyplaceně nebo ponechává
u sebe pro naši následnou kontrolu, a to podle naší volby.
h) V případě oprávněnosti reklamace zajistíme po obdržení vadných položek náhradní
dodávku bezplatně a vyplaceně.
i) Právo na odstoupení od kontraktu nebo na snížení kupní ceny může být uplatněno jen
tehdy, pokud není možná oprava ani výměna vadných položek. Zajistíme opravu
závad, pokud to bude schůdné a prakticky možné.
j) V případě nemožnosti a neschůdnosti opravy oprávněné reklamace, zejména
v případě, že by oprava znamenala značné nákladové disproporce pro nás, máme
právo vyřídit oprávněné reklamace spadající pod garanci poskytnutím cenové slevy
nebo odstoupením od kontraktu, a to podle naší volby.
k) V posledním uvedeném případě je nutno plnění a proti plnění vrátit.
l) Položky, které jsou předmětem reklamace, vrátí kupující na naši adresu vyplaceně
nebo ponechá u sebe pro naši následnou kontrolu, a to podle naší volby.
m) V případě oprávněnosti reklamace zajistíme po obdržení vadných položek náhradní
dodávku bezplatně a vyplaceně nebo provedeme opravu vady, a to podle naší volby.
n) Právo na odstoupení od kontraktu nebo na poskytnutí slevy z kupní ceny nebo na
náhradu škody v tomto případě kupujícímu nevzniká.
o) Závazek na náhradu se nevztahuje na závady vzniklé z přirozeného opotřebení a
oděru, škody vyplývající z nesprávné nebo nedbalé manipulace nebo přílišného tlaku a
působení chemikálií nebo elektřiny, to jsou škody, které nevznikají z naší viny ani
z viny našich dodavatelů.
p) Kupující potvrzuje a souhlasí, že v případě jeho záruční reklamace jsme oprávněni
přenechat ověření a nápravu reklamovaných závad expertní společnosti podle naší
volby, se všemi právy a závazky a s cílem zprostit nás naší odpovědnosti.
q) Budeme pouze odpovědni za škody, jestliže nám kupující může prokázat úmyslnou a
hrubou nedbalost.
r) Odpovědnost za menší nedbalost, náhrada následné ztráty jako např. zastavení výroby
nebo výrobní odstávky, náklady na dodatečnou práci ze strany kupujícího a související
náhrada za finanční ztrátu, nedosažení úspor, ztráta úroků a náhrada škod souvisejících
s reklamacemi třetích osob vůči kupujícímu se touto smlouvou vylučuje.
§6
a) Ceny platí „ex-works“, tj. ze závodu (Praha), včetně balení, v CZK v EUR nebo USD,
pokud není uvedeno jinak.
b) Příslušná daň z přidané hodnoty bude přičtena.
c) Ceny jsou na bázi nákladů a směnného kurzu v době potvrzení objednávky.
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d) V případě změn nákladů a/nebo změn směnných kurzů platných v den dodávky jsme
oprávněni provést adekvátní cenovou úpravu.
e) V případě uzavření kontraktu v cizí měně bude přepočet proveden na bázi směnných
kurzů vydaných Českou národní bankou v Praze platných v den potvrzení objednávky
nebo v den dodávky, a to podle naší volby, při čemž kupující nese kursové riziko.
§7
a) Pokud nebylo písemně dohodnuto jinak, je kupující povinen uskutečnit platbu předem, a
to výhradně ve prospěch našeho účtu uvedeného v potvrzení objednávky, resp. na
faktuře, bez jakýchkoliv slev.
b) Kupující není oprávněn zadržovat nebo odkládat platby ani na základě reklamace
dodávky nebo eventuelních proti nároků bez našeho předchozího souhlasu.
c) Jestliže není kupující schopen z vážných důvodů dostát svým platebním závazkům na
základě dohodnutého způsobu placení, je povinen nám to oznámit okamžitě
doporučeným dopisem, faxem nebo e-mailem a navrhnout jiný způsob placení
k našemu rozhodnutí.
d) V případě, že je zákazník v prodlení s placením, jsme oprávněni účtovat mu úroky
z prodlení ve výši jednoho procenta měsíčně, náklady za upomínky a inkasní procedury
s výhradou práva dalších nároků.
e) Prodlení kupujícího s placením nás dále opravňuje odstoupit od jakýchkoliv dalších
prodejních závazků, které nebyly ještě splněny a dále uplatnit právo na vrácení
dodaného zboží bez odstoupení od smlouvy.
f) V případě zhoršení majetkových poměrů kupujícího jsme dále oprávněni požadovat
okamžité platby všech nevyrovnaných faktur, i když mají dohodnutou pozdější
splatnost, a uskutečňovat další dodávky pouze proti platbě předem.
g) Tím nejsou dotčena naše další práva vyplývající z prodlení kupujícího s platbami.
§8
a) Všechno zboží dodané námi kupujícímu zůstává naším vlastnictvím, i když je
v dokončeném stavu, až do splnění všech našich nároků vůči kupujícímu, včetně
budoucích nároků a úhrad nevyrovnaných pohledávek.
b) Všechny úhrady budou proto pokládány za jednu úhradu pro tento účel.
c) Až do skončení procesu, kde je to aplikovatelné, musí být námi dodané zboží
skladováno odděleně od jiného zboží ve skladech kupujícího a musí být označeno
vývěskou jako zboží patřící do vlastnictví KLIMES TRADING.
d) Toto zboží může být použito, instalováno, znovu prodáno, nabízeno do zástavy třetí
osobě jako jistota pouze po uskutečnění plateb na náš účet.
e) Bez ohledu na tyto podmínky, pokud by bylo s tímto zbožím naloženo před placením,
bude nám příslušet společné vlastnictví nových předmětů pocházejících z tohoto
procesu proporcionálně k hodnotě zboží, které podléhá zadržovacímu právu v porovnání
k hodnotě dalšího zboží, jež bylo v té době v uvedeném procesu.
f) Stejný postup se bude vztahovat na nové položky, na něž se vztahuje naše zadržovací
právo.
g) Jestliže by bez ohledu na odvolání na naše vlastnictví bylo dáno toto zboží do zástavy,
zadrženo nebo jinak dotčeno oficielním nebo soudním příkazem nebo akcí, je kupující
povinen nás o tom zpravit písemně během 48 hodin, tj. telegramem, faxem nebo emailem nebo doporučeným dopisem s uvedením přesných detailů o věřiteli, zasahujícím
úřadu nebo soudu a příslušném číslu případu.
h) Vyhrazujeme si právo, bez ohledu na odstoupení od kontraktu, uplatnit náš vlastnický
titul v tomto případě.
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i) Pokud nebudeme schopni využít našeho vlastnického práva v důsledku toho, že nám
kupující včas a správně nepodá zprávu, pak nám musí být poskytnuta náhrada plné
hodnoty faktury a náklady našeho neúspěšného úsilí.
j) V případě, že kupující přestal uskutečňovat platby nebo zamýšlí vyhlásit platební
neschopnost nebo byl vyhlášen na něho konkurs třetí stranou, je povinen nás o tom
zpravit okamžitě a zaslat nám seznam zboží podléhající našemu zadržovacímu titulu,
které je ještě k disposici, i když se mezitím stalo předmětem procesu, a dále nám
poskytnout podporu k zabezpečení nebo k inkasování našeho vlastnictví.
§9
a) Místem soudu pro všechny spory vyplývající ze smluvního vztahu nebo pro soudní
výkon nároků vyplývajících ze směnek a šeků je Praha.
b) Smluvní strany souhlasí, že všechny spory a nároky budou podléhat pravomoci
Městského soudu v Praze.
c) Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nevyplývají z kontraktu a z těchto
Všeobecných obchodních podmínek, podléhají ustanovením zákonu č.89/2012 Sb.,
občanský zákoník a zákonu č.90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích České
republiky a nelze-li je řešit podle těchto ustanovení, řeší se podle ustanovení zákona č.
89/2012Sb. a zákona č.90/2012 Sb. a není-li jich, posoudí se podle obchodních
zvyklostí.
§ 10
a) V případě, že kterékoliv z ustanovení kontraktu nebo těchto Všeobecných obchodních
podmínek se stane neplatným nebo neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení platná a
účinná.
b) Smluvní strany jsou povinny nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení kontraktu
nebo Všeobecných obchodních podmínek jiným platným a účinným ustanovením, které
svým obsahem a smyslem odpovídá co nejlépe obsahu a smyslu původního ustanovení.

§ 11
a) Dodatečné dohody vyžadují písemnou formu, aby se staly platnými a účinnými.
b) V souladu s tím se dodatečné ústní dohody nebudou pokládat za platné a účinné.
c) Toto se rovněž vztahuje na výjimky z formálního požadavku na písemnou formu
takových dohod.
Platnost od 1.1.2014
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