Všeobecné obchodní podmínky společnosti Carl Zeiss spol. s r.o.
1.

Výhradní platnost všeobecných prodejních podmínek (VOP)
1.1. Veškeré dodávky, realizované společností Carl Zeiss spol. s r.o., podléhají těmto VOP, není-li v kupní smlouvě výslovně
stanoveno jinak.
1.2. Pokud se některá ustanovení kupní smlouvy liší od konkrétních ustanovení VOP, nemají tyto odlišnosti vliv na platnost ostatních
ustanovení těchto prodejních podmínek.
2. Ceny a způsob jejich stanovení
2.1. Ceny uvedené v ceníku nezahrnují daň z přidané hodnoty, která se vyčísluje zvlášť. Ceny se rozumí "vyplaceně" do sjednaného
místa určení, při standardních podmínkách poštovní, železniční, silniční či kurýrní přepravy. Dodavatel si vyhrazuje možnost
doúčtování poplatků za nadstandardní doručení zásilky. Náklady vzniklé v souvislosti s atypickým způsobem doručení (např.
dobírka, expres) se vyčíslují zvlášť.
2.2. Ceny zahrnují balení obvyklé v běžném obchodním styku.
3. Platební podmínky
3.1. Není-li stanoveno jinak, jsou faktury splatné do 14 dnů od data vystavení. Dodržení lhůty splatnosti se posuzuje podle data
připsání úhrady ve prospěch účtu dodavatele. U šeků a směnek podle data jejich proplacení.
3.2. Dodavatel je oprávněn provést zápočet vlastních pohledávek po lhůtě splatnosti s finančními závazky vůči téže osobě. Dále je
oprávněn požadovat úroky z prodlení až do výše 0,1% z celkové fakturované částky včetně DPH za každý den prodlení po lhůtě
splatnosti. Další práva dodavatele nejsou tímto ustanovením dotčena.
3.3. Započitatelné jsou pouze takové pohledávky, které jsou nesporné nebo pravomocně určené.
3.4. V případě prodlení s platbou, jakož i v odůvodněných pochybnostech o platební schopnosti kupujícího je dodavatel oprávněn,
bez omezení svých dalších zákonných práv, učinit veškeré závazky, vzešlé z obchodního styku, ihned splatnými a požadovat
zálohu na dosud neuskutečněné dodávky.
4. Dodací lhůta
4.1. Dodací lhůta je dodržena tehdy, jestliže předmět koupě byl dodán do sídla či jiného místa určeného odběratelem.
4.2. V případě, že je nedodržení dodací lhůty způsobeno stávkou nebo jinými nezaviněnými okolnostmi, jakými jsou např.
nedostatek materiálu či energie, nesprávné nebo pozdní dodání i přes pečlivý výběr dodavatelů, nebo tehdy, jestliže
nedodržení lhůty nešlo zabránit ani s obvyklou a rozumnou mírou pečlivosti a nasazení, lze dodací lhůtu prodloužit o dobu
překážky v dodání. V případě, že kupující hodnověrně prokáže, že je pro něho prodloužení dodací lhůty nepřijatelné, má právo
odstoupit od kupní smlouvy v rozsahu odpovídajícím její nesplněné části. V ostatním zůstávají zákonná práva obou smluvních
stran nedotčena.
4.3. Právo na náhradu škody vzniklé z prodlení, ať již ze smlouvy či ze zákona, je vyloučeno, přesáhne-li 5% hodnoty nedodaného
zboží. Toto ustanovení neplatí, pokud v případech úmyslu nebo hrubé nedbalosti přichází v úvahu zákonné určení.
5. Expedice, pojištění a přechod nebezpečí vzniku škody
5.1. Není-li dohodnuto jinak, volí způsob dodání a přepravní trasu dodavatel.
5.2. Nebezpečí vzniku škody přechází na kupujícího v momentě předání zboží prvnímu tuzemskému přepravci.
6. Oznamovací povinnost při vadách zboží a škodách vzniklých přepravou
Zjevné vady zboží (při použití vlastního přepravního prostředku dodavatele také škody způsobené přepravou), chybné
dodávky a odchylky v dodaném množství musí být sděleny dodavateli písemnou formou neprodleně, nejpozději však do 14
dnů po obdržení zboží. V případě použití jiného způsobu přepravy, než je vlastní dopravní prostředek dodavatele, je kupující
povinen adekvátním způsobem uplatnit náhradu škody u přepravce.
7. Výhrada vlastnictví
7.1. Dodané zboží zůstává ve vlastnictví dodavatele až do momentu úplného uhrazení kupní ceny. Kupující se nadále zavazuje
prodávat zboží v běžném obchodním styku tak, aby mohl dodavateli postoupit pohledávku z dalšího prodeje, včetně veškerých
vedlejších práv, ve výši dodavatelem účtované částky a to kdykoli po jejím vzniku. Zástavní a zajišťovací převod práv není
přípustný.
7.2. V případě zpracování zboží vázaného výhradou vlastnického práva ve smyslu § 135 b. odstavec 2 občanského zákoníku přechází
vlastnické právo k nově vzniklé věci na dodavatele.
8. Záruka a ručení za vady
8.1. Dodavatel se zavazuje bezplatně odstranit materiálovou nebo výrobní vadu vylepšením, dodáním bezvadného zboží nebo
slevou z kupní ceny volbou podle vlastního uvážení.
8.2. Záruční doba je 24 měsíců od data přechodu nebezpečí vzniku škody.
8.3. Zjištěné vady je třeba písemnou formou bezodkladně sdělit dodavateli a současně učinit opatření, aby vzniklá škoda byla co
nejmenší.
8.4. Za vady zboží vzniklé přirozeným opotřebením nebo neodborným zacházením dodavatel nenese odpovědnost. Stejně tak
nenese odpovědnost za neodborně provedené opravy a úpravy zboží ze strany kupujícího nebo třetí osoby.
9. Nemožnost plnění
Plnění se považuje za nemožné, je-li třeba překonat ztížené podmínky, vynaložit vyšší náklady nebo poskytnout plnění jen s
pomocí třetí osoby.
10. Místo plnění, uschování dat
10.1. Místem plnění kupní smlouvy se rozumí místo předání zboží prvnímu přepravci. Pro realizaci platby je tímto místem sídlo
věřitele, uvedené na fakturačním dokladu.
10.2. Dodavatel má právo zpracovávat a ukládat data související s realizací prodeje, získaná od kupujícího nebo od třetí osoby.
11. Změna podmínek
V případě neúčinnosti některého z ustanovení těchto prodejních podmínek je dodavatel oprávněn je účelně doplnit či nahradit
s účinností pro stávající kupní smlouvy. Nová ustanovení by měla z právního i komerčního pohledu v maximální míře odpovídat
ustanovením nahrazeným.
12. Volba práva, rozhodčí doložka
O veškerých sporech, vyplývajících z těchto VOP a s nimi souvisejících smluvních vztahů, týkajících se jejich porušení, zrušení
nebo neúčinnosti, bude s konečnou platností rozhodnuto Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a podle
jejího rozhodčího řádu. K aplikaci bude použito právního řádu České republiky.
Důležité upozornění:
Ve smyslu ustanovení bodu 6 doporučujeme přezkoumat nezávadnost zboží ihned po jeho obdržení a reklamovat jej případně ve
stanovených lhůtách s číslem a datem vystavení dodacího listu. Jako oprávněné nelze uznávat reklamace povrchových vad brýlových
čoček, které již byly kupujícím zpracovány.
Veškeré výrobky dodávané firmou Carl Zeiss spol. s r.o. jsou označeny značkou shody CE, neboť splňují všechny požadavky obsažené v
evropské směrnici č. 93/42 Rady Evropského společenství.

