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§1

Rozsah použití

(1)

Tyto všeobecné prodejní a dodací podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran, na jejichž
základě prodává své výrobky a poskytuje služby s
prodejem spojené společnost ALPLA, spol. s r.o.
IČ: 480 26 590 (dále jen ALPLA), kde „prodávající“
je ALPLA a „kupující“ je odběratel předmětu plnění.
Tyto podmínky platí i pro všechny budoucí obchody.

(2)

Obchodní podmínky smluvního partnera, obzvláště
nákupní podmínky kupujícího, nebudou akceptovány, výjimečně pak po předchozím písemném
souhlasu ALPLY.

(3)

Úprava těchto podmínek musí být písemnou
formou. Objednávka nebo převzetí dodávky platí v
každém případě za uznání těchto podmínek.

§2

Nabídka, přijetí, potvrzení objednávky

(1)

Nabídky od ALPLY jsou termínované a délka jejich
platnosti je v nabídce uvedena.

(2)

ALPLA přijímá objednávky prostřednictvím písemného potvrzení objednávky. Pokud se potvrzení objednávky liší od podmínek objednávky, uskuteční
se právní úkon podle podmínek ALPLY, pakliže se
zákazník ihned po obdržení potvrzení objednávky
písemně neodvolá.

§3

Cena

(1)

Veškeré ceny uvedené v nabídce jsou netto ceny
(bez DPH a vedlejších nákladů, např. dopravních).

(2)

Pokud byly ceny sjednány a změní se náklady, podle nichž se ceny stanovily, je ALPLA oprávněna
ceny upravit tak, aby odpovídaly změně nákladů.
Konkrétní cena dodávky se sjednává v kupní
smlouvě.

(3)

Pokud dojde ke zpoždění dodávky následkem
nějaké okolnosti na straně zákazníka, je ALPLA
oprávněna dorovnat náklady, které tím vznikly,
prostřednictvím odpovídajícího navýšení ceny.
Právo ALPLY na náhradu jinak vzniklé škody tím
není dotčeno.

(4)

Vedlejší náklady související s dodáním zboží hradí
kupující, pokud v kupní smlouvě není uvedeno
jinak.

§4

Místo plnění, dodávka

(1)

Místem plnění se rozumí sídlo ALPLY, sídlo kupujícího nebo jiné místo.

(2)

Jakmile se v místě plnění kupujícímu nabídne
dodávka, přechází veškeré riziko na něho. Pokud
kupující dodávku nepřevezme, ocitne se v prodlení
při převzetí. Mimo to je dodávka od ALPLY v tomto
případě považována za splněnou a ALPLA je
oprávněna zboží uskladnit na náklady kupujícího.

Z toho vyplývající skladné musí být prodávajícímu
ihned uhrazeno.
(3)

ALPLA je oprávněna k dílčím dodávkám, na něž se
tyto podmínky vztahují v plném rozsahu.

(4)

Pokud by ALPLA nemohla uskutečnit dodávku ve
smluveném termínu následkem nepředvídatelných
okolností, které nemůže ovlivnit (vyšší moc,
nezaviněné provozní poruchy nebo přerušení provozu, prodlení v dopravě, nezaviněný nedostatek
surovin či energie, atd.), je oprávněna uskutečnit
dodávku v nejbližším možném termínu, pokud je v
tomto termínu převzetí dodávky pro kupujícího ještě
únosné. V opačném případě je ALPLA oprávněna
odstoupit od smlouvy. V případě jiných prodlení
v dodávce ručí ALPLA pouze za ta, která byla způsobená vlastní nedbalostí nebo úmyslně.

§5

Záruka a ručení

(1)

ALPLA se zaručuje, že zboží odpovídá smluveným
specifikacím. Platí tolerance obvyklé v daném
oboru.

(2)

Kupující musí zboží při přejímce důkladně
prohlédnout a eventuální závady nahlásit písemně
do deseti dnů od přejímky a zároveň zaslat vzorek
reklamovaného zboží, v opačném případě jsou
veškeré nároky – i kvůli následným škodám způsobeným závadou – vyloučené. Pokud bude závada
nahlášena ve lhůtě, odstraní ji ALPLA podle vlastního uvážení buď opravou, nebo výměnou, reklamované zboží převezme zpět a vystaví opravný
daňový doklad na vrácení ceny, nebo poskytne
slevu. Jiné nároky zákazníkovi nepřísluší.

(3)

Záruční lhůta činí 6 měsíců od chvíle, kdy je zboží
nabídnuto kupujícímu v místě plnění.

(4)

Kupující není oprávněn pozdržet platby kvůli
nárokům vyplývajícím ze záruky, ani kvůli jiným
nárokům jakéhokoli druhu.

(5)

ALPLA ručí za škody pouze tehdy, když byly způsobeny následkem její hrubé nedbalosti, či úmyslně.
Za následné škody, zvláště ušlý zisk, a za náklady
spojené s vrácením zboží ALPLA neručí. (6) Pro
vrácení reklamovaného zboží je nezbytný výslovný
předchozí písemný souhlas ALPLY. Pokud je zboží
vráceno bez předchozího souhlasu, je ALPLA
oprávněna odmítnout převzetí vráceného zboží a
vrátit je zpět kupujícímu na jeho náklady.

(6)

Vzorky se mohou od dodávky lišit jak kvalitou, vlastnostmi a tvarem, tak provedením a funkčností.

§6

Výhradní vlastnictví

(1)

Dokud kupující nesplní všechny povinnosti, které se
ho týkají, obzvláště pak dokud nezaplatí v plné výši
kupní cenu, zůstává vlastníkem dodaného
předmětu smlouvy ALPLA (zboží s výhradou vlastnictví).
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(2)

(3)

Kupující je oprávněn zboží s výhradou vlastnictví
prodat dál. Oprávnění zaniká, je-li kupující v prodlení s platbou, nebo má-li obavy, že nebude schopen ALPLE zaplatit celou částku v požadované
lhůtě.
Pokud kupující zboží s výhradou vlastnictví prodá,
postoupí ALPLE hned veškeré nároky, jež mu
náleží z prodeje či jiného zhodnocení, až do výše
kupní ceny ALPLY. Toto postoupení práva je povinen zaznamenat do svých účetních knih. Kupující
je až do odvolání zmocněn vymáhat tyto postoupené pohledávky pro účet ALPLY vlastním jménem.
Kupující je povinen vyhradit sám sobě vlastnictví
zboží s výhradou vlastnictví, pokud zboží s výhradou vlastnictví dále prodá na úvěr.

(4)

Kupující postoupí ALPLE nároky na pojištění nebo
náhradu škody, jež vyvstaly v případě zničení či
poškození zboží s výhradou vlastnictví.

(5)

Zastavení a převod záruky zboží s výhradou vlastnictví není přípustné.

(6)

Pokud ALPLA využije své výhradní vlastnictví
prostřednictvím zpětného příjmu zboží s výhradou
vlastnictví, je oprávněna zboží s výhradou vlastnictví prodat či nechat prodat pod rukou. Zboží s
výhradou vlastnictví je přijato zpět za cenu odpovídající výnosu tím dosaženému, nejvýše pak za
původně sjednanou cenu. ALPLA si vyhrazuje uplatňování náhrady škody.

§7

Platba a prodlení

(1)

Platba za zboží se poukazuje na účet uvedený na
daňovém dokladu vystaveném prodávajícím, v
případě platby malé částky v hotovosti je místem
plnění platby pokladna v sídle ALPLY.

(2)

Platba směnkou a šekem se neakceptuje.

(3)

Kupní cena musí být uhrazena do 30 dnů (pokud
není uvedena jiná splatnost na daňovém dokladu)
od data faktury bez jakéhokoli prodlení.

(4)

Pokud není v den splatnosti uhrazena celá částka,
je ALPLA oprávněna:

(5)



neplnit své další povinnosti vůči tomuto kupujícímu až po úplném zaplacení



zvážit přiměřené prodloužení dodací lhůty



účtovat veškeré náklady, vzniklé kvůli
upomínkám, a inkasní náklady, jakož i úroky z
prodlení ve výši platných stávajících právních
předpisů.



při nedodržení stanoveného náhradního
termínu odstoupit od smlouvy, přičemž je
ALPLA oprávněná od celé smlouvy odstoupit i
v případě pouze částečného plnění. Pokud
ALPLA od smlouvy odstoupí, musí jí zákazník
s okamžitou splatností uhradit storno poplatek
10% ceny a nahradit z toho vzešlé škody.

Je-li zaveden nucený výkon na majetek kupujícího,
nebo je-li jeho platební schopnost vůči ALPLE
pochybná, je ALPLA oprávněna:


učinit okamžitě splatnými veškeré pohledávky
bez ohledu na jejich splatnost,



veškeré dodávky z dosud nesplněných smluv
pozastavit a uskutečnit je pouze proti platbě
předem. Pokud kupující platbu předem odmítá,
může ALPLA od smlouvy odstoupit a uplatňovat náhradu škody.

(6)

Ocitne-li se zákazník v prodlení s převzetím, je
konečná suma splatná okamžitě.

(7)

I platby určené k úhradě něčeho jiného, budou
použity k úhradě nejstaršího dluhu, a z toho plynoucí úroky a náklady budou připočteny.

§8

Formy - nástroje

(1)

Pokud není sjednáno jinak, zůstává ALPLA vlastníkem forem, které pro kupujícího vyrobila sama
nebo je nechala vyrobit jinou firmou. Pokud se má
stát vlastníkem forem kupující, vlastnictví je na něj
převedeno až po plném zaplacení kupní ceny.

(2)

Na základě výslovného ujednání a pokud kupující
dostojí svým platebním a přejímacím povinnostem,
budou formy použity pouze pro objednávky kupujícího.

(3)

Cena forem zahrnuje náklady na jednorázové vzorkování, nikoli však náklady na zkoušení a zpracování, ani na změny provedené kupujícím.

(4)

ALPLA je povinna nahradit formy pouze tehdy,
pokud nebyly prvně vzorkovány dříve než před
třemi lety, pokud jsou potřebné pro splnění
množství, jež zákazník slíbil odebrat, a pokud kupující dostojí svým platebním a odběrovým povinnostem.

(5)

ALPLA uchová jednu z forem po dobu dvou let od
poslední dodávky z těchto forem. Před likvidací
formy bude ALPLA kupujícího informovat.

(6)

Pokud smlouva skončí před amortizací forem, musí
kupující zaplatit dosud neuhrazený amortizační
poplatek.

(7)

Za poškození forem ve vlastnictví zákazníka odpovídá ALPLA pouze tehdy, když škody nebyly
způsobeny úmyslně nebo hrubou nedbalostí.
ALPLA neručí ani za náhodné zničení těchto forem.
ALPLA tyto formy na vyžádání zákazníka pojistí.
Náklady s tím spojené rovněž hradí kupující, stejně
jako náklady na péči a technickou údržbu těchto forem.

(8)

Pokud zákazník nepřevezme jemu určené formy ve
stanoveném termínu po skončení smlouvy, je
ALPLA oprávněna formy uskladnit na jeho náklady,
nebo je zlikvidovat. Bez ohledu na to je ALPLA
oprávněna zadržet formy, které vlastní zákazník,
dokud kupující kompletně nesplní veškeré povinnosti, jež pro něho vyplývají ze smlouvy.

§9

Soudní příslušnost a aplikovatelné právo

(1)

Veškeré právní vztahy mezi ALPLOU a zákazníkem
podléhají platnému českému právu, především pak
příslušným ustanovením obchodního zákoníku a
občanskému zákoníku. Kupní právo OSN je
vyloučeno.

(2)

Soudní řešení sporů přísluší v rozsahu použití Luganské dohody nebo Evropského nařízení o soudním výkonu rozhodnutí výlučně místně příslušnému
soudu České republiky.

§ 10

Vratné obaly

(1)

Vratné obaly jsou a zůstávají vlastnictvím ALPLY.
Kupující odpovídá za jejich poškození nebo ztrátu.
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Je-li vratný obal poškozen, postupuje ALPLA
výlučně na základě vlastního uvážení.

dozvěděl jinak, nesmějí být předány nikomu
dalšímu, obzvláště ne konkurentům ALPLY, či být
jiným způsobem dostupné. Totéž platí pro takové
podklady, jako např. vzorky, výkresy, projekty,
předběžné rozpočty či propagační materiály, které
byly zákazníkovi předány, nebo o nichž se dozvěděl
jinak. Veškerá práva na materiály tohoto druhu
náleží ALPLE.

(2)

Kupující musí vratné obaly po jejich vyprázdnění
ALPLE bez vyzvání vrátit. Pokud je vůči kupujícímu
zahájeno insolvenční řízení, nebo dojde-li z jakéhokoli důvodu k ukončení obchodního styku, musí kupující stejně vratné obaly bez vyzvání vrátit.

(3)

Poškozené, ztracené, jakož i včas nevrácené
vratné obaly budou zákazníkovi dodatečně účtovány čtvrtletně. Pokud je vůči kupujícímu zahájeno
insolvenční řízení, nebo dojde-li z jakéhokoli
důvodu k ukončení obchodního styku, budou
poškozené, ztracené, jakož i včas nevrácené vratné
obaly účtovány ihned. Účtované vratné obaly musí
být zaplaceny do 30 dnů od data faktury bez jakéhokoli odkladu.

(5)

Kupující se zaručuje, že na výkresy, nákresy, modely, atd. nemají žádná práva třetí osoby. Bez
průtahů odškodní ALPLU za veškeré nároky vzešlé
z poškození těchto práv a musí ALPLE nahradit
veškeré náklady s tím související. Jsou-li práva
tohoto druhu uplatněna bez zkoumání právního
stavu, je ALPLA oprávněna, aniž by kupujícímu
příslušely nároky vůči ní, odstoupit od smlouvy bez
stanovení náhradního termínu a dodávku ihned
zastavit.

§ 11

Závěrečná ustanovení

(6)

(1)

Kupující není oprávněn vzájemně zaúčtovat eventuální požadavky vůči ALPLE proti nárokům, které
má ALPLA vůči němu z titulu odměny pro ALPLU.
Kupujícímu nepřísluší retenční právo.

Pokud by byla některá ustanovení smlouvy neplatná, nebo neprosaditelná, případně se takovými
stala, zůstává zbytek smlouvy nedotčen. Neplatná
nebo neprosaditelná ustanovení by se měla nahradit ustanoveními, jejichž prostřednictvím by bylo co
nejdříve dosaženo očekávaného hospodářského
účelu. (Salvátorská klauzule).

(2)

Kupující není oprávněn postoupit svou pohledávku,
týkající se dodávky předmětu smlouvy, nikomu
dalšímu.

(7)

Je-li smlouva sepsána i v angličtině, je pro interpretaci smlouvy anglický text rozhodující.

(3)

Napadení smlouvy kvůli omylu kupujícího je
vyloučené.

(4)

Podklady nebo informace, týkající se ALPLY, jejích
výrobků, obchodního partnera či jiných zákazníků,
které kupující dostal k dispozici, nebo o nichž se
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