Všeobecné prodejní podmínky společnosti next system Vertriebsgesellschaft m.b.H.
Stav: únor 2009
Níže uvedené všeobecné obchodní podmínky (VOP) se jako sjednaný předmět
smlouvy používají pro veškeré smlouvy uzavřené mezi společností next system
Vertriebs GmbH (dále jen next) a jejími odběrateli a objednateli (dále jen „objednavatel“), pokud není zvláštní písemnou dohodou stanoveno jinak. Obchodní podmínky
smluvních partnerů, které jsou byť jen částečně v rozporu s níže uvedenými VOP,
nejsou obsahem smluv, s výjimkou případů, kdy je tak výslovně písemně dohodnuto.
Pokud není ve zvláštní dohodě nebo v níže uvedených VOP upraveno jinak, platí
výhradně dispoziční právo. Odchylky od dispozičního práva v obchodních podmínkách smluvních partnerů se neakceptují, s výjimkou případů, kdy tyto byly výslovně
písemně sjednány.

povinen postoupení těchto pohledávek společnosti next bezodkladně zaznamenat do
svých obchodních knih a uvědomit o tom společnost next. Na žádost společnosti next
musí objednavatel tento záznam doložit. Objednavatel nesmí takovouto postoupenou
pohledávkou disponovat, dokud vůči němu bude mít společnost next, jedno z jakého
právního důvodu, ještě otevřené pohledávky. Pokud bude kupující vyhrazeného
zboží trvat na zákazu postoupení, smí objednavatel uzavřít smlouvu pouze tehdy,
když k tomu bude výslovně vyzván společností next. Jestliže bude vyhrazené zboží
prodáno za hotové, je objednavatel povinen přijatou hotovost uchovávat odděleně od
vlastní a cizí hotovosti, písemně o tom informovat společnost next a provést odpovídající záznam v obchodních knihách. Pokud podle výše uvedených ustanovení
existuje výhrada vlastnictví ve prospěch společnosti next, musí objednavatel dále
písemně upozornit svého kupujícího na to, že zboží je ve vlastnictví společnosti next
a že kupující není oprávněn zboží dále prodávat. Objednavatel musí veškeré zboží, u
kterého je vyhrazeno vlastnictví ve prospěch společnosti next, dostatečně pojistit s
pečlivostí řádného obchodníka a již nyní postupuje veškeré nároky z poškození
tohoto zboží společnosti next. Jestliže společnost next z jakéhokoli důvodu
oprávněně odstoupila od smlouvy, je společnost next oprávněna okamžitě zabavit
zboží, na které je vyhrazeno vlastnictví, ať už se toto nachází kdekoli. Objednavatel
za tímto účelem musí společnosti next umožnit přístup do svých prostor a nebránit
společnosti next v odvozu.

1. Nabídky a uzavírání smluv
1.1 Poptávky a nabídky
Veškeré nabídky společnosti next jsou vždy volné a nezávazné. Nabídky společnosti
next - pokud neobsahují výslovné prohlášení o tom, že lze vynutit převzetí objednatelem - se považují za prosté výzvy k předložení nabídky objednatelem. Základním
předpokladem pro přijetí nabídky společnosti next je kromě toho ve všech případech
skutečnost, že tato nabídka bude písemná (stačí e-mail nebo fax). Společnost next si
dále vyhrazuje právo na zrušení smluv do 7 dnů od uzavření smlouvy formou
písemného prohlášení. Takovéto zrušení smluv společností next neopravňuje
objednavatele k uplatnění nároků na náhradu škod jakéhokoli druhu.

5. Plnění smlouvy a prodlení
5.1 Místo plnění

1.2 Přijetí/prohlášení

Jestliže není výslovně dohodnuto jinak, probíhá plnění prováděné společností next
„EXW“ v místě uvedeném společností next (Incoterms 2000).

Společnost next přijímá nabídky výhradně písemně (stačí e-mail nebo fax). Prohlášení společnosti next, která nebudou učiněna vedením společnosti, nejsou závazná, pokud by vedly k závazku nad 100.000,- EUR.

5.2 Doba plnění

1.3 Odhady nákladů

Pokud mezi společností next a objednavatelem nebyl výslovně písemně dohodnut
jiný okamžik plnění nebo určité časové rozmezí, splní společnost next smlouvu do tří
měsíců od okamžiku uzavření smlouvy. Jestliže bude předmět plnění přichystán na
místo uvedené společností next, musí objednavatel zařídit vyzvednutí v okamžiku
uvedeném společností next, jinak dojde k prodlení s přejímkou. Společnost next
objednateli tento okamžik vyzvednutí oznámí minimálně tři dny předem. Jestliže
společnost next oznámila přichystání předmětu smlouvy, aniž by uvedla čas možného vyzvednutí, musí objednavatel zařídit vyzvednutí do sedmi dnů, jinak dojde k
prodlení s přejímkou. Pokud na základě písemné dohody mezi společností next a
objednavatelem dojde k zaslání předmětu smlouvy, nese objednatel riziko spojené
se zasláním. Dodávka se v tomto případě považuje za uskutečněnou , jakmile
předmět smlouvy opustí sklad společnosti next.

Předběžné odhady nákladů na opravu vypracované na žádost objednavatele jsou za
úhradu a zavazují objednavatele k úhradě přiměřené odměny a k náhradě nákladů
společnosti next. Komponenty nebo systémy, na které se nevztahuje nárok na
záruku, budou společností next opraveny za úhradu. Jako paušál pro předběžný
odhad nákladů bude účtována částka 100,00 EUR. Tato částka odpadá při následném objednání opravy. Práce vynaložená na opravu bude (bez materiálu) účtována s
hodinovou sazbou 65,00 EUR (bez daně z obratu). Nebude-li v těchto předběžných
odhadech nákladů výslovně uvedeno jinak, jsou tyto nezávazné a bez záruky.
1.4 Ceny
V případě pochybností se sjednané ceny rozumí bez zákonné daně z obratu. Není-li
výslovně písemně uvedeno jinak, rozumí se veškeré ceny nabídnuté společností next
na základě klauzule „EXW“ (Incoterms 2000) na místě uvedeném společností next.
Eventuální přesčasy odpracované společností next stejně jako náklady na balení
nejsou obsaženy v ceně.

5.3 Splatnost platby
Není-li písemně dohodnuto jinak, je kupní cena či ostatní nesplněné protiplnění
splatné, jakmile objednavatel bude moci poprvé převzít zboží přichystané společností
next. Jestliže podle bodu 5.2 bude písemně dohodnuto zaslání společností next, je
předmět plnění splatný v okamžiku předání dopravci.

next si vyhrazuje právo na zvýšení ceny odpovídající změně hodnoty při výkyvu
směnného kurzu, pokud se mezi okamžikem udělení zakázky a smluvním plněním
vyskytnou výkyvy směnného kurzu přesahující 5%.

5.4 Úroky z prodlení
Pro případ, že objednavatel včas nesplní svůj platební závazek, je společnost next
oprávněna od prvního dne prodlení požadovat úroky z prodlení ve výši 0,05% za
každý kalendářní den. Jestliže bude mít ze smluvního vztahu, z jakéhokoli důvodu,
vůči společnosti next pohledávku objednavatel, platí pro tuto pohledávku úroky z
prodlení ve výši 4% za rok.

2. Napadení smluv
Napadení i úprava smluv, které provede objednavatel z důvodu omylu, jsou vyloučeny. Napadení či úprava smluv provedené objednavatelem z důvodu zkrácení nad
polovinu je vyloučeno.

5.5 Prodlení s dodávkou

3. Změny smluv

Pokud společnost next zjistí, že plnění ve sjednaný okamžik nebude možné, může o
tom společnost next informovat objednavatele. Pro tento případ je objednavatel
povinen akceptovat plnění i v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené společností next,
aniž by objednavatel měl nárok na náhradu jakýchkoli škod či nákladů. Jestliže
společnost next neprovede plnění ani po této přiměřené dodatečné lhůtě, je objednavatel oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody podle omezení
záruky určených v těchto VOP.

Jakékoli změny smluv uzavřených mezi společností next a objednavatelem, včetně
této výhrady písemné formy, vyžadují ke své účinnosti písemnou formu (stačí e-mail
nebo fax) a podpis vedení společnosti, pokud by tím vzniklý dodatečný závazek pro
společnost next překročil hodnotu 50.000,- EUR. Vedlejší ústní dohody jsou neúčinné.

4. Výhrada vlastnictví / postoupení pohledávek

5.6 Důsledky prodlení s přejímkou

Společnost next si vyhrazuje vlastnictví předmětu smlouvy až do úplného splnění
protiplnění objednatele. V případě, že objednatel převezme dodávky a výkony
nabízené společností next, prohlašuje, že s touto výhradou vlastnictví v každém
případě souhlasí. Objednavatel je až do odvolání zmocněn k dalšímu prodeji zboží
dodaného společností next v běžném obchodním styku, s výjimkou případu, kdy se
bude vůči společnosti next nacházet v prodlení s platbou. Objednavatel již nyní
postupuje společnosti next pohledávky za svými smluvními partnery, které mu náleží
z prodeje vyhrazeného zboží, včetně veškerých vedlejších pohledávek. Objednavatel
je spolu s uvedením výše, právního důvodu, dlužníka, cesionáře a data postoupení

Jestliže objednavatel ve sjednaný termín nepřijme dodávku či výkon řádně nabídnutý
společností next podle ustanovení těchto VOP, je společnost next oprávněna
okamžitě a bez stanovení dodatečné lhůty odstoupit od smlouvy nebo se držet
smlouvy a předmět plnění uložit na riziko a náklady objednavatele. Nevčasné
převzetí předmětu smlouvy v každém případě vede k přechodu rizika na objednavatele. Objednavatel v případě prodlení s přejímkou musí společnosti next nahradit
jakékoli škody tím vzniklé.
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5.7 Důsledky prodlení s platbou

Objednavatel se musí sám postarat o likvidaci přejatých obalů, uzavřít servisní
smlouvu ARA a sám nést příslušné náklady. Pokud objednavatel poruší své povinnosti z tohoto bodu obchodních podmínek, je objednavatel povinen nahradit společnosti next veškeré tím vzniklé náklady a zbavit společnost next jakýchkoli nároků na
náhradu škody a žalobu. Náklady na likvidaci prováděnou objednavatelem jsou již
obsaženy ve sjednaných cenách.

Jestliže objednavatel včas nesplní svůj platební závazek, je společnost next po
stanovení 14-denní dodatečné lhůty oprávněna odstoupit od smlouvy. Pro případ, že
bude společnosti next známo, že se podstatně zhoršila finanční situace objednavatele, že bylo u objednavatele zahájeno konkurzní řízení nebo že toto bylo kvůli nedostatku majetku zamítnuto, je společnost next oprávněna odstoupit od smlouvy bez
stanovení dodatečné lhůty. Pokud jsou společností next dohodnuty další dodávky či
výkony a objednavatel má vůči společnosti next nevyrovnané pohledávky, neexistuje
pro společnost next po dobu prodlení s platbou žádný další závazek k dodávce/provedení výkonu.

8. Závazek mlčenlivosti
8.1 Důvěrnost
Objednavatel je povinen uchovávat veškeré informace, dokumenty či údaje, které
získá od společnosti next a o kterých se dozví v rámci obchodního vztahu, v přísném
utajení a vhodným způsobem se postarat o to, aby tyto údaje nebyly sdělovány nebo
jinak zpřístupněny třetím osobám. Objednavatel musí zejména své počítačové
systémy zabezpečit podle stavu techniky tak, aby třetí osoby neměly přístup k
údajům společnosti next eventuálně uloženým u objednavatele. Totéž platí i pro
elektronické a ostatní formy komunikace používané objednavatelem. Objednavatel
má právo používat jemu známé informace, dokumenty a údaje pouze v rozsahu
nezbytně nutném k plnění svých smluvních povinností. Pokud objednavatel poruší
nějakou z uvedených povinností, musí společnost next odškodnit a zbavit nevýhod,
které v důsledku toho vzniknou.

5.8 Převod plnění
Společnost next je oprávněna zcela nebo částečně převádět své závazky vůči
objednavateli na třetí osoby.

6. Záruka a náhrada škod
6.1 Reklamace vad
V případě vad zboží či výkonů dodaných společností next musí objednavatel tyto
vady okamžitě písemně a s přesným uvedením vady reklamovat, jinak ztrácí veškeré
záruční nároky a nároky na náhradu škody.

8.2 Dosah závazku mlčenlivosti

6.2 Záruka

Objednavatel je povinen tento závazek o zachování mlčenlivosti převést i na své
zaměstnance a třetí podniky, které se budou podílet na plnění.

Společnost next má v případě vad dodaného zboží či výkonů právo volby, zda do
přiměřené a společností next stanovené doby minimálně 14 dnů provede opravu či
výměnu. Objednavatel může další práva uplatnit pouze tehdy, když společnost next
ve stanovené lhůtě neprovede opravu ani náhradu. Náklady na opravu či výměnu
ponese společnost next, objednavatel se však zavazuje, že zboží za účelem opravy
či výměny, jakmile to bude možné, zašle na místo uvedené společností next, že toto
v místě opravy či výměny opět převezme či nechá vyzvednout, a že ponese náklady
s tím spojené. Lhůta pro opravu či výměnu začíná teprve v okamžiku, kdy zboží
dorazí na místo opravy či výměny uvedené společností next. Jestliže po kontrole
provedené společností next vyjde najevo, že zboží bylo bez vad, musí objednavatel
nahradit společnosti next veškeré náklady vzniklé v souvislosti s kontrolou. Objednavatel může požadovat snížení ceny nebo výměnu teprve v případě, kdy společnost
next na oprávněnou žádost objednavatele neprovede opravu či výměnu ve stanovené lhůtě. Výměnu však může objednavatel požadovat pouze tehdy, když vada není
malá a i tehdy jen v rozsahu vadných částí výkonu za zachování zbytku smlouvy.

8.3 Oznámení smluvního partnera
Objednavatel bez písemného svolení společnosti next není oprávněn jakoukoli
formou oznamovat třetím osobám obchodní vztah, který existuje mezi ním a společností next. Společnost next je oproti tomu kdykoli oprávněna jakoukoli formou
uveřejnit vůči třetím osobám obchodní vztah s objednavatelem a za tímto účelem
použít i název a logo firmy objednavatele.
8.4 Další platnost závazku mlčenlivosti
Tento závazek mlčenlivosti pro objednatele nekončí s provedením obchodu, ale trvá
neomezenou dobu i nadále.

9. Elektronická komunikace
Objednavatel vždy výslovně souhlasí s tím, že společnost next bude k jakémukoli
účelu navazovat kontakty prostředky elektronické komunikace ve smyslu § 107 TKG.

6.3 Omezení záruky
Společnost next ručí za škody pouze v případě, že jí bude prokázán úmysl či
extrémně hrubá nedbalost. Vinu společnosti next musí s vyloučením § 1298 ABGB
prokázat objednavatel. V každém případě je vyloučeno jiné ručení společnosti next
než ručení za škody na věci samé, například ručení za přímé škody, škody z nároků
třetích osob vůči objednateli, následné škody na základě vad, škody způsobené
prodlením, ušlý zisk a za náklady na demontáž a montáž, cestovní náklady, dopravní
náklady a náklady na vyhledávání chyb.

10. Částečná neúčinnost
Pokud jednotlivá ustanovení těchto VOP budou právně neúčinná, zůstávají zbývající
ustanovení v platnosti. Objednavatel souhlasí s tím, že společnost next v takovém
případě stanoví právně účinné, hospodářsky a právně rovnocennou úpravu.

11. Aplikovatelné právo a sídlo soudu

6.4 Pořadí záruky a náhrada škody

Bez výjimky platí rakouské hmotné právo s výslovným vyloučením pravidel mezinárodního soukromého práva a kupního práva Spojených národů. Jako sídlo soudu pro
veškeré spory z tohoto smluvního vztahu nebo v souvislosti s ním se sjednává věcně
příslušný soud ve Vídni.

Objednavatel může uplatnit nejprve pouze záruku. Nárok na náhradu škody má
objednavatel pouze v souladu s omezeními záruky uvedeným v těchto VOP a pouze
pro případ, že záruka selže.
6.5 Promlčení nároku na náhradu škody a záruka
Promlčení záručních práv a práv na náhradu škody začíná v okamžiku uvedeném v
bodě 5.2. Totéž platí pro dílčí dodávky. Záruční lhůta činí 12 měsíců od tohoto
okamžiku. Jakékoli nároky na náhradu škody se promlčují vždy do 18 měsíců od
tohoto okamžiku, nezávisle na tom, kdy se objednavatel o škodě a osobě, která
škodu způsobila dozvěděl nebo mohl dozvědět.
6.6 Povinné ručení za výrobky
Pokud z důvodu povinného ručení za výrobky uplatní u společnosti next nároky třetí
osoby, je objednavatel v této souvislosti povinen společnost next zbavit jakýchkoli
nároků na náhradu škody a žalobu, pokud nárok vyplývá z vady výrobku, která byla
způsobena objednavateli, a sice zejména neodbornou manipulací, skladováním či
dopravou.

7. Likvidace
Objednavatel se zavazuje, že se postará o vhodnou likvidaci veškerých odpadů a
použitých olejů vzniklých v souvislosti s přejatým zbožím a že za ní bude zodpovídat.
Společnost next není povinna převzít zpět odpady, které zbudou v souvislosti s
dodaným zbožím,.
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