OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ArcelorMittal Construction Slovakia s.r.o.
IČO: 35 742 470
se sídlem Železničná 2685/51A
905 01 Senica, Slovenská republika
zapsaná v obchodním registru Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka číslo 16888/B (dále jen,,Společnost“).

1. Všeobecná ustanovení
1.1. Těmito Obchodními podmínkami (dále jen „OP“) se řídí právní vztahy mezi Společností a osobami, které kupují zboží
prodávané nebo vyráběné Společností (dále jen „kupující“).
1.2. Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti potvrzením písemné objednávky Kupujícího Společností nebo uzavřením kupní
smlouvy.
1.3. Tyto OP se vztahují a tvoří nedílnou součást závazné písemné objednávky nebo kupní smlouvy.
1.4. Pokud nebude mezi Společností a kupujícím uzavřena kupní smlouva, považuje se za kupní smlouvu objednávka kupujícího
potvrzená Společností.
2. Objednávka
2.1. Objednávky kupujícího se považují za závazné až po jejich písemném potvrzení Společností.
2.2. Objednávka musí obsahovat především:
- obchodní jméno (jméno a příjmení) kupujícího,
- sídlo (trvalé bydliště) kupujícího,
- předmět plnění v plném, technicky definovaném rozsahu: typ výrobku, počet kusů, délka, dohodnutá cena za m2, platební
podmínky
- čas plnění,
- místo dodání,
- jméno, příjmení a telefonický kontakt osoby, která je za kupujícího oprávněná vyřizovat objednávku.
2.3. Objednávku a potvrzení je možné zaslat elektronickou poštou (e-mailem), faxem nebo poštou. Pro vyloučení pochybností
strany uvádějí, že za písemnou formu se pro tento účel považuje i výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv (bez
zaručeného elektronického podpisu) či zpráv zasílaných faxem.
2.4. Kupující je povinen řádně překontrolovat jednotlivé položky uvedené ve smlouvě resp. potvrzené objednávce, především
počet kusů, délky, strany lakování, odstíny barev včetně ochranného laku, jednotlivé ceny a čas plnění a místo dodání. Kupující
bere na vědomí, že uzavřením smlouvy resp. potvrzením objednávky ze strany Společnosti potvrzuje, že údaje v nich uvedené
odpovídají požadavkům kupujícího.
2.5. Kupující může po uzavření smlouvy resp. potvrzení objednávky změnit resp. doplnit předmět plnění, čas plnění nebo místo
dodání, a to písemně. Pro Společnost je změna závazná, jen v případě pokud ji písemně potvrdí. Pokud Společnost změnu
písemně potvrdí, považuje se to za změnu smlouvy resp. objednávky. Jestliže Společnost nepotvrdí změnu, platí údaje uvedené
ve smlouvě resp. objednávce. Pokud změnou vzniknou Společnosti vyšší náklady, je kupující povinen tyto uhradit.
2.6. Pro suroviny a výrobu předmětu plnění platí aktuální technické normy a související předpisy se stanovenými tolerancemi,
kupující byl s nimi obeznámen, tyto tolerance bere na vědomí a zohlední je při projektování a montáži. Přesná technická
specifikace předmětu plnění je uvedena v "Prohlášení o vlastnostech", “Prohlášení o shodě” a v „Technických listech“ výrobku
(volně ke stažení na webu Společnosti). V případě, že kupující požádá Společnost o konzultaci, Společnost se zavazuje k
bezplatné konzultaci o vhodnosti použití materiálu tvořícího předmět plnění. Pro posouzení shody či neshody předmětu plnění
s předepsanými technickými normami platí, že předmět plnění se posuzuje ve stavu, v jakém byl vyroben resp. dodán, nikoliv v
namontovaném stavu.
2.7. Kupující je oprávněn ve smyslu § 1992 občanského zákoníku zrušit závaznou objednávku či smlouvu zaplacením
odstupného ve výši 80 % ceny dohodnuté v takové objednávce či smlouvě.
2.8. Pokud kupující písemně nespecifikuje přesné atmosférické podmínky znečištění ovzduší a hodnotu vlhkosti, aby Společnost
mohla určit, jaký druh ochrany - povlaku by byl vhodný, a objedná si podle vlastního uvážení povlak, který potom nevyhovuje
danému prostředí, nezodpovídá Společnost za případné související vady předmětu plnění.
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2.9. Za soulad kladecího plánu s požadavky kupujícího zodpovídá kupující.
2.10. Za soulad kladecího plánu s požadovanými podmínkami zodpovídá kupující i v případě, že Společnost zajišťuje či
zprostředkovává zpracování tohoto kladecího plánu. Kupující odpovídá za dodání správných podkladů, které odpovídají
projektu a odpovídá i za doručení všech potřebných podkladů, detailů a řezů apod. Kupující je povinen kladecí plán zpracovaný
Společností zkontrolovat zda odpovídá požadovaným podmínkám. Nesoulad kladecího plánu s požadovanými podmínkami se
zavazuje bezodkladně písemně oznámit Společnosti. V případě neoznámení nesouladu kladecího plánu s požadavky kupujícího
Společnost nezodpovídá za vady ani za vzniklé škody a kupující je zároveň povinen uhradit všechny dodatečné náklady.
3. Dodací podmínky
3.1. Společnost dodá kupujícímu předmět plnění za podmínek určených v objednávce, smlouvě a/nebo v následujících
ustanoveních OP a kupující se zavazuje předmět plnění převzít, pokud bude kompletní, prostý vad a bude odpovídat specifikaci
v potvrzení objednávky.
3.2. Společnost dodá předmět plnění v místě a čase určeném ve smlouvě resp. objednávce. Dodání předmětu plnění potvrdí
kupující na dodacím listu.
3.3. Pokud není dohodnuto jinak, začínají plynout dodací lhůty uzavřením smlouvy resp. potvrzením objednávky Společností.
3.4. Dopravu dodávaného zboží zajišťuje prodávající. Nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na kupujícího po převzetí
předmětu plnění, nebo v okamžiku, kdy byl kupující povinen poskytnout Společnosti součinnost při převzetí předmětu plnění, a
to podle toho, která situace nastane dříve.
3.5. Dodávka předmětu plnění se uskuteční obvykle na tahači s návěsem (dále jen,,kamion“), DAP dle INCOTERMS 2010, není-li
ve smlouvě dohodnuto jinak, případně Exworks závod Společnosti dle dohody.
3.6. Jestliže Společnost nemůže předat předmět plnění na místě dodání, protože na místě dodání není zajištěn příjezd vhodný
pro kamión, je kupující povinen nahradit Společnosti všechny náklady, které vzniknou Společnosti v důsledku nezajištění
příjezdu kamiónu na místo dodání včetně škod a ušlého zisku.
3.7. Kupující je povinen maximálně do 2 hodin od příjezdu kamiónu na místo dodání vyložit předmět plnění z kamionu. Pokud
bude kamion čekat déle než 2 hodiny od příjezdu na místo dodání, vyhrazuje si Společnost právo na vyfakturování vzniklých
nákladů za čekání. Kamion s předmětem plnění bude čekat maximálně 6 hodin, počítaných od příjezdu na místo dodání, na
vyložení předmětu plnění.
3.8. Vyložení předmětu plnění z kamionu zabezpečuje a uskutečňuje kupující na svoje náklady. Kupující odpovídá za škody a
ztráty vzniklé v průběhu vykládky, skladování a manipulace s předmětem plnění v místě dodání. Vyložení předmětu plnění musí
být prováděno takovým způsobem, aby nedošlo k poškození předmětu plnění. Balíky se upínají vázacími pásy vždy pod
paletami, nikoliv přímo pod předmětem plnění, kde může dojít k poškození předmětu plnění. Kupující bere na vědomí, že balíky
mají hmotnost až 3,2 tuny. Pokud kupující nezabezpečí řádné vyložení předmětu plnění, Společnost nezodpovídá za vady
předmětu plnění, ani za škodu tím vzniklou kupujícímu.
3.9. Pokud kupující ve lhůtě 6 hodin počítaných od příjezdu kamiónu na místo dodání nezabezpečí zahájení vykládky kamionu
nebo ho v této lhůtě nevyloží, opustí kamion po uplynutí této lhůty místo dodání. Kupující je povinen uhradit Společnosti
všechny náklady s tím spojené včetně všech škod a ušlého zisku. Společnost je následně oprávněna určit kupujícímu nový
termín dodání, přičemž kupující je povinen dopředu uhradit všechny náklady s tím spojené.
3.10. Pokud kupující nepřevezme (nevyloží) předmět plnění ani po výzvě Společnosti, je Společnost oprávněna účtovat
kupujícímu sumu za skladování, ve výši 1 % z ceny nepřevzatého zboží za každý den prodlení, pokud se strany nedohodnou
jinak.
3.11. Kupující odpovídá za případná poškození předmětu plnění při vykládce. Jestliže kupující poškodí při vykládce předmětu
plnění další zboží nacházející se v kamionu anebo samotný kamion, je povinen nahradit všechnu škodu, včetně avšak nejen
nákladů na dopravu (dovoz) nového materiálu, ale případné sankce uložené Společnosti za pozdní dodání zboží uplatněné
odběratelem.
3.12. Profily, především sendvičové panely, lemovací prvky a rovné plechy jsou opatřeny v některých případech ochrannou PE
fólií proti poškození při transportu a montáži. Tuto fólii je nutné po montáži co nejdříve odstranit, protože vlivem tepla a UV
záření může dojít k jejímu pevnému přilnutí na potažený profil. Fólii je potom možné odstranit jen obtížně. Při nejběžnějších
typech používaných fólií je potřeba zajistit jejich odstranění do 30 dnů po dodání výrobků při teplotě vyšší než 5°C, která trvá
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minimálně 24 hodin. V případě intenzívního slunečného záření a tedy vysoké teploty a v případě dešťů střídajících se s vyšší
teplotou i dříve. Společnost nezodpovídá za vady, které vznikly v důsledku nedodržení doporučeného postupu.
4. Cena
4.1. Kupující se zavazuje uhradit Společnosti cenu dohodnutou ve smlouvě resp. potvrzené objednávce.
4.2. Kupující bere na vědomí, že ceny uvedené v nabídce Společnosti, kterou Společnost doručila kupujícímu, jsou závazné
pouze v případě, že předmět plnění požadovaný kupujícím byl pro kalkulaci ceny dostatečně specifikovaný.
4.3. Společnost může jednostranně navýšit cenu, pokud délka profilů předmětu plnění při následné specifikaci je delší než ložná
plocha kamiónu a je nutné zabezpečit nadrozměrnou přepravu. Kupující se zavazuje takto navýšenou cenu uhradit Společnosti.
4.4. Společnost může jednostranně navýšit cenu, pokud se podle dodatečné specifikace předmětu plnění zmenší množství
objednaného předmětu plnění (příplatky za podlimitní množství) oproti původně objednanému množství předmětu plnění nebo
pokud jsou délky předmětu plnění v kategorii za příplatek (krátké střihy apod.). Kupující se zavazuje takto navýšenou cenu
uhradit Společnosti.
4.5. Změny celních a/anebo dovozních tarifů, které nastanou po uzavření smlouvy resp. potvrzení objednávky, jdou na vrub
nebo v prospěch kupujícího. To platí také o pevně dohodnutých cenách, v případě, že se čas plnění, stanovený při uzavření
smlouvy resp. potvrzení objednávky, posune zaviněním kupujícího anebo z podnětu kupujícího. Kupující se zavazuje takto
navýšenou cenu uhradit Společnosti.
4.6. Kupující a Společnost se dohodli, že pohledávky a závazky, si mohou vzájemně započítávat jen na základě vzájemné, oběma
stranami potvrzené, písemné dohody.
4.7. Zničení, poškození, ztráta předmětu plnění v době, kdy nebezpečí škody na předmětu plnění přešlo na kupujícího, nemá
vliv na povinnost zaplatit cenu řádně a včas.
4.8. Jestliže dojde po uzavření smlouvy - do termínu vystavení faktury ke změně kurzu měny, v níž je uzavřena smlouva, oproti
EUR o více než 2%, je Společnost oprávněna přiměřeně změnit již dohodnutou cenu dosud nevyfakturovaného zboží.
5. Platební podmínky
5.1. Pokud není ve smlouvě resp. potvrzené objednávce uvedené jinak, platí pro plnění peněžních závazků kupujícího vůči
Společnosti níže uvedené platební podmínky.
5.2. Zálohové faktury jsou splatné podle dohodnutého termínu splatnosti. Při nedodržení termínu splatnosti, není Společnost
povinná dodat předmět plnění v původně dohodnutém termínu. Společnost oznámí kupujícímu nový čas plnění. Kupující se
zavazuje uhradit náklady spojené se změnou termínu plnění především, ale nejen, náklady na skladování.
5.3. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů od jejich vystavení, pokud není dohodnuto jinak.
5.4. Cena se považuje za uhrazenou v případě bezhotovostní platby dnem připsání celé částky na účet Společnosti, pokud není
uvedeno jinak.
5.5. V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny má Společnost nárok na smluvní pokutu ve výši 0,03% z dlužné částky za
každý započatý den prodlení až do zaplacení. Nárok Společnosti na náhradu škody tím není dotčen.
5.6. Pokud kupující nezaplatí jakoukoliv platbu včetně ceny nebo její části v dohodnutém termínu nebo pokud Společnost zjistí,
že existují okolnosti, které snižují spolehlivost úhrad kupujícího Společnosti, především pokud dojde k zablokování účtu
kupujícího, nebo pokud je proti němu zahájeno insolvenční, konkurzní či restrukturalizační řízení, je Společnost oprávněna
nedodat dosud nezaplacené dodávky, až do okamžiku jejich zaplacení nebo pokud nebude úhrada dostatečným, dohodnutým
způsobem zajištěná. V tomto případě Společnost není v prodlení s dodáním předmětu plnění a kupující nemůže uplatňovat vůči
Společnosti žádné sankce ani nemůže odstoupit od smlouvy, resp. objednávky.
6. Výhrada vlastníckeho práva
6.1. Až do úplného zaplacení Kupní ceny dodaného předmětu plnění zůstává tento předmět plnění ve výlučném vlastnictví
Společnosti. Pokud je předmět plnění, zpracovaný nebo přepracovaný, nabývá Společnost spoluvlastnictví k vzniklému
produktu proporcionálne k hodnotě svého zboží ve vztahu k hodnotě nového produktu.
6.2. Pokud nezaplatí kupující Kupní cenu předmětu plnění řádně a včas, je Společnost oprávněna odstoupit od Smlouvy a
odebrat zpět nezaplacený předmět plnění, a to na náklady Kupujícího. Za účelem odebrání nezaplaceného předmětu plnění
kupující umožní Společnosti časově neomezený přístup do prostor nebo k budovám, kde je předmět plnění uskladněný /
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umístěný, jeho nakládku a odvoz. Všechny případné náklady a škody v souvislosti s odvozem nezaplaceného předmětu plnění a
jeho případnou demontáží hradí kupující.

7. Záruka a vady
7.1. Společnost zodpovídá za vady, které má předmět plnění v den dodání předmětu plnění kupujícímu, nebo které se projeví v
záruční době.
7.2. Kupující je povinen předmět plnění po dodání zkontrolovat a zjistit, zda nemá zjevné vady, jestli byl dodán s kompletním
příslušenstvím a s příslušnými doklady. Všechny případně zjištěné, zjevné vady je kupující povinen uvést do dodacích listů
předmětu plnění a nechat tyto záznamy potvrdit dopravcem. Tyto skutečnosti je nutné následně, bezodkladně a písemně
oznámit Společnosti, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od dodání.
7.3. Pokud není dohodnuto jinak, záruční doba na předmět plnění je 24 měsíců ode dne dodání předmětu plnění kupujícímu, a
to výlučně na:
- korozi materiálu předmětu plnění,
- ztrátu stability, celistvosti, kvality povlaku,
- nezávadnost materiálu předmětu plnění.
7.4. Předpokladem poskytnutí záruky je, že
- nedošlo k žádným stavebním a uživatelským změnám předmětu plnění a zůstaly zachované atmosférické podmínky (znečištění
ovzduší s jeho korozní agresivitou a případnou vyšší vlhkostí) dané při uzavření smlouvy. Změna těchto podmínek zbavuje
Společnost jakékoliv zodpovědnosti za vady.
- kupujícím objednaný předmět plnění vyhovuje svým provedením plánovanému způsobu použití předmětu plnění, jak
statickému tak ochrannému proti korozi,
- kupující správně zachází s předmětem plnění při skladování předmětu plnění a to především tak, aby se skladováním předmět
plnění nepoškodil a nezhoršila se jeho kvalita (naklonění balíku kvůli jednoduchému odvodu vody, přikrytí balíku před prachem
a deštěm, ale s kontrolou proti zapaření a tím poškození povlaků),
- kupující dodržel montážní doporučení Společnosti.
7.5. Společnost nezodpovídá za vady, jestliže:
- kupující nesprávně určí statické hodnoty při objednání odpovídajícího a vhodného předmětu plnění. Na žádost kupujícího
Společnost zajistí kupujícímu doručení statických hodnot objednaného předmětu plnění,
- jsou způsobeny nesprávným postupem při vybalení předmětu plnění, dodatečnými úpravami (dodatečné řezy, nátěry apod.) a
neodborným čistěním předmětu plnění.
7.6. Záruka se nevztahuje na přirozené procesy opotřebení předmětu plnění, nevýznamné barevné odchylky (podrobnosti uvádí
dokument „Záruční podmínky pro povrchové úpravy – povlaky“ (k dispozici u obchodního zástupce a na webu společnosti).
7.7. Kupující bere na vědomí, že
- výrazné a tmavé odstíny dříve ztrácejí intenzitu a blednou působením UV záření. Na tyto pozdější ztráty barevnosti odstínu se
záruka nevztahuje.
- ochranný lak na rubové straně profilu má pouze ochrannou, technologicko-výrobní funkci, v žádném případě ne estetickou,
může vykazovat mechanická poškození, rovněž světlejší a tmavší místa z důvodu pouhé 4-12mic tloušťky ochranného laku na
pozinkované vrstvě, může místně i úplně chybět. Na tyto vady se záruka nevztahuje.
- zboží dodané v metalických odstínech je potřeba montovat v poloze shodné se směrem válcování, otočení výrobku při montáži
o 180 st. má za následek pohledovou neshodu odstínů. Směr válcování je na metalických odstínech vyznačen přímo na výrobku
samolepícím štítkem se symbolem šipky.
- dodané výrobky mohou mít z důvodu přepravy drobné odřeniny, na které se zodpovědnost za vady nevztahuje, pokud je vada
bezvýznamná vzhledem k povaze výrobku a deklarovanému účelu jeho použití. Společnost se zavazuje na žádost kupujícího
dodat opravnou barvu zdarma a kupující si po montáži touto opravnou barvou jednotlivá místa štětečkem opraví. Pokud má
kupující zájem dodat výrobek bez odřenin, je nutné to uvést toto v objednávce a připlatit si za ochrannou fólii po celé
pohledové ploše výrobku.
- mikroskopické vlasové rýhy na výrobku vzniklé při přepravě, skladování a montáži, presto, že je výrobek vybaven ochrannou
fólií jsou důvodem k reklamaci, pouze pokud množství takových poškození přesahuje přiměřenou mez vzhledem k povaze a
použití výrobku.
7.8. Kupující je povinen písemně oznámit vady, za které zodpovídá Společnost ze záruky bezodkladně po jejich zjištění,
nejpozději však do 2 pracovních dnů od jejich zjištění. V případě, že vada výrobku je zjištěna až v průběhu montáže, je nutné
ihned přerušit montáž, vadné výrobky nemontovat a neprodleně kontaktovat Společnost. Pokud montáž vadných výrobků
přesto bude pokračovat, nelze pak požadovat výměnu zboží a úhradu nákladů s tím spojených (demontáž vadných výrobků a
montáž výrobků poskytnutých výrobcem jako náhrada a pod.).
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7.9. Společnost se zavazuje rozhodnout o oprávněnosti reklamace kupujícího nejpozději ve lhůtě 30 dní ode dne doručení
oznámení, přičemž Společnost je oprávněna uvedenou lhůtu prodloužit z důvodu zabezpečení odborného posouzení vady.
7.10. V případě, když bude nutné uskutečnit místní šetření u kupujícího, kupující bere na vědomí, že předpokladem rozhodnutí
o oprávněnosti jeho reklamace je poskytnutí součinnosti kupujícího spočívající především v umožnění vstupu do prostor a
vykonání prohlídky předmětu plnění.
7.11. Pohledové posouzení případných estetických/optických defektů nemajících vliv na funkčnost ani trvanlivost výrobku se
provádí ze vzdálenosti 10 m a více od předmětu posuzování. Takové vady nesmí být v rozporu z požadavky odpovídajících typu
výrobku a příslušných norem.
7.12. Pokud bude reklamace kupujícího oprávněná, Společnost zároveň v čase určeném na rozhodnutí o oprávněnosti
reklamace, určí lhůtu a způsob odstranění vady. Společnost může vadu odstranit buď opravou, úpravou, výměnou … přičemž
výběr způsobu je na Společnosti.
7.13. Pokud je reklamace řešena formou slevy na zboží, výše slevy musí být oboustranně akceptovaná. V případě že nedojde
k dohodě, výši slevy z hodnoty poškozeného zboží určí znalecký posudek na principu přiměřenosti.
7.14. Pokud je reklamace řešena náhradní výrobou, původní - reklamované výrobky zůstávají v majetku Společnosti a o jejich
dalším případném použití, vrácení, odkoupení apod. rozhoduje výhradně Společnost.
8. Zodpovědnost za škodu
8.1. Společnost a kupující zodpovídají za škodu, kterou způsobí porušením svých povinností.
8.2. Společnost je povinna nahradit kupujícímu vzniklou újmu do maximální výše 100 % dohodnuté prodejní ceny zboží.
Společnost nezodpovídá za ušlý zisk ani za závazky kupujícího ku třetím stranám. Výše uvedené neplatí v případě újmy
způsobené člověku na jeho přirozených právech, nebo způsobené úmyslně či z hrubé nedbalosti.
9. Závěrečná ustanovení
9.1. Kupující je během trvaní smlouvy povinen bezodkladně oznámit Společnosti změnu obchodního jména, sídla, bankovního
spojení, rovněž i dalších údajů uvedených na smlouvě.
9.2. Kupující je dále povinen bezodkladně oznámit Společnosti skutečnost, že:
- byl podaný insolvenční návrh či návrh na vyhlášení konkurzu na majetek kupujícího,
- kupující rozhodl o svém zrušení s likvidací.
9.3. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí českými právními předpisy. Právní vztahy, které nejsou upraveny těmito OP
nebo smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v znění pozdějších předpisů.
9.4. Pokud se některá ustanovení těchto OP stanou úplně nebo částečně neplatnými nebo nevykonatelnými, nebude tím
dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení. Neúčinná nebo nevykonatelná ustanovení budou nahrazena účinnými
nebo vykonatelnými ustanoveními, která se podle možností co nejvíce přibližují ekonomickému významu neúčinných nebo
nevykonatelných ustanovení.
9.5. Všechny majetkové spory vzniklé ze Smlouvy a v souvislosti s ní, které se týkají úplného nebo částečného nezaplacení
kupujícím faktur vystavených Společností za kupujícím odebraný předmět plnění, budou rozhodovány s konečnou platností u
„Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky“ podle jeho Řádu a Pravidel
jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Všechny ostatní spory vzniklé ze Smlouvy a v souvislosti s ní
budou rozhodovány s konečnou platností u „Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře
České republiky“ podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci.
9.6. Smlouva uzavřená mezi Společností a kupujícím, jakož i práva z ní vzniklá nesmí být postoupena bez předchozího
písemného souhlasu druhé strany.
9.7. Práva vyplývající ze smlouvy či jejího porušení se promlčují ve čtyřleté promlčecí lhůtě.
9.8. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě
ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani
projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá
žádný závazek žádné ze stran.
9.9. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
9.10. Strany se dohodly, že kromě případů upravených v § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku zprostí škůdce povinnosti k
náhradě škody také mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli v době, kdy byl
škůdce v prodlení s plněním smluvených povinností, avšak pouze od okamžiku vzniku takové překážky.
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9.11. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení
smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
9.12. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 a § 1805 odst. 2 občanského zákoníku na tuto smlouvu.
9.13. Uplatnění jakýchkoliv obchodních podmínek kupujícího je vyloučeno.
9.14. V případě podstatného porušení smlouvy jednou ze stran může druhá strana odstoupit od smlouvy do 60 dnů od
okamžiku, kdy se druhá strana o porušení smlouvy podstatným způsobem dozvěděla.

9.15. V případě, že výrobě, zpracování nebo dodávce zboží nebo jakékoli jeho části brání nebo je omezí přímo nebo nepřímo
okolnosti, které jsou mimo reálně možnou kontrolu Společnosti, jako jsou mimo jiné: válka (vyhlášená nebo nevyhlášená),
hrozba války, nepokoje, civilní povstání, sabotáž, požár, bouře, dopravní potíže způsobené ledem nebo jinými překážkami v
přístavu, exploze, přírodní katastrofa, zákony, nařízení nebo předpisy vlád, rozhodnutí nebo směrnice Komise Evropské unie,
stávka, výluka nebo jiná dohodnutá akce zaměstnanců, nedostatek surovin, paliv, dopravních možností nebo dodávek energie,
částečný nebo úplný výpadek výrobního podniku nebo strojního vybavení, zpoždění na straně subdodavatele, škody nebo ztráty
během přepravy nebo skladování, zákaz vývozu nebo dovozu, nebo jakákoli jiná příčina, která je mimo reálně možnou kontrolu
Prodávajícího nebo spolupracujících firem zapojených do výrobního procesu nebo dodávek zboží, bude termín dodání zboží
prodloužen o dobu zpoždění způsobeného jakýmkoli zásahem nebo událostí vyšší moci.
Je-li pravděpodobné, že dodávka zboží bude zpožděna z důvodů, vlivem příčin nebo událostí, o nichž je zmínka v předchozím
odstavci, a je-li pravděpodobné, že zpoždění potrvá takovou dobu, že kupující bude potřebovat získat náhradní zboží z jiného
zdroje než je Společnost, a jestliže kupující prokáže ke spokojenosti Společnosti, že prodlužování termínu dodávky by pro
nedostatek zboží vážně ovlivnilo fungování kupujícího, může Společnost na žádost kupujícího souhlasit se stornováním dodávky.
Žádná ze stran neodpovídá druhé straně za škody vlivem zpoždění nebo neplnění Smlouvy způsobeného faktory nebo
událostmi, o nichž je zmínka v prvním odstavci tohoto bodu.
9.16. Tyto Obchodní podmínky, Reklamační řád, Záruční podmínky na povlaky, návody a technické dokumentace jsou volně ke
stažení také na webu Společnosti.

V Senici dne 01/2019
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