VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI TOOL TRADE s.r.o.
uplatňované pro kupní smlouvy
vydané v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“), pro uzavírání kupních
smluv společností
TOOL TRADE s.r.o. (dále také jako „TTRADE“ či „prodávající“) jako prodávajícím

1.

2.
3.

4.

Tyto obchodní podmínky (dále také jen „OP“) jsou nedílnou součástí kupních smluv uzavíraných společností TOOL TRADE s.r.o., se sídlem
Voroněžská 172/24, 101 00 Praha 10, IČ: 04118901 (dále jen „prodávající“), na straně jedné, s jednotlivými kupujícími (dále jen „kupující“), na
straně druhé, jejichž předmětem je odevzdání jakýchkoliv výrobků, včetně jiného odpovídajícího plnění (dále jen „zboží“ nebo „výrobek“)
specifikovaných v jednotlivých kupních smlouvách prodávajícím. Prodávající a kupující jsou dále označovány jako „smluvní strany“.
OP upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím, a to bez ohledu na původ zboží a místo jeho
dodání a/nebo sídlo kupujícího.
Projev vůle, který obsahuje jakékoliv dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny je odmítnutím nabídky a považuje se za novou nabídku.
Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, je vyloučeno.
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před zněním těchto OP.

II/ Cena zboží
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Kupující se zavazuje zaplatit za zboží kupní cenu, která vyplývá z uzavřené kupní smlouvy („předběžná kupní cena“), která však může být
upravena v souladu s pravidly stanovenými v tomto článku, a to zejména v případě, že mezi dnem uzavření kupní smlouvy a dnem zdanitelného
plnění nastanou okolností, které jsou popsány níže v tomto článku.
Pokud byla předběžná kupní cena dohodnuta v českých korunách (CZK) a dojde-li mezi dnem uzavření kupní smlouvy a dnem zdanitelného
plnění (dále jen „rozhodné období“) ke zvýšení směnného devizového kurzu CZK vůči euro (EUR) vyhlašovaného Českou národní bankou o
více než 4 % (depreciace CZK vůči EUR) zvýší se kupní cena ve stejném poměru, v jakém se v rozhodném období zvýšil devizový kurz CZK
vůči EUR. Připadne-li den zdanitelného plnění na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, použije se kurz České národní banky vyhlášený
poslední pracovní den přede dnem zdanitelného plnění.
Pokud byla předběžná kupní cena dohodnuta v měně CZK a dojde-li mezi dnem uzavření příslušné kupní smlouvy a dnem splatnosti kupní
ceny ke zrušení CZK jako platebního prostředku, mění se automaticky (tedy bez dodatečné dohody smluvních stran) předběžná kupní cena.
V tomto případě bude výše předběžné kupní ceny stanovena v měně EUR tak, aby zůstala zachována protihodnota předběžné kupní ceny v
CZK vyjádřená v EUR, vypočtená dle oficiálního pevného přepočítacího koeficientu.
Pokud byla předběžná kupní cena dohodnuta v měně EUR a dojde-li mezi dnem uzavření kupní smlouvy a dnem zdanitelného plnění ke
zvýšení směnného devizového kurzu EUR vůči CZK vyhlašovaného Českou národní bankou o více než 4 % (depreciace EUR vůči CZK) zvýší
se kupní cena ve stejném poměru, v jakém se v rozhodném období zvýšil devizový kurz EUR vůči CZK. Připadne-li den zdanitelného plnění
na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, použije se kurz České národní banky vyhlášený poslední pracovní den přede dnem zdanitelného
plnění.
Pokud byla předběžná kupní cena dohodnuta v měně EUR a dojde-li mezi dnem uzavření příslušné kupní smlouvy a dnem splatnosti kupní
ceny ke zrušení EUR jako platebního prostředku, mění se automaticky (tedy bez dodatečné dohody smluvních stran) předběžná kupní cena.
V tomto případě bude výše předběžné kupní ceny stanovena v měně CHF/USD/GBP (střední devizové kursy platné ve státě, v němž má
prodávající své sídlo) tak, aby zůstala zachována protihodnota předběžné kupní ceny v EUR vyjádřená v CHF/USD/GBP, vypočtená dle
oficiálního pevného přepočítacího koeficientu.
Dojde-li mezi dnem uzavření příslušné kupní smlouvy a dnem zdanitelného plnění ke změně celních nebo daňových předpisů, které budou
mít vliv na výši předběžné kupní ceny, mění se tato předběžná kupní cena o částku, která odpovídá těmto změnám.
Ke konečné kupní ceně sjednané v kupní smlouvě (dále jen „kupní cena“) prodávající dále připočte daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající
příslušným právním předpisům.

III/ Platební podmínky
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Kupující je povinen zaplatit kupní cenu nebo její část na základě platebních podmínek sjednaných v kupní smlouvě. Pro vyloučení pochybnosti
se smluvní strany dohodly vyloučit ustanovení § 2119 OZ.
Prodávající je povinen vystavit fakturu – daňový doklad bez zbytečného odkladu po datu uskutečnění zdanitelného plnění. Za datum
uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den odevzdání zboží kupujícímu. Faktura vystavená prodávajícím musí obsahovat náležitosti
daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy. Vydání kvitance Kupujícímu nebo vrácení dlužního úpisu neznamená prominutí
dluhu.
Nárok na zaplacení sjednané kupní ceny však vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu okamžikem, kdy se kupní cena stane splatnou v souladu
s příslušnými ustanoveními kupní smlouvy, bez ohledu na to, zda byla vystavena faktura (vyúčtování), která je jen účetním a daňovým
dokladem. Pouze v případech, ve kterých v kupní smlouvě splatnost kupní ceny není výslovně upravena, bude faktura smluvními stranami
považována za výzvu k její úhradě. V takových případech splatnost faktury musí být nejméně 16 kalendářních dnů od jejího vystavení.
Za den splnění závazku kupujícího zaplatit prodávajícímu kupní cenu se považuje vždy den, kdy budou peněžní prostředky odpovídající kupní
ceně připsány na účet prodávajícího uvedený na příslušné faktuře. Nebyla-li kupujícímu doručena příslušná faktura nebo chybějí-li bankovní
údaje na příslušné faktuře, je pro zaplacení kupní ceny (resp. splátky) rozhodující den připsání příslušné částky na jeden z účtů prodávajícího
uvedených v záhlaví kupní smlouvy.
V případě, že je splatnost kupní ceny sjednána ve splátkách a kupující je v prodlení se zaplacením kterékoli části kupní ceny (splátky) delší
než 20 dnů, má prodávající právo na vyrovnání celé kupní ceny následujícím dnem po uplynutí této lhůty se stává splatnou celá zbývající část
kupní ceny. Splatnost celé zbývající části kupní ceny nastává automaticky po uplynutí stanovené doby a nevyžaduje uplatnění tohoto práva
samostatným právním jednáním prodávajícího.
Případná reklamace kupujícího není důvodem k tomu, aby kupující pozastavil úhradu svého splatného závazku vůči prodávajícímu vzniklého
v souvislosti s kupní smlouvou. Smluvní strany se výslovně dohodly vyloučit použití § 2108 OZ.
Ustanovení § 2125 odst. 2 OZ se nepoužije.

IV/ Odevzdání a odeslání zboží, přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na věci
1.

Prodávající je povinen odevzdat zboží v době uvedené v kupní smlouvě.
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2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Prodávající je povinen odevzdat zboží opatřené obalem nebo připravit pro přepravu způsobem, který bude dohodnut v příslušné kupní
smlouvě. Druh a kvalita obalu musí vyhovovat sjednaným podmínkám. Pokud v kupní smlouvě nebude určeno, jak má být zboží zabaleno
nebo opatřeno k přepravě, zabalí prodávající zboží do nepromokavé folie.
Kupující je povinen informovat prodávajícího o poškození zboží během přepravy nejpozději do následujícího pracovního dne od okamžiku
převzetí zboží od přepravce.
Prodávající není povinen odevzdat zboží kupujícímu v případě, že kupující má vůči prodávajícímu závazky po termínu splatnosti v souvislosti
s dodávkami zboží na základě dříve uzavřených kupních smluv.
Prodávající je oprávněn plnit kupujícímu v částečných dodávkách (při dodávce dvou a více strojů), stejně tak jako je oprávněn plnit kupujícímu
před dobou odevzdání sjednanou v kupní smlouvě. Kupující je povinen přijmout částečné plnění stejně tak jako plnění před dobou odevzdání.
Zboží odevzdané nejpozději do 10 kalendářních dnů od uplynutí doby odevzdání stanovené v kupní smlouvě se považuje za zboží odevzdané
včas.
Způsob a okamžik odevzdání zboží jsou sjednávány v příslušné kupní smlouvě. Není-li v kupní smlouvě dohodnuto jinak, je prodávající
povinen odevzdat kupujícímu zboží, spolu s příslušnými doklady, v místě svého sídla. V tomto případě je za okamžik odevzdání zboží
považován okamžik, kdy prodávající umožní ve svém sídle kupujícímu se zbožím nakládat a včas mu to oznámí.
Kupující je povinen zboží převzít. Vady zboží zjištěné při jeho přejímce odstraní prodávající ve lhůtách dohodnutých s kupujícím. Kupující
není oprávněn odepřít převzetí zboží z důvodu existence drobných anebo nepodstatných vad či nedodělku a anebo jiných vad, které nemají
vliv na funkčnost zboží. Pokud kupující odmítne převzít zboží nebo nepřevezme zboží, ačkoliv byl k tomu povinen, prodávající je oprávněn
zboží uskladnit na náklady kupujícího a za každý den, ve kterém je kupující v prodlení s převzetím zboží, je prodávající oprávněn účtovat
kupujícímu skladné ve výši 50 EUR denně. Okamžikem bezdůvodného odepření účasti na přejímce nebo odepření převzetí zboží ze strany
kupujícího se stává splatnou i část kupní ceny původně splatné po odevzdání nebo předání zboží. Prodávající není povinen v takovém
případě umožnit kupujícímu nakládání se zbožím až do úplného zaplacení dlužné částky.
Smluvní strany se mohou dohodnout, že prodávající zajistí odeslání zboží do sídla kupujícího nebo na adresu uvedenou v kupní smlouvě. Za
okamžik odevzdání zboží je v takovém případě považován den předání zboží prvnímu dopravci k přepravě Kupujícímu anebo den, kdy je
prodávajícím akceptována žádost kupujícího o uskladnění zboží v sídle prodávajícího, a to ten den, který nastane dříve. V takovém případě
náklady na odeslání zboží je kupující povinen bezodkladně uhradit prodávajícímu, a to vedle kupní ceny, pokud v kupní smlouvě není
stanoveno jinak.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až okamžikem zaplacení 95 % kupní ceny. Do okamžiku zaplacení 95 % kupní ceny není
kupující oprávněn převést vlastnické právo ke zboží na třetí osobu. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem odevzdání
zboží.

V/ Uvedení zboží do provozu, zaškolení pracovníků kupujícího
1.

2.

V kupní smlouvě může být sjednáno, že prodávající se zavazuje uvést zboží do provozu a zaškolit personál kupujícího. Uvedení zboží do
provozu a zaškolení personálu kupujícího se provádí za účelem, aby bylo minimalizováno riziko reklamace a zajištěná příslušná míra jistoty,
že nedojde k poruchám zboží způsobeným nesprávným nastavením zboží či neodborným postupem nedostatečně zaškoleného personálu
kupujícího.
Prodávající přistoupí k uvedení zboží do provozu pouze s podmínkou, že zboží je připraveno k uvedení do provozu a kupující nemá žádné
splatné závazky vůči prodávajícímu. Kupující se ve stanovené lhůtě zavazuje zajistit připravenost zboží k uvedení do provozu, která musí
odpovídat příslušným předpisům (technickým normám) a být v souladu s pokyny specifikovanými ve smlouvě, v přílohách k ní a v návodu k
používání. V případě, že kupující bude v prodlení se splněním této povinnosti, potom se o dobu, po kterou byl kupující v prodlení, adekvátně
prodlužuje termín uvedení zboží do provozu a následně prodávající je oprávněn stanovit jiný termín uvedení do provozu, jemu vyhovující v
návaznosti na své výrobní možnosti. Kupující zajistí přístup prodávajícího ke zboží, účast svého zástupce při uvedení zboží do provozu,
seznámení prodávajícího s platnými bezpečnostními předpisy a instrukcemi platnými v areálu, ve kterém je zboží umístěno.

3.

V rámci uvedení zboží do provozu bude ověřeno, zda zboží splňuje podmínku přesnosti, tj. odpovídá parametrům měření uvedeným v
Předávacím protokolu o geometrické přesnosti dle standardu prodávajícího. V rámci uvedení zboží do provozu dále prodávající zaškolí
personál kupujícího v rozsahu sjednaném v příslušné kupní smlouvě. Povinnost prodávajícího uvést zboží do provozu bude splněna, jakmile
bude zboží splňovat podmínku přesnosti. Po ukončení uvedení zboží do provozu prodávající vyplní Protokol o uvedení stroje do provozu dle
svých standardů a následně předloží k podpisu kupujícímu. Kupující je povinen uvedený protokol podepsat.

4.

To, že kupující nezajistí prodávajícímu možnost uvést zboží do provozu či neoprávněně odepře podepsat Protokol o uvedení stroje do provozu
nebo jakýmkoliv jiným způsobem bude bránit prodávajícímu v uvedení zboží do provozu, nezbavuje kupujícího povinnosti uhradit platbu, jejíž
splatnost je vázána na splnění povinnosti prodávajícího uvést zboží do provozu. V takových případech, pro vyloučení pochybností při určení
termínu splatnosti této platby, se za den splnění povinnosti prodávajícího uvést zboží do provozu považuje poslední den lhůty stanovené pro
splnění tohoto závazku.
V případě nenadálých problémů, vzniklých z důvodu nepřipravenosti kupujícího či jiných nečekaných událostí, kupující uhradí prodávajícímu
skutečné náklady s tím spojené, včetně dodatečných služeb dle platného ceníku servisních služeb prodávajícího.

5.

VI/ Záruka za jakost a odpovědnost za vady

1.
2.
3.

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží a odpovídá za vady zboží za podmínek sjednaných v kupní smlouvě a v přílohách
k ní.
Prodávající dále v souladu s OZ odpovídá za právní vady a množstevní vady zboží.
Pokud prodávající odstraní vady zboží ve lhůtě stanovené v kupní smlouvě nebo v přílohách k ní nebo ve lhůtě, která bude stanovena
smluvními stranami v rámci odstranění každé konkrétní vady, nevzniká kupujícímu nárok na náhradu škody, která kupujícímu vznikla
odevzdáním vadného zboží.

VII/ Smluvní pokuta
1.

V případě, že se kupující ocitne v prodlení se splněním povinnosti uhradit kupní cenu (nebo její příslušnou část) uvedenou v kupní smlouvě,
je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,03 % denně z dlužné částky.

2.

V případě, že se prodávající ocitne v prodlení se splněním povinnosti odevzdat zboží podle kupní smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu
smluvní pokutu ve výši 0,03 % z kupní ceny zboží, s jejichž odevzdáním je v prodlení, za každý den svého prodlení, a to až do výše 3 % kupní

3.
4.

ceny uvedené v kupní smlouvě. Zboží odevzdané nejpozději do 10 kalendářních dnů od uplynutí doby odevzdání stanovené v kupní smlouvě
se považuje za zboží odevzdané včas a kupující není oprávněn uplatňovat vůči prodávajícímu žádné sankce, včetně smluvních pokut či
náhrady škody.
Zaplacením smluvní pokuty kupujícím není nikterak dotčen nárok prodávajícího na zaplacení úroků z prodlení a nárok prodávajícího na
náhradu škody v celé její výši.
Prodávající má právo na náhradu škody vzniklé nesplněním peněžitého dluhu kupujícím i tehdy, je-li kryta úroky z prodlení.
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VIII/ Odstoupení od smlouvy
1.

Prodávající je oprávněn vedle zákonem stanovených případů od kupní smlouvy odstoupit v případech stanovených kupní smlouvou a v
případě, že:
Kupující je v prodlení s úhradou svých splatných peněžitých závazků dle kupní smlouvy delším než 60 dní, přičemž se smluvní strany výslovně
dohodly vyloučit použití § 2133 OZ;
Kupující se ocitne v úpadku, platební neschopnosti, anebo by se prodávající mohl domnívat, že takovýto případ může bezprostředně nastat,
zejména v případě zahájení insolvenčního řízení či řízení obdobného dle právního řádu kupujícího;
Kupující poruší čl. IV odst. 9 OP tím, že převede zboží na třetí osobu před zaplacením 95 % kupní ceny;
Kupující opakovaně poruší další ustanovení kupní smlouvy nebo těchto OP. Opakovaným porušením se rozumí stav, kdy dojde k porušení
kupní smlouvy s tím, že k porušení kupní smlouvy nebo OP kupujícím již v minulosti došlo a na tento závadný stav byl kupující upozorněn;
Kupující je v prodlení s plněním povinnosti dle kupní smlouvy nebo OP a k odstranění prodlení nedojde ani v rámci dodatečné přiměřené lhůty
stanovené prodávajícím.

2.

Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit jen v případech stanovených kupní smlouvou a v následujících případech:
Prodávající je déle než 60 dní v prodlení s odevzdáním zboží nebo s uvedením zboží do provozu či zaškolením personálu kupujícího s
podmínkou, že k splnění uvedených závazků nedošlo ani po upozornění kupujícího a po stanovení dodatečné přiměřené lhůty kupujícím, která
nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů;
Prodávající ve lhůtě 60 dnů od uplynutí dohodnutého termínu neodstraní vady zboží, které jej činí nepoužitelným k účelu vyplývajícímu z kupní
smlouvy, s podmínkou, že k odstranění závadného stavu nedošlo ani po upozornění prodávajícího kupujícím a po stanovení dodatečné
přiměřené lhůty kupujícím, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů;
Prodávající opakovaně poruší další ustanovení kupní smlouvy nebo těchto OP. Opakovaným porušením se rozumí stav, kdy dojde k porušení
kupní smlouvy nebo OP s tím, že k porušení kupní smlouvy nebo OP prodávajícím již v minulosti došlo a na tento závadný stav byl prodávající
upozorněn a k odstranění závadného stavu nedojde ani v rámci dodatečné přiměřené lhůty stanovené kupujícím, která nesmí být kratší než
30 kalendářních dnů.

3.

Prodávající je oprávněn využít své právo k odstoupení od kupní smlouvy kdykoliv poté, co nastane skutečnost, případně co došlo k jednání
druhé smluvní strany, které zakládá možnost prodávajícího k odstoupení od kupní smlouvy.
Při plnění v částečných dodávkách je prodávající oprávněn zvolit, zda od kupní smlouvy odstoupí jen ohledně nesplněného zbytku plnění či
ohledně celého plnění. Při postupném dílčím plnění je prodávající oprávněn zvolit, zda od kupní smlouvy odstoupí jen s účinky do budoucna
či zda odstoupí ohledně celého plnění.
Odstoupit od kupní smlouvy lze toliko formou doporučeného dopisu zaslaného na adresu sídla příslušné smluvní strany. Pokud takováto
písemnost nebude adresátovi (smluvní straně) skutečně doručena ani po uplynutí 10 dní od jejího odeslání, je považována za řádně doručenou
uplynutím desátého dne od jejího odeslání. V případě odstoupení si smluvní strany vrátí do 30 kalendářních dnů doposud poskytnutá plnění,
přičemž Prodávající má právo použít zaplacené zálohy na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s odstoupením od Smlouvy, včetně
nákladů, které bude nutné vynaložit na uvedení Zboží do původního stavu s ohledem na snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání
Kupujícího s tímto Zbožím. Původním stavem se rozumí stav Zboží v okamžiku podpisu Předávacího protokolu, který je nedílnou součástí
Smlouvy. Strany si nebudou vracet případné přijaté smluvní pokuty či náhrady škody. Kupující je poté povinen do 30 dnů od účinnosti
odstoupení vydat přijaté plnění; bylo-li již přijato, musí umožnit prodávajícímu vstup do prostor, v nichž je zboží umístěno, umožnit mu nakládat
se zbožím, poskytnout mu součinnost včetně zajištění podmínek pro demontáž a odvoz zboží, včetně dopravy do sídla prodávajícího či jiného
místa určeného prodávajícím, to vše na náklady té smluvní strany, která odstoupení od smlouvy zavinila.
Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených kupní smlouvou a v případě, že prodávající opakovaně poruší další
ustanovení těchto obchodních podmínek nebo kupní smlouvy. Opakovaným porušením se rozumí stav, kdy dojde k porušení obchodních
podmínek nebo kupní smlouvy s tím, že k porušení obchodních podmínek nebo kupní smlouvy prodávajícím již v minulosti došlo a na tento
závadný stav byl prodávající upozorněn a k odstranění závadného stavu nedošlo ani v rámci dodatečné přiměřené lhůty stanovené kupujícím.

4.

5.

6.

IX/ Vyšší moc
1.

2.

3.

Smluvní strana nenese odpovědnost za úplné nebo částečné nesplnění jedné ze svých povinností, pokud nesplnění je důsledkem takových
okolností jako záplava, požár, zemětřesení a jiné přírodní události, dále válka nebo válečná jednání a dalších obdobných mimořádných
skutečností, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky překonala, dále že by v době vzniku
své smluvní povinnosti (tj. v době uzavření kupní smlouvy) vznik výše zmíněné překážky mohla předvídat, jestliže tato skutečnost vznikla
nezávisle na vůli této strany, nevznikla z osobních poměrů strany ani v době, kdy byla již strana s plněním svých povinností v prodlení a
nejedná se rovněž o skutečnost, kterou byla strana povinna podle kupní smlouvy překonat anebo Prodávající nemůže úplně nebo částečně
splnit své smluvní povinnosti z důvodu zákazu vývozu Stroje nebo s tím souvisejících služeb anebo nevydání vývozního povolení či export
obdobného povolení příslušnými státními orgány (dále jen „případ vyšší moci“).
Strana, pro kterou se stalo splnění závazku nemožným z výše uvedených důvodů, musí písemně informovat druhou stranu neprodleně,
nejpozději však do 7 kalendářních dnů po nastání výše uvedených skutečností, a stejně tak musí druhou stranu písemně informovat do 7
kalendářních dnů o zániku těchto důvodů. Po odpadnutí překážky z důvodu existence případu vyšší moci, jsou strany povinny neprodleně
započít s plněním svých smluvních povinností vyplývajících z kupní smlouvy.
V případě, že případ vyšší moci trvá 30 dní, je strana, které nebrání v plnění jejich smluvních povinností případ vyšší moci, oprávněna od
kupní smlouvy odstoupit. V případech existence případu vyšší moci se neuplatní ustanovení § 2006 až 2008 OZ.

X/ Jiná a závěrečná ustanovení
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Kupující je povinen na vlastní nebezpečí a náklady obstarat dovozní licenci nebo jiná úřední povolení, vyřídit veškeré celní formality nutné pro
dovoz zboží a uhradit clo, daně, poplatky a další výdaje spojené s dovozními celními formalitami.
Rozsah náhrady škody, která vznikne kupujícímu v souvislosti s kupní smlouvou, je omezen, přičemž prodávající je povinen nahradit
kupujícímu škodu pouze do výše 20 % kupní ceny podle příslušné kupní smlouvy. Náhrada ušlého zisku je zcela vyloučena.
Kupující není oprávněn k postoupení jakékoliv své pohledávky z kupní smlouvy, a to ani zčásti, na třetí osobu bez předchozího písemného
souhlasu prodávajícího.
Prodávající nenese odpovědnost za provádění a plnění jakýchkoliv služeb třetími osobami zprostředkovaných prodávajícím.
V případě, že dojde k událostem, které nelze v době podpisu kupní smlouvy předvídat, které mají povahu vyšší moci a které způsobí
prodávajícímu překážku v plnění jeho povinností, je prodávající oprávněn prodloužit dobu odevzdání dle kupní smlouvy o dobu, po kterou tato
překážka trvala.
Obdobně je prodávající oprávněn prodloužit dobu odevzdání dle kupní smlouvy i v případě, že se kupující ocitne v prodlení s placením jakékoliv
části kupní ceny splatné před odevzdáním zboží.
Kupujícímu není dovolen reexport Stroje bez písemného odsouhlasení prodávajícím. V případě porušení této povinnosti, je kupující povinen
uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100 000 EUR. Nárok na náhradu škody není uhrazením smluvní pokuty dotčen. Tímto ujednáním
není nikterak dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody v celé její výši i vedle smluvní pokuty.
Kupní smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke kupní smlouvě a podepsaným
statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci obou smluvních stran.
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9.

10.
11.

12.
13.

Pokud by z jakéhokoli důvodu jakékoli ustanovení kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek bylo soudem posouzeno jako neplatné,
neúčinné či nevymahatelné, takové ustanovení nebude mít vliv na platnost a účinnost zbývajících ustanovení kupní smlouvy a těchto
obchodních podmínek; smluvní strany souhlasí, že v takovém případě zahájí neprodleně jednání za účelem pozměnění takového ustanovení
tak, aby se stalo platným, účinným a vymahatelným, a zároveň v maximální možné míře zachovalo původní záměr stran ohledně ustanovení
upravujícího danou otázku.
Nepodaří-li se odstranit smírnou cestou spor týkající se vztahů z kupní smlouvy, budou všechny spory vznikající z kupní smlouvy, a v souvislosti
s ní předloženy k projednání a rozhodnutí soudu příslušnému podle místa sídla prodávajícího.
Pokud budou smluvní strany při uzavírání kupní smlouvy používat mezinárodní výkladová pravidla, budou se tato řídit podle mezinárodních
pravidel pro výklad dodacích podmínek vydaných Mezinárodní obchodní komorou v Paříži – „INCOTERMS 2010“. V případě, že vznikne rozpor
mezi ustanovením kupní smlouvy, těchto OP a sjednanou doložkou INCOTERMS, přednostně se práva a povinnosti stran řídí úpravou
obsaženou v kupní smlouvě a OP.
Doručování elektronickou poštou, faxem se nevylučuje. V případě dokumentů, které souvisí se vznikem, změnou, zánikem kupní smlouvy,
doručení daňového dokladu a reklamace však takové dokumenty musí být (i následně) doručeny druhému z účastníků v listinné podobě.
Smluvní vztahy stran se řídí právem České republiky, v příslušných částech zejména OZ a jeho ustanoveními o kupní smlouvě s vyloučením
kolizních norem a Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

V Praze, dne 01. 08. 2016
Tool Trade s.r.o.
Jiří Fikota
Jednatel Společnosti
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