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Všeobecné obchodní podmínky společnosti BURG s.r.o.

§ 1 Oblast užití
1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) platí pro veškeré
obchodní případy (právní jednání) mezi společností BURG s.r.o., a třetími
subjekty (kupujícími, objednateli), s nimiž společnost BURG s.r.o. uzavírá
smlouvy o dodávkách svých produktů (zboží), kteří jsou dále označovaní
jen jako „odběratelé“; VOP jsou nedílnou součástí a řídí se jimi každá
smlouva, v níž společnost BURG s.r.o. vystupuje jako prodávající nebo
zhotovitel.
2. VOP se nevztahují na objednávky prostřednictvím internetového obchodu
společnosti BURG s.r.o.
§ 2 Rozhodné právo
1. VOP respektují platné právo Evropské unie a České republiky; pokud je
s odběratelem uzavřena individuální smlouva, pak (v souladu s ustan. §
1751 odst. 1 občanského zákoníku) mají odchylná ujednání ve smlouvě
přednost před VOP.
§ 3 Jazyk
1. Jazykem každé smlouvy je čeština, i tehdy, když jednání nebo
korespondence probíhají v jiném jazyce, nebo když je smlouva připravena
v písemné nebo textové podobě v jiném jazyce.
§ 4 Odlišné VOP
1. Odlišné všeobecné obchodní podmínky předložené odběratelem platí
pouze tehdy, pokud s tím společnost BURG s.r.o. vysloví výslovně
souhlas v rámci individuální smlouvy s takovým odběratelem.

T2019

2

§ 5 Uzavření smlouvy
1. Zobrazení produktů společnosti BURG s.r.o. v jakékoliv reklamě, také ve
spojení s údaji o ceně, nepředstavuje nabídku, nýbrž výzvu k nabídce
zájemcům.
2. Smlouva odběratele se společností BURG s.r.o. vzniká okamžikem, kdy
společnost BURG s.r.o. potvrdí objednávku odběratele. Odběratel je
vázán na svou objednávku 14 kalendářních dnů.
3. Potvrzení objednávky společností BURG s.r.o. bude učiněno zásadně
písemně. Pak a pouze tehdy platí, že v rozsahu, v jakém společnost
BURG s.r.o. objednávku potvrzuje, je uzavřena konkrétní smlouva (kupní
smlouva, smlouva o dílo).
4. Pokud odběrateli nebude písemně potvrzena objednávka společností
BURG s.r.o., smlouva nevznikne.
5. V potvrzení objednávky společnost BURG s.r.o. uvede: a) místo určení, b)
předmět plnění, c) cenu a d) je-li známa i lhůtu dodání předmětu plnění
(produktů)
6. Lhůta k dodání produktů společnosti BURG s.r.o. zůstává závazná pouze
v případě, když odběratel rovněž dodržel dohodnutý termín pro splnění
své části smluvní povinnosti, samozřejmě za předpokladu, že jeho část
smluvní povinnosti je svým charakterem organizačním předpokladem pro
včasné splnění závazků společností BURG s.r.o.
7. Po potvrzení objednávky již její zrušení není možné; změna již uzavřené
smlouvy vyžaduje vždy výslovný souhlas společnosti BURG s.r.o.
§ 6 Práce v přípravné fázi smlouvy
1. Vyhotovuje-li společnost BURG s.r.o. na žádost odběratele (pro přípravu
smlouvy nebo jejího vyhotovení) vzorky výrobků, je oprávněna požadovat
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za ně obvyklou cenu (viz § 7), pokud není předem dohodnuto výslovně
jinak.
§ 7 Ceny
1. Není-li v konkrétním případě výslovně dohodnuto jinak, pak cenu určují
ceníky společnosti BURG s.r.o., platné v době uzavření smlouvy, pokud
byly odběrateli oznámeny před uzavřením smlouvy, případně během jejího
uzavírání anebo byly v té době zveřejněny na webové stránce BURG s.r.o.
2. Tyto ceny neobsahují daň z přidané hodnoty (DPH) ani balné a přepravné.
DPH, balné a přepravné bude k ceně vyúčtováno; DPH ve výši určené
zákonem, balné a přepravné dle skutečné výše nákladů, tyto náklady jsou
splatné spolu s cenou.
3. Pro dodávky zboží mimo EU platí, že k ceně budou připočteny celní a
podobné poplatky.
4. Sleva z ceny je možná pouze na základě předchozí výslovné dohody.
§ 8 Místo dodání a dodací lhůty
1. Společnost BURG s.r.o. uskuteční dodávku produktů (splní smlouvu) jedním z těchto
způsobů: předáním produktů odběrateli v sídle společnosti, prvnímu veřejnému
přepravci s pokynem k přepravě odběrateli nebo do odběratelem určeného místa.
2. Okamžikem předání přechází na odběratele nebezpečí škody na produktech a jejich
byť i nahodilé zkázy.
§ 9 Zánik dodací povinnosti při výpadku dodávek
1. Pokud v důsledku výpadku dodávek dodavatelů společnosti BURG s.r.o.,
za který není zodpovědná, je včasné dodání nemožné, pokládá se to za
působení vyšší moci a zaniká dodací povinnost společnosti BURG s.r.o.; o
tom bude odběratel informován. V takovém případě není společnost
BURG s.r.o. povinna uhradit žádné škody; pokud byly zaplaceny zálohové
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platby, budou okamžitě vráceny.
§ 10 Splatnost / Záloha u elektronických zamykacích systémů
1. Není-li dohodnuto jinak, jsou pohledávky společnosti BURG s.r.o. splatné
při dodání produktů odběrateli (viz § 9, odst. 1).
2. Jde-li o dodávku elektronických zamykacích systémů nebo nástrojů, je
odběratel povinen ihned poté, co obdrží potvrzení objednávky, uhradit
zálohu ve výši 50 % z celkové ceny objednaných produktů, neučiní-li tak,
smlouva zaniká.
§ 11 Kontrola
1. Odběratel je povinen – jakmile je to možné v běžném obchodním provozu
–zkontrolovat dodané produkty ihned poté, co je převezme.
2. Pokud proběhne namátková kontrola jednotlivého kusu a pokud se při této
kontrole objeví zá/vady, pak musí odběratel zkontrolovat celou dodávku.
§ 12 Ochrana práv průmyslového vlastnictví třetích osob
1. Je-li výrobek zhotoven dle zadání odběratele, nese odběratel veškerou
odpovědnost z jakýchkoliv případných nároků třetích osob a veškerých
vzniklých nákladů (včetně nákladů právní pomoci společnosti BURG
s.r.o.), které by při zpracování zakázky, včetně jejího plnění mohly nastat
z porušení práv průmyslového vlastnictví třetích osob, zejména porušení
patentů a užitných vzorů třetích osob nebo souvisejících majetkových práv
a společnost BURG s.r.o. žádnou takovou odpovědnost nenese.
§ 13 Výhrada vlastnictví
1. Produkty dodané společností BURG s.r.o. zůstávají v jejím vlastnictví až
do doby, kdy odběratel splní všechny své závazky vůči společnosti BURG
s.r.o., zejména do doby úplného zaplacení ceny (výhrada vlastnictví).
Produkty nesmí být zastaveny či použity jako zástava či jiné jakékoliv
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zajištění. K dalšímu jejich prodeji je odběratel oprávněn a zmocněn pouze
s výhradou, že pohledávka z kupní ceny z takového dalšího prodeje
přechází na společnost BURG s.r.o.
2. Odběratel

společnosti BURG

s.r.o.

tímto

již

nyní

postupuje

své

pohledávky z dalšího prodeje zboží třetím osobám (zákazníkům). Tímto
tyto pohledávky společnost BURG s.r.o. přijímá. Veškeré produkty
dodávané odběrateli jsou objednány s tímto ujednáním a s účinností od
okamžiku splnění dodávky společností BURG s.r.o.
§ 14 Nároky z vad zboží
1. Vady části dodaných produktů neopravňují k reklamaci celé dodávky,
pokud ovšem v důsledku vad již poskytnuté dodávky prokazatelně
nepominul zájem odběratele.
2. Společnost BURG s.r.o. poskytuje na produkty záruku a to na správnou
funkci po dobu 12 měsíců ode dne dodání. Záruční doba počíná běžet
dnem přechodu nebezpečí škody na produktech na odběratele.
3. BURG s.r.o. zaručuje, že produkty budou mít po celou dobu záruky
obvyklé

vlastnosti

či vlastnosti stanovené

příslušnými technickými

normami (za předpokladu, že je bude uživatel užívat způsobem, k němuž
jsou určeny).
4. Zjevné vady a vady množství je odběratel povinen oznámit společnosti
BURG s.r.o. bez zbytečného odkladu nejpozději však do 3 dnů po dodání
zboží, neučiní-li tak, záruka se na tyto vady nevztahuje.
5. Záruka

se

dále

nevztahuje na

vady, které

byly

způsobeny:

a)

mechanickým poškozením, b) působením nadměrných teplot, chemikálií,
energií a podobných vnějších vlivů, c) ostatními nahodilými událostmi, d)
dopravou, e) zásahem nepovolané osoby včetně uživatele a jiným
neodborným zásahem, včetně zásahu a opravy provedené jiným, než
subjektem k tomu pověřeným společností BURG s.r.o., f) nesprávnou
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manipulací s produkty, zejména nesprávnou montáží, g) poškozením
vzniklým použitím pro jiný účel, než pro jaký je produkt konstruován.
6. Pokud má produkt výjimečně vady, společnost BURG s.r.o. tyto vady
odstraní, přičemž jí náleží právo volby, zda je odstraní formou opravy
nebo dodáním náhradního produktu za produkt vadný; vada spočívající v
nedostatečném množství dodaného zboží bude odstraněna dodáním
chybějícího zboží.
7. Vytknutí vad a uplatnění nároků z vad nutno činit písemnou formou, jinak
nebudou považovány za uskutečněné.
8. Společnost BURG s.r.o. se zavazuje oprávněné a řádně uplatněné nároky
z vad (tj. písemně oznámené s uvedením popisu vady) výše uvedeným
způsobem uspokojit přednostně po jejich oznámení odběratelem.
9. Pokud jsou výše uvedeným způsobem vady řádně odstraněny, nepřichází
v úvahu možnost uplatňování náhrady škody způsobené těmito vadami
odběratelem. Vylučuje se zcela právo na náhradu škody v důsledku
dysfunkce produktů v záruční době a případná jiná náhrada škody je vždy
omezena na výši ceny dodaných produktů.
10. Promlčecí lhůta u práva na náhradu škody způsobené vadou výrobku je
jeden rok od dodání produktu.
§ 15 Soudní příslušnost
1. Místně příslušným soudem je věcně příslušný soud určený podle sídla
společnosti BURG s.r.o.
§ 16 Zvláštní ujednání
1. Ve vztahu k pohledávkám společnosti BURG s.r.o. a odběratele z dodávek produktů
(kupní smlouvy, smlouvy o dílo) je vyloučeno jednostranné započtení.
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2. Odběratel je povinen v průběhu realizace smlouvy bezodkladně písemně informovat
společnost BURG s.r.o. o všech změnách údajů (podmínek), které mohou mít vliv na
plnění smlouvy (věcné informace) a její řádnou evidenci, včetně daňové, zejména
informovat o změnách obchodní firmy, sídla, IČO, DIČ, bankovního spojení. Pokud
tak neučiní, odpovídá za škody, které by z tohoto důvodu vznikly, dojde-li k vadnému
dodání v důsledku takovéto vady, nese veškeré následky z toho plynoucí odběratel.
Obdobně odběratel nese odpovědnost za vady vzniklé jeho nesprávným zadáním
bankovního příkazu (např. hradí z toho vzniklé další poplatky bank).

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem ..... a platí do doby, než
budou nahrazeny novými.
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