Všeobecné obchodní podmínky (VOP) prodávajícího upravující obchodní vztahy mezi společností ENERGOEKONOM spol. s r.o., IČ 47535873 (prodávající, dodavatel) a jejími
zákazníky (kupujícími, objednateli).
Aktuální znění VOP č. OP_2014 je k dispozici také v sídle a na webových stránkách www.energoekonom.cz prodávajícího.
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Pokud není dohodnuto jinak, pro všechny dodávky výrobků a služeb a s nimi související právní vztahy platí níže uvedené všeobecné obchodní podmínky. Jiné podmínky, které s nimi nejsou v souladu, platí pouze tehdy, jestliže
jsme k nim dali písemně souhlas.
Práva zákazníků nejsou bez našeho souhlasu převoditelné. Ústní nebo telefonní vedlejší úmluvy mají platnost jenom tehdy, jestliže jsme s nimi písemně souhlasili.
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Prodejními cenami se rozumí, pokud není dohodnuto jinak, parita CPT sklad Energoekonom s.r.o. v Úvalech bez daně s přidané hodnoty (Incoterms 2010).
Dopravné a ostatní náklady se stejně jako daň z přidané hodnoty účtují odděleně.
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Součástí dodaného výrobku a jeho ceny je obvyklý obal.
Pokud bude součástí dodávky speciální obal, bude účtován odděleně.
Pokud bude některá již vybavená, ale dosud nepřevzatá dodávka v důsledku vyšší moci nebo zavinění třetích osob nebo zákazníka poškozena nebo zničena, nejsme zavázáni k novému plnění, avšak vyhrazujeme si všechny
dohodnuté nároky na odškodnění.
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Zaslání se provádí ve všech případech na riziko příjemce. To platí i tehdy, jestliže zboží nepochází z místa plnění, ale z některého našeho dodavatelského závodu či expedičního skladu.
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Při prodlení v přiměřeném rozsahu máme právo překročit dohodnutou dodací lhůtu. Dodací lhůta začíná běžet, jakmile jsou vyjasněny všechny podrobnosti provedení a obě strany se dohodly na podmínkách objednávky. Dílčí
dodávky jsou přípustné.
Okolnosti, za které nebereme odpovědnost a které způsobí zdržení dodávky nebo plnění, včetně nezaviněných provozních poruch všeho druhu, zvláště pak případy vyšší moci, mají za následek přiměřené prodloužení dodacích
lhůt.
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Ručíme za to, že výrobky budou bez materiálových a výrobních vad. Pokud není dohodnuto jinak, záruční doba činí 12 měsíců a začíná běžet od data dodání nebo zprovoznění výrobku (nejpozději však do 3 měsíců od dodání)
nebo 6 měsíců po provedení služby, v případě aplikace Občanského zákoníku činí záruční doba 2 roky.
Zjevné vady je třeba bezodkladně, nejpozději však do jednoho týdne po obdržení předmětu dodávky, písemně nahlásit. Jestliže je objednatel distributorem výrobku nebo služby, musí pak také všechny ostatní vady (zjevné
nebo skryté vady) písemně oznámit ihned po jejich odhalení. Vady, které nebudou moci být odhaleny v této době ani po pečlivé kontrole, je třeba oznámit nejpozději do 12 měsíců po jejich odhalení.
U odůvodněných reklamací provedeme opravu nebo zašleme náhradní – podle našeho uvážení. Přeměna výrobku, snížení ceny nebo – s výjimkou hrubého zavinění nedbalosti – náhrada škody jsou vyloučeny. Pokud zvolíme
postup formou opravy a tato se opakovaně nezdaří, může objednatel podle své volby požadovat snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy. Také v případě nepřímých škod může objednatel požadovat náhradu škody pouze
v případě hrubého zavinění.
Změny konstrukce a tvaru dodaného předmětu, které jeho hodnotu zvyšují nebo se ji nedotýkají, neopravňují odmítnutí dodaného předmětu objednatelem, jestliže odchylka neovlivní předpokládaný způsob použití, další
prodej, provozní spotřebu atd. Všechna data, údaje o rozměru, barvě a hmotnosti se rozumí v tolerancích odpovídajícím obchodním zvyklostem.
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Platby jsou splatné v kalendářním termínu uvedeném na faktuře. Započtení je přípustné pouze u nesporných nebo pravomocně stanovených protinároků.
Nejsme povinni přijímat šeky nebo směnky. Pokud je přijmeme, pak pouze z platebních důvodů. Náklady na diskont a inkaso nese objednatel. Za opožděné předložení a/nebo protest ručíme pouze při hrubém zavinění.
V případě pozdní úhrady účtujeme úrok z prodlení 0,1% za každý den prodlení. Objednatel může uplatnit výhradu prokázáním toho, že tím nevznikla žádná škoda, nebo pouze nepatrná škoda.
Pokud nám přísluší náhrada škody z důvodů neplnění, můžeme požadovat jako škodní plnění 20 % z kupní ceny bez průkazu škody, pokud zákazník neprokáže, že škoda nevznikla nebo že je podstatně nižší jak 20 % kupní ceny.
Další nároky jsou tím nedotčeny.
Jestliže se důvěryhodnost objednatele sníží nebo se sníží důvěryhodnost třetí osoby povinné na základě směnky, nebo jestliže se objednatel ocitne se svým hlavním z této nebo jiné smlouvy uzavřené s námi v celém rozsahu
nebo částečně v prodlení, pak máme právo – s výhradou ostatních zákonných práv - požadovat zajištění nebo složení jistoty nebo ručitelskou záruku od velké banky nebo spořitelny se sídlem v české republice. Až do
poskytnutí zajištění máme právo pozastavit naše plnění. Pokud jsme již plnili, stanou se naše dosud nesplatné pohledávky okamžitě splatnými, pokud objednatel nebude mít právo na odmítnutí plnění nebo zadržovací právo
vyplývající z téhož smluvního vztahu. Totéž platí pro pohledávky z předchozích smluv.
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V případě prodlení v plnění nebo nemožnosti plnění na naší straně, za které budeme odpovídat, jakož i v případě porušení závazků námi nebo osobami, které za nás plní, je naše ručení omezeno na případy úmyslu a hrubé
nedbalosti. V případě pouhého porušení závazku z nedbalosti, a pokud bude objednatelem obchodník provozující obchod v plném rozsahu, omezuje se naše ručení podle rozsahu u všech škodných nároků na škodu, jaká je pro
danou škodnou událost takového druhu typicky nejbližší a předvídatelná.
Výše uvedená zbavení se ručení se nevztahuje na život, tělo nebo zdraví osob.
Pokud se ukáže, že omezení ručení neúměrně znevýhodňuje objednatele v rozporu s požadavkem dobré víry, nahradíme škodu, avšak nikoli za výpadek výroby či ušlý zisk objednatele nebo jeho odběratele; a nikoli za škodu,
kterou jsme při uzavření smlouvy nemuseli předvídat jako možný následek porušení smlouvy (nepředvídatelná škoda). Jestliže škoda z opožděného plnění vyplyne z hrubé nedbalosti našich vedoucích zaměstnanců, pak
ručíme rovněž pouze za předvídatelnou škodu.
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Naše dodávky jsou prováděny s výhradou vlastnictví s níže uvedeným rozšířením.
Až do splnění všech s dodávkou spjatých nároků prodávajícího vůči kupujícímu (přičemž platby šekem nebo směnkou jsou splněné teprve jejich proplacením) si prodávající vyhrazuje vlastnictví k dodanému zboží.
Jestliže budou dodané věci dále zpracovány objednatelem, pak se toto zpracování provádí i pro nás a staneme se spoluvlastníkem zhotovených věcí, aniž bychom z toho měli nějaké závazky. Bude-li při zpracování použito i
zboží, které jsme nedodali, pak se staneme spoluvlastníkem zhotovené věci a to v podílu, který odpovídá poměru prodejní hodnoty zboží, které jsme dodali k prodejní hodnotě vyrobených věcí. Výhrada vlastnictví platí rovněž
pro součásti dodaných věcí, které se o nich oddělují.
Objednatel se zmocňuje k tomu, aby dodané věci – i když byly opracovány nebo zpracovány – dále postoupil v řádném obchodním styku a za normálních obchodních podmínek, pokud není vůči nám v prodlení. Pohledávky za
třetími osobami z dalšího postoupení dodaných věcí, i pokud budou podmíněné nebo budoucí, se tímto předem převádějí na nás. To platí taky pro takové pohledávky, které objednatel získá na základě následného postoupení
nebo v souvislosti s tím na základě zákona. Pro případ, že budou dodané věci podléhající výhradě vlastnictví postoupeny bez jejich zpracování nebo po zpracování spolu s jinými nám nepatřícími věcmi, bude pohledávka
z postoupení převedena na nás pouze ve výši podílu, který bude odpovídat poměru prodejní hodnoty zboží, které jsme dodali, k prodejní hodnotě celkového množství. Zmocnění k následnému postoupení v rámci řádného
obchodního styku se uděluje pouze v případě, že se stane majiteli nároku na odměnu z následného postoupení. Objednatel nesmí uzavřít s třetí stranou žádné dohody, které by ho omezovaly v možnosti postoupení jeho
pohledávky získané při postoupení. Na naši žádost je objednatel povinen oznámit třetí osobě takové postoupení. Každé jiné dispozice s vyhrazeným zbožím před přechodem vlastnictví se objednateli zapovídá. Pokud
objednatel své platební závazky vůči nám přesně nedodrží, pak budeme mít právo, uspokojit se z pohledávek, které na nás byly postoupeny tak, jak výše uvedeno. Pokud objednatel zinkasuje sám pohledávky, které na nás
převedl, musí příslušné částky držet odděleně nebo připsat samostatně na účet.
Výše uvedená výhrada vlastnictví se všemi rozšířeními bude účinná tak dlouho, dokud nebudou splněny naše veškeré nároky vůči objednateli – bez ohledu na to, z jakého právního důvodu a kdy vznikly – i když byly platby za
specificky označené pohledávky provedeny. Při faktuře s běžící lhůtou jistí výhrada vlastnictví také jakékoli saldo. Pokud budou pohledávky postoupeny, je třeba k jejich zpětnému získání objednatelem naše výslovné
prohlášení o zpětném postoupení.
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Na nás se převádějí tímto všechny nároky, které objednatel během trvání naší výhrady vlastnictví nabude vůči třetím osobám z důvodu poškození, zničení nebo ztráty dodaných věcí, zvláště pak nároky z pojistných smluv.
V případě zastavení nebo jiného postižení vyhrazeného zboží ze strany třetí osoby je objednatel povinen nás o tom neprodleně informovat. Jakékoli náklady na příslušné zásahy hradí objednatel. Tato dohoda platí
v odpovídajícím rozsahu v případě, že třetí osoba uplatní vlastnické právo na dodané věci.
Jestliže hodnota existujícího zajištění překročí naše pohledávky celkem o více jak 20 %, jsme v daném rozsahu povinni na žádost objednatele k vydání zajištění podle naší volby.
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Pokud není stanoveno jinak, místo plnění pro všechny dodávky a výkony je Úvaly.
Řídícím právem je výlučně právo České republiky.
Pokud je objednatel právnickou nebo fyzickou osobou provozující živnost v plném rozsahu, je soudní příslušnost v Praze. Nicméně máme právo podat žalobu u soudu, který je podle zákona příslušný pro zákazníka.
Neúčinnost některého z výše uvedených ustanovení nebo jiného ustanovení smlouvy se nedotýká účinnosti ostatních ustanovení smlouvy.
Zúčastněné strany se zavazují, že budou chránit před třetími osobami obchodní tajemství a důvěrné informace.
Zúčastněné strany se zavazují, že budou vzájemně chránit autorská a průmyslová práva.
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