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Všeobecné obchodní podmínky firmy TERMS a.s., oddělení Energetika, Planá 67, 370 01, České Budějovice, dále
jen: „Firma“
1. Obecně
Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí pro veškeré obchodní vztahy mezi TERMS a.s., oddělení Energetiky a jejími
obchodními partnery pro všechny dodávky, služby a nabídky. Dojednávají se s obchodním partnerem při udělení první zakázky a
platí pro všechny budoucí zakázky i tehdy, když na jejich platnost nebylo znovu výslovně odkazováno.
Všeobecné obchodní podmínky platí exkluzivně. Případné odlišné podmínky obchodního partnera jsou vyloučeny, pokud Firma
výslovně a písemně nepotvrdí jejich platnost. To platí i tehdy, když je s vědomím případných odlišných podmínek obchodního
partnera dodávka bezvýhradně provedena.
Zbožím se rozumí zejména komponenty fotovoltaických elektráren, tedy fotovoltaické moduly, měniče, kabely, konstrukce a
další instalační a spojovací materiál přesně specifikován v kupní smlouvě.
Ujednání obsažená v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto Všeobecných obchodních podmínek. Ustanovení
neupravená v kupní smlouvě ani ve Všeobecných obchodních podmínkách se řídí obchodním zákoníkem.
2. Nabídka, předmět smlouvy
a) Nabídky, ať již ústní nebo písemné jsou vždy nezávazné. Objednávky se stávají právně závaznými až tehdy, když jsou
v přiměřené lhůtě potvrzeny Firmou nebo se souhlasem obchodního partnera podle dohody Firmou provedeny.
b) Směrodatným pro druh, rozsah a čas dodávek nebo služeb je písemné potvrzení objednávky.
c) V souvislosti s parametry uvedenými v prospektech, vyobrazeních, výkresech a ostatních popisech, týkajících se zejména
rozměrů, barev, konstrukcí a tvarů i jiných znaků, si Firma vyhrazuje možnost odchylek, kterými není omezeno používání
k účelu ve smyslu smlouvy.
d) Vyobrazení, výkresy, rozměry a údaje o hmotnosti jakož i ostatní technické hodnoty nebo údaje nepředstavují záruku jakosti
nebo životnosti. Garantované vlastnosti nebo záruky životnosti či jakosti musí být sjednány zvlášť písemně.
3. Ceny
Pokud z potvrzení objednávky nevyplývá nic jiného, obsahují ceny dodávku ze závodu příp. ze skladu včetně jednoduchého
obalu, avšak bez dopravy, cla, pojištění, montáže, ostatních vedlejších nákladů a daně z přidané hodnoty platné v den dodávky;
tyto položky se uvádějí ve faktuře zvlášť.
4. Dodávka, přechod rizika
Dodávka probíhá ze závodu nebo ze skladu na náklady a riziko obchodního partnera, i když je s Firmou dohodnuta dodávka bez
účtování dopravy nebo doprava vlastními prostředky. Pokud není dohodnuto jinak, přísluší volba dopravního prostředku Firmě.
Přechod nebezpečí škody na zboží probíhá při předání zboží spedici či dopravci nebo při naložení na vlastní vozidla za účelem
transportu obchodnímu partnerovi.
5. Podmínky vratek
Vratky, tedy vrácení objednaného a Firmou již dodaného zboží je přípustné jen ve výjimečných případech a jen tehdy, když je to
s Firmou písemně dohodnuto.
6. Dodací termín
a)

b)

c)

Pokud dojde k překročení písemně dohodnutého dodacího termínu, stanoví obchodní partner Firmě nejdříve přiměřený
náhradní termín. Pokud se dodávka do uplynutí dodatečné lhůty neuskuteční, je obchodní partner při vyloučení ostatních
práv oprávněn formou písemného prohlášení odstoupit od smlouvy.
Pokud se jedná jen o část dodávky, omezuje se právo odstoupení na tuto část, leda že by partner neměl o uskutečnění
dodávky již zájem. Pokud se Firma dostane do prodlení, přísluší obchodnímu partnerovi nároky na náhradu škody jen tehdy,
když se příčina zpoždění zakládá na úmyslu nebo hrubé nedbalosti.
Pokud dojde ke zpoždění dodávky nebo služeb z důvodu vyšší moci nebo následkem událostí, které dodávku podstatně
ztěžují nebo znemožňují, např. následně vzniklé obtíže s nákupem materiálu, provozní poruchy, stávka, výluka, nedostatek
personálu, nedostatek dopravních prostředků, nařízení úřadů atd., i když k nim dojde u dodavatelů nebo jejich
subdodavatelů, může být dodávka příp. služba odsunuta o dobu trvání překážky plus přiměřenou dobu rozběhu nebo může
být kvůli dosud nesplněné části od smlouvy zcela nebo zčásti odstoupeno.
Trvá- li překážka déle než 3 měsíce, je obchodní partner po stanovení přiměřené lhůty oprávněn vzhledem k dosud
nesplněné části od smlouvy odstoupit a při vyloučení dalších práv požadovat vrácení případných zaplacených záloh.
Pokud obchodní partner v potvrzeném dodacím termínu zboží kompletně nebo zčásti nepřevezme, je Firma oprávněna
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% ceny nepřevzatého zboží za každý den prodlení. Nepřevezme-li obchodní
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partner zboží kompletně nebo zčásti ani v náhradním termínu stanoveném Firmou, je Firma oprávněna od smlouvy zcela
nebo částečně odstoupit a požadovat zaplacení další smluvní pokuty ve výši 15% ceny nepřevzatého zboží. Zaplacením
smluvních pokut není dotčeno právo Firmy domáhat se nároku škody zvlášť.
7. Platební podmínky
a)
b)
c)

Pokud není dohodnuto jinak, provádí se platby okamžitě po datu fakturace. Firma si vyhrazuje dodávat pouze proti platbě
předem, do zahraničí proti neodvolatelnému akreditivu nebo platbě předem.
Nehledě na rozdílné určení obchodním partnerem se platby připisují nejdříve na starší dluhy, a sice nejdříve na příslušenství
a nakonec na jistinu pohledávky.
Pokud obchodní partner bude v prodlení s jakoukoliv platbou, je Firma oprávněna požadovat zaplacení smluvní pokuty ve
výši 0,05% dlužné částky za každý den prodlení.
8. Výhrada vlastnictví

Až do splnění veškerých pohledávek vyplývajících z obchodního vztahu s obchodním partnerem platí pro veškeré dodané zboží
výhrada vlastnictví (vyhrazené zboží). Obchodní partner se zavazuje uchovávat vyhrazené zboží zvlášť a sdělit Firmě na vyžádání
místo uložení.
Má-li k vyhrazenému zboží přístup třetí osoba, musí obchodní partner na výhradu vlastnictví upozornit. V případě chování
obchodního partnera, které odporuje smlouvě, zejména při zpoždění platby, může Firma vzít vyhrazené zboží na náklady
obchodního partnera zpět.
9. Odpovědnost za vady a reklamace
a)
b)
c)
d)

Firma nese odpovědnost za vady zboží pouze v souladu s obecně závaznými právními předpisy, žádné další záruky, není-li
výslovně sjednáno jinak, nejsou obchodnímu partnerovi poskytovány.
Firma není odpovědná zejména za vady zboží způsobené mechanickým poškození vzniklým při přepravě, manipulaci,
nevhodným skladováním, opotřebením, záměrným poškozením, nedbalostí, neobvyklými pracovními podmínkami,
nerespektováním instrukcí obchodním partnerem, nevhodným použitím, změnou nebo opravou zboží bez souhlasu Firmy.
Zjevné vady zboží spočívající zejména v poškození obalů či povrchovém poškození zboží je obchodní partner povinen
uplatnit bezodkladně při převzetí zboží a provést o nich záznam do přepravních dokumentů či dodacího listu.
Obchodní partner je povinen reklamaci vad zboží uplatnit u Firmy ve stanové lhůtě, a to písemně. Smluvní strany se
výslovně dohodly, že Firma je povinna sdělit obchodnímu partnerovi své stanovisko k reklamaci do 30 dnů od jejího
obdržení. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě oprávněné reklamace je Firma povinna zboží opravit či dodat
zboží nové (v souladu s oprávněným nárokem obchodního partnera v konkrétním případě) do 3 měsíců od okamžiku
vyřízení reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
10. Vyšší moc

V případech, že nastanou následující okolnosti vylučující odpovědnost smluvních stran (vyšší moc), jsou smluvní strany dočasně
osvobozeny od svých smluvních závazků, jedná se zejména o tyto situace: přírodní pohromy, požár, exploze, epidemie, radiace,
války nebo jiné konflikty, okupace, embargo, revoluce, povstání, občanská válka, a teroristické akce. Aby mohla být vyšší moc
vzata do úvahy jako překážka v plnění smluvních závazků, strana, které je bráněno v plnění, je povinna oznámit bez zbytečného
odkladu druhé straně, že okolnosti uvedené v tomto odstavci Všeobecných obchodních podmínek nastaly.
11. Rozhodné právo a soud
a)
b)

Rozhodným právem je české právo, zejm. zák.č.89/2012 Sb. ve znění násl. předpisů.
Všechny spory vznikající z kupní smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou
rozhodovány místně a věcně příslušným soudem v Českých Budějovicích.
12. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2020. Jestliže kterékoli ustanovení kupní smlouvy či
Všeobecných obchodních podmínek je nebo se stane neplatným nebo neúčinným, nebude to mít vliv na zbývající ustanovení
kupní smlouvy nebo Všeobecných obchodních podmínek.
Smluvní strany se zavazují, že nahradí takové neplatné nebo neúčinné ustanovení novým ustanovením se stejným nebo
obdobným věcným obsahem.
V Plané, dne 1.1.2020
TERMS, a.s.
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