
 

 1/5 

Všeobecné prodejní podmínky 

společnosti Semperflex Optimit s.r.o. 
 

 

A. Všeobecně 

 

1.  Tyto všeobecné prodejní podmínky („VPP“) se vztahují na veškeré obchodní vztahy mezi 

zákazníkem a společností Semperflex Optimit s.r.o. („Semperflex Optimit“), a to zejména 

na současné a v budoucnu uzavírané dohody o dodávkách. Jakékoliv jiné podmínky jsou 

neúčinné, i když nebudou se jmenovanými podmínkami výslovně v rozporu. Odchylky od 

těchto VPP navržené zákazníkem jsou účinné pouze pokud je společnost Semperflex 

Optimit písemně uzná. 

  

2.  Nabídky jsou platné po dobu nejvýše 4 týdnů ode dne jejich vydání. 

 

3.  Zaslání ceníku společnosti Semperflex Optimit nelze považovat za nabídku. Objednávky 

provedené na základě obecných nabídek, oběžníků nebo ceníků nezavazují společnost 

Semperflex Optimit k dodávce.  

 

4. Dohody uzavřené ústně nebo telefonicky, stejně jako písemná a ústní ujednání se zástupci 

společnosti Semperflex Optimit jsou pro společnost Semperflex Optimit závazná pouze 

tehdy, pokud jsou společností Semperflex Optimit písemně potvrzena. 

 

5.  Formy, výrobní pomůcky a zařízení jsou vlastnictvím společnosti Semperflex Optimit i 

tehdy, kdy se zákazník podílel na nákladech na formu a kdy návrhy a vzory pro vyráběný 

produkt pochází od zákazníka.   
 

6. Pokyny uvedené společností Semperflex Optimit v příručkách, návodech k použití nebo 

v rámci jiných informací o produktu, musí být přísně dodržovány, aby se zamezilo 

případným škodám. Výslovně varujeme před používáním produktů nebo manipulací 

s produkty nad rámec jejich definované oblasti použití. Zákazník je povinen zajistit, aby 

byl každý další odběratel nebo uživatel dostatečně poučen.  

 

B. Dodací podmínky 

 

1.  Dodávka a fakturace budou prováděny podle cen a podmínek platných v den dodávky. 

Pokud v aktuálních cenících společnosti Semperflex Optimit nebude stanoveno jinak, platí 

minimální hodnota objednávky (t.j. minimální čistá konečná hodnota faktury) 

 

pro zboží na skladě/tuzemské dodávky:    1 000 EUR  

pro zakázky k výrobě a dodávky do zahraničí:   5 000 EUR. 

 

2.  Pro všechny obchodní doložky platí obchodní podmínky Incoterms 2010, v aktuálně 

platném znění. Není-li dohodnuto jinak, budou dodávky společnosti Semperflex Optimit 

uskutečněny na základě obchodní podmínky  „ze závodu“ (EXW). Zboží určené ke 

zpracování, úpravě nebo opravě musí být do výrobního závodu společnosti Semperflex 

Optimit dodáno s dodáním clo placeno (DDP) a bude vráceno EXW. Při zpoždění zásilky 

z důvodů na straně zákazníka na něj přechází riziko ode dne, kdy je zboží připraveno 

k odeslání. Jednorázové nebo vícenásobné dodání zboží ze strany společnosti Semperflex 
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Optimit franko do sídla zákazníka nezakládá žádný právní nárok na trvalé poskytování této 

výhody.  

 

3.  Opatření stanovená příslušnými normami a právními předpisy musí být dodržována. 

 

4.  Dílčí dodávky jsou přípustné. 

 

5.  Rozdíl mezi množstvím zboží určeným ve smlouvě a množstvím zboží skutečně dodaným 

společností Semperflex Optimit může činit nejvýše 15% u dodávek hydraulických hadic a 

nejvýše 10% u dodávek průmyslových hadic a desek. Zákazník není oprávněn z důvodu 

tohoto rozdílu uplatňovat nároky z vad zboží. Zákazník zaplatí kupní cenu za zboží 

skutečně dodané.  

 

 

C. Balení 

 

Společnost Semperflex Optimit si účtuje:  

 

1.  celkové vlastní náklady - palety, krabice, desky, překládací špalíky, pažení, tyče nebudou 

přijímány zpět, pokud tak nebylo dohodnuto. Mřížové palety budou vráceny v každém 

případě; 

2.  celkové vlastní náklady  - plechovky, láhve nebudou přijímány zpět; 

3.  celkové vlastní náklady – náhrada 2/3 v případě dřevěných bubnů a pojízdných palet pro 

dopravní pásy; 

4.  celkové vlastní náklady – speciální bedny nebudou přijímány zpět. 

5.  Výše uvedené úhrady budou poskytovány pouze při bezplatném zpětném zaslání v 

bezvadném stavu do závodu, ze kterého se uskutečnila dodávka.  

 

 

D. Dodací lhůty  

 

Společnost Semperflex Optimit se zavazuje dodržovat dohodnuté dodací lhůty pouze za 

předpokladu nepřerušené výroby a dodávky. 

Důsledky vyšší moci nebo obdobných nepředvídatelných událostí ve společnosti Semperflex 

Optimit nebo u třetích stran, s nimiž společnost Semperflex Optimit udržuje obchodní vztahy, 

např. přerušení provozu, dopravní poruchy, požár, povodně, nedostatek pracovních sil, 

energie nebo surovin, stávka, výluka, úřední opatření apod., zbavují společnost Semperflex 

Optimit závazku včasné dodávky a rovněž ji opravňují zastavit další dodávky bez nároku na 

náhradu škody a nároku na dodatečnou dodávku. 

 

 

E. Výhrada vlastnictví 

 

Společnost Semperflex Optimit zůstává vlastníkem veškerého dodávaného zboží až do 

úplného zaplacení faktur. To platí i v případě, že je kupní cena za určité zboží určené 

zákazníkem již zaplacena, protože výhrada vlastnictví slouží jako záruka za celkový zůstatek 

pohledávek společnosti Semperflex Optimit. Pokud je zboží, které je vlastnictvím společnosti 

Semperflex Optimit, smícháno, sloučeno nebo spojeno s jinými předměty, pak zákazník již v 

tomto okamžiku postupuje svá vlastnická nebo spoluvlastnická práva společnosti Semperflex 
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Optimit a daný předmět pro společnost Semperflex Optimit uschová s péčí řádného 

hospodáře. Zákazník smí prodávat zboží, které je ve vlastnictví společnosti Semperflex 

Optimit, pouze v rámci běžného obchodního styku za předpokladu, že není v prodlení s 

placením. V tomto okamžiku postupuje své pohledávky z kupní ceny z dalšího prodeje vůči 

svým zákazníkům společnosti Semperflex Optimit a ve svých knihách a na svých fakturách 

uvede poznámku, která je nutná k zajištění účinnosti tohoto ustanovení. Společnost 

Semperflex Optimit je dále v případě postoupení pohledávky oprávněna kdykoli informovat 

odběratele zákazníka. Souhlas s dalším prodejem, zpracováním či spojováním automaticky 

pozbývá platnosti, pokud je na majetek zákazníka zahájeno insolvenční řízení. 

 

 

F. Platební podmínky 

 

1.  Není-li uvedeno jinak, jsou prodejní ceny společnosti Semperflex Optimit jakož i všechny 

nabídky a kalkulace uváděny jako čisté částky v eurech. 

 

2.  Pokud se hodnota úhrady, která byla smluvně dohodnuta v jiné měně než je euro, změní o 

více než 5 % (např. v důsledku změny směnného kurzu), je společnost Semperflex Optimit 

oprávněna cenu podle toho upravit.  

3.  Stoupnou-li nepředvídatelně náklady na suroviny, energie a výrobu, je společnost 

Semperflex Optimit oprávněna odpovídajícím způsobem upravit prodejní ceny k datu 

dodávky. 

4.  Pokud nebylo ujednáno jinak, jsou  faktury splatné předem, bez jakýchkoliv srážek; 

poštovné a poplatky hradí zákazník 

  

Zaměstnanci a zástupci společnosti Semperflex Optimit jsou oprávněni přijímat platby 

pouze v případě, že mají plnou moc k inkasu. Zálohové platby nebo platby na účet 

nebudou úročeny. 

 

5.  Zákazník bude převádět své platby na účet sdělený společností Semperflex Optimit 

v zásadě na své riziko a na své náklady. Místem plnění jsou pro zákazníka Odry.  

 

6.  Jakékoliv zadržení nebo započtení zákazníkem na základě nároků jakéhokoli druhu vůči 

nárokům společnosti Semperflex Optimit je vyloučeno. Užití § 1982 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, v platném znění („NOZ“)je vyloučeno.  

 

7.  Přijetí směnek namísto platby vyžaduje písemný souhlas společnosti Semperflex Optimit.  

 

8.  Pokud je zákazník v prodlení s placením, je společnost Semperflex Optimit oprávněna 

účtovat úrok z prodlení ve výši 12% ročně. Pokud má společnost Semperflex Optimit na 

základě zákonných ustanovení nárok na vyšší úrokovou sazbu nebo pokud je v důsledku 

vyšších nákladů na zajištění úvěru povinna platit vyšší úroky, je oprávněna si tyto úroky 

účtovat. Zákazník v prodlení je dále povinen nést veškeré upomínací a inkasní náklady, 

náklady na výběr a informování vzniklé v souvislosti s vymáháním neuhrazené 

pohledávky.  
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G. Záruka  

 

1. Případné výrobní či materiálové vady na výrobcích společnosti Semperflex Optimit nebo 

odchylky od příslušných norem odstraní společnost Semperflex Optimit dle svého uvážení 

formou opravy nebo náhradní dodávky. Reklamace z důvodu zjevných vad či 

množstevních odchylek mohou být vzaty do úvahy pouze v případě, že byly neprodleně po 

převzetí zboží uvedeny do přepravních dokladů přímo u přepravce a uplatněny u 

společnosti Semperflex Optimit nejpozději do tří pracovních dnů.  

2. V případě dodávek zboží druhé jakosti resp. zboží s nižší kvalitou jsou jakákoliv práva na 

reklamaci z důvodu optických vad a jiného zhoršení kvality výslovně vyloučena.  

3. Pokud má být zboží zhotoveno dle vzorů dřívějších dodávek, bude vzniku odchylek 

zamezeno do té míry, jak je to technicky možné. V případě významnějších odchylek je 

společnost Semperflex Optimit podle svého uvážení oprávněna provést náhradní dodávku 

nebo od smlouvy odstoupit.  

4. Než bude reklamované zboží zasláno zpět, musí k tomu dát společnost Semperflex Optimit 

svůj souhlas. Zboží musí být společnosti Semperflex Optimit vráceno bez jakýchkoliv 

poplatků.  

5. Na následující položky se vztahují zvláštní záruční podmínky: 

a) pryžové potahy pro kola lanových drah 

b) dopravní pásy. 

Pokud se tyto speciální záruční podmínky liší od všeobecných záručních podmínek, pak je 

nahrazují, v ostatních případech doplňují. 

 

 

H. Odpovědnost  

 

1. Společnost Semperflex Optimit je odpovědná za škody způsobené úmyslně. Společnost 

Semperflex Optimit však ve smyslu § 2898 NOZ neodpovídá za škody nezpůsobené 

úmyslně. Společnost Semperflex Optimit není zejména odpovědná za ušlý zisk v důsledku 

opožděné nebo vadné dodávky, za znevýhodnění způsobené takto zapříčiněným 

přerušením provozu, za přepravní náklady vzniklé v souvislosti s nahrazením vadného 

zboží za zboží bez vad, za případné náklady na demontáž a montáž, za škody na 

předmětech svěřených jí do péče a škody vzniklé během zpracování předmětů, které se 

nacházejí u společnosti Semperflex Optimit z důvodu jejich zpracování, jakož i za nároky, 

které odběratel zákazníka vznese vůči zákazníkovi. Společnost Semperflex Optimit uzavře 

pojištění proti těmto druhům znevýhodnění na žádost zákazníka a na jeho náklady.  

2. Společnost Semperflex Optimit je odpovědná za škody na zdraví podle § 2939 a násl. NOZ 

v případě škody způsobené spotřebiteli.   

3. Pokud je zboží vyráběno nebo prodáváno podle výkresů, vzorů nebo jiných dokumentů či 

pokynů zákazníka a pokud jsou tím porušena práva třetích osob (zejména průmyslová 

práva třetích osob), je zákazník povinen ochránit společnost Semperflex Optimit proti 

nárokům na náhradu škody a proti žalobám.  
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I. Ostatní  

 

1.  Nároky ze záruky musí být uplatněny u společnosti Semperflex Optimit nejpozději do 6 

měsíců ode dne dodávky. Nároky uplatněné po uplynutí této lhůty nebo nároky přesahující 

rozsah, který je definován v těchto VPP, jsou vyloučeny.   

 

2.  Společnost Semperit Holding AG jakož i všechny společnosti tvořící s touto společností 

koncern, jsou oprávněny vzájemně si postoupit a následně si započíst pohledávky proti 

jakýmkoli splatným a nesplatným pohledávkám, včetně budoucích pohledávek, které má 

společnost Semperflex Optimit vůči zákazníkovi, resp. které má zákazník vůči společnosti 

Semperflex Optimit (v případě potřeby obdrží zákazník informace o stavu těchto 

pohledávek na vyžádání).  

 

3.  Pokud soud nebo jiný příslušný orgán prohlásí jedno nebo více ustanovení těchto VPP 

nebo některé smlouvy mezi společností Semperflex Optimit a zákazníkem za zcela nebo 

částečně neúčinné, neplatné nebo nevymahatelné, nebude tím dotčena účinnost, platnost 

nebo vymahatelnost všech ostatních ustanovení a ani zbývající časti takového ustanovení. 

Neúčinné, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení bude automaticky nahrazeno účinným, 

platným a vymahatelným ustanovením, které se co možná nejvíce blíží hospodářskému 

účelu původního ustanovení.  

 

4.  Pokud se společnost Semperflex Optimit po uzavření smlouvy dozví, že se zákazník může 

stát nesolventním nebo že již bylo zahájeno insolvenční řízení, případě že insolvenční 

řízení bylo zamítnuto pro nedostatek majetku nebo že není zajištěno řádné plnění smlouvy, 

může společnost Semperflex Optimit požadovat zálohovou platbu nebo zajištění rovnající 

se hodnotě dodávky. Pokud zákazník tento požadavek nesplní, je společnost Semperflex 

Optimit oprávněna odstoupit od smlouvy s okamžitou platností.   

 

5.  Pro všechny právní spory vzniklé z nebo v souvislosti s obchodním vztahem mezi 

společností Semperflex Optimit a zákazníkem (zejména v souvislosti s dohodami o 

dodávce) jsou příslušné české soudy. Společnost Semperflex Optimit je však dle svého 

uvážení oprávněna podat žalobu na zákazníka také (i) u soudů příslušných pro sídlo 

zákazníka nebo (ii) u soudů příslušných pro místo, kde se nachází zboží, které je 

předmětem sporu.  

 

6.  Veškeré obchodní vztahy mezi společností Semperflex Optimit a zákazníky se řídí českým 

právem. Uplatnění Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (United Nations 

Convention on Contracts for the International Sale of Goods) a srovnatelných 

mezinárodních dohod je vyloučeno.  

 

 

 

 

V Odrách, 1.9.2014  

 

 

 
 


