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Všeobecné obchodní podmínky společnosti NORD-Poháněcí technika, s.r.o.
Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují podmínky pro dodávky veškerého zboží společnosti
NORD – Poháněcí technika, s.r.o., IČ 620 25 694, se sídlem Praha 10 - Uhříněves, Bečovská 1398/11, PSČ 104 00, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 143772, (dále jen „NORD“) jako dodavatelem.
Smluvní strany se mohou od těchto Obchodních podmínek odchýlit pouze odlišným ujednáním v písemné smlouvě.
Objednatel výslovně souhlasí s tím, že tyto Obchodní podmínky se uplatní také pro všechny budoucí smlouvy a dodávky, dle
nich provedené, bez ohledu na to, zda na ně bude v konkrétní budoucí smlouvě opětovně odkázáno či nikoliv.
Nabídka a objednávka
Nabídky společnosti NORD jsou nezávazné. Uzavření konkrétní smlouvy nastává až písemným potvrzením objednávky
objednatele společností NORD, popř. uzavřením samostatné smlouvy. Objednávka je neodvolatelná a nezrušitelná. V
případě neodebrání objednaného zboží z důvodů na straně objednatele je společnost NORD oprávněna požadovat náhradu
veškeré utrpěné újmy, zejména nákladů s plněním dle smlouvy spojených (např. demontáž).
Údaje v prospektech a katalozích společnosti NORD nebo jakékoliv společnosti patřící do skupiny společnosti Getriebebau
NORD GmbH & Co. KG DRIVESYSTEMS, Getriebebau-Nord-Straße 1 D-22941 Bargteheide, jako jsou popisy, výkresy, údaje o
mírách a váhách atd., jsou pouze orientační, pokud nejsou výslovně označeny jako závazné. V rámci technického pokroku a
inovací se společnost NORD může odchýlit od technických změn ve firemní dokumentaci.
Ceny
Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, cenou se rozumí cena v euro (EUR) za dodání ex works Praha montážní závod
společnosti NORD dle podmínek INCOTERMS 2010, nezahrnuje DPH a je závazná pro obě strany. Cena v českých korunách
(Kč) uvedená na faktuře je pouze informační povahy a je uváděna s výhradou její změny v závislosti na vývoji kurzu CZK-EUR
ode dne vystavení faktury až do jejího úplného zaplacení.
Dodací lhůty, odstoupení od smlouvy
Dodací lhůty se počítají ode dne potvrzení objednávky. V případě neočekávaných okolností, jako jsou případy vyšší moci,
zpoždění vlivem dopravy, narušení provozu ve vlastním závodě či v závodech subdodavatelů, společnost NORD neodpovídá
za škodu vzniklou nedodržením dodacích lhůt z důvodu dle tohoto ustanovení. Společnost NORD je oprávněna odstoupit od
smlouvy v případě úpadku objednatele, nebo nebude-li objednatel zjevně schopen splnit své závazky vůči společnosti NORD.
Dílčí dodávky zboží jsou dovoleny.
Dnem dodání zboží v případě odeslání věci je den, kdy společnost NORD předá zboží prvnímu dopravci.
Obal
Společnost NORD uzavřela smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s. pod klientským číslem EK-F06020547
a s účinností od 1.7.2002 plní své povinnosti se zajištěním zpětného odběru a využitím odpadu z obalů způsobem podle § 13
odst.1 písm. c) zák. č. 477/2001 Sb., o obalech, v platném znění.
Odeslání zboží
Místem plnění smlouvy je montážní závod společnosti NORD v Praze. V případě, že dle smlouvy mezi společností NORD a
objednatelem má být zboží z místa plnění zasláno na jiné místo, provádí se doprava zboží na náklady a nebezpečí
objednatele, přičemž dopravní náklady fakturuje společnost NORD zvláštní položkou ve faktuře. Volba dopravy zboží z místa
plnění náleží objednateli. Dopravní náklady na místo určení nejsou součástí kupní ceny, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
Přechod odpovědnosti při dopravě zboží
Odpovědnost za zboží a nebezpečí škody na něm přechází ze společnosti NORD na objednatele dnem dodání zboží.
V případě, že společnost NORD dle smlouvy odešle zboží objednateli, přechází nebezpečí škody na něm na objednatele
předáním prvnímu dopravci určenému pro přepravu do místa určení.
Platební podmínky
Platební podmínky a datum splatnosti jsou vždy sjednány příslušnou smlouvou a jsou rovněž uvedeny na vystavených
fakturách. Při prodlení s úhradou má společnost NORD právo na smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den i
započatý prodlení. Prodávající má právo na úhradu minimálních nákladů spojených s uplatněním pohledávky ve výši
stanovené právním předpisem.
Výhrada vlastnictví
Dodané zboží zůstává vlastnictvím společnosti NORD až do úplného zaplacení kupní ceny včetně případného dopravného a
DPH. Do té doby není objednatel oprávněn vlastnické právo ke zboží převádět na třetí osoby. V případě, že by se takové
zboží mělo stát součástí jeho dodávky třetí osobě, je objednatel povinen na tuto skutečnost tuto třetí osobu upozornit.
Objednatel výslovně souhlasí s tím, že v případech dle předchozí věty je o existenci výhrady vlastnictví oprávněna danou
třetí osobu informovat i společnost NORD.

NORD-Pohánĕcí technika, s. r. o.
Bečovská 1398/11
104 00 Praha 10 - Uhříněves
www.nord.com
V případě neuhrazení kupní ceny ani po uplynutí 30 dnů od její splatnosti je společnost NORD oprávněna převzít zpět
dodané zboží a objednatel je povinen toto zboží na výzvu společnosti NORD vydat. Postup dle předchozí věty se nepovažuje
za odstoupení od smlouvy a nezbavuje objednatele dalších povinností ze smlouvy vyplývajících, zejména povinnosti nahradit
společnosti NORD vzniklou újmu.
Předkupní právo
V případě, že objednateli dodané zboží má být prodáno třetí osobě z důvodů ukončení podnikání objednatele či v souvislosti
s likvidací či zrušením osoby objednatele, je tento oprávněn zboží prodat jen bylo-li přednostně nabídnuto ke koupi
společnosti NORD ve lhůtě nejméně 15 dnů před takovým zamýšleným prodejem a společnost NORD o koupi zboží
neprojevil zájem. Nabídka dle předchozí věty musí být písemná a musí být zaslána doporučeně na adresu sídla společnosti
NORD.
Záruky
Záruku za jakost dodaného zboží společnost NORD poskytuje v tom smyslu, že provede bezplatnou opravu poškozených dílů
či dodá - podle svého posouzení - díly nové. Záruční doba je 12 měsíců ode dne dodání zboží. Záruka se vztahuje na
prokazatelné vady materiálu, konstrukce či opracování, které zabraňují správné funkci zboží. Společnost NORD neodpovídá
za vady vzniklé nesprávným užíváním zboží.
Díly určené k opravě je objednatel povinen odeslat na své náklady zpět do místa plnění. Opravené díly budou zaslány na
náklady objednatele zpět na místo určení.
V případě, že opravou nedojde k odstranění vady, má společnost NORD právo opravu opakovat, aniž by byla povinna dodat
objednateli nové zboží. Podmínkou uplatnění práv z vad je dodržení všech ostatních podmínek uvedených ve smlouvě,
zejména podmínek platebních. Vady zboží je nutno oznámit společnosti NORD neprodleně a písemně, jinak jakékoliv nároky
ze záruky vůči společnosti NORD zanikají.
Záruka se nevztahuje na převodovky, elektropřevodovky, měniče a další díly, na nichž došlo k závadě následkem
přirozeného nebo běžného opotřebení, vlivem znečištění, koroze či přetížení za provozu. Pro provozní vlastnosti převodovek
a elektropřevodovek jsou rozhodující hodnoty naměřené u výrobce pohonů. Záruka se rovněž nevztahuje na vady související
s vestavbou zboží nebo jeho neodbornou montáží a údržbou. Opravy provedené v záruční době tuto záruční dobu
neprodlužují. Právo objednatele uplatnit požadavek na opravu v záruční době zaniká jejím uplynutím. Poškozené díly, za něž
byla zaslána náhrada, se stávají vlastnictvím společnosti NORD.
Za díly a zařízení, které nejsou výrobkem společnosti NORD, se záruka poskytuje pouze v rozsahu, v jakém je poskytnuta
jejich výrobcem.
Záruka se nevztahuje na vady způsobené zásahem objednatele do zboží, jeho úpravami nebo změnami bez výslovného
předchozího písemného svolení společnosti NORD.
Omezení rozsahu náhrady újmy
Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnost NORD odpovídá za jakoukoliv újmu způsobenou vadou zboží nebo
v souvislosti s ní nebo jakoukoliv újmu způsobenou jiným porušením svých povinností pouze do výše kupní ceny zboží dle
smlouvy.
Množství a obal
Práva z vad zboží ohledně jeho množství a či ohledně jeho obalu mohou být uplatněny nejpozději do 8 dnů od obdržení
zboží.
Náhradní dodávka
K poskytnutí náhradní dodávky je vyžadováno odborné posouzení reklamovaného zboží v montážním závodě. Objednatel je
v případě uplatnění takového práva oprávněn odeslat zboží na vlastní náklady až po písemném oznámení o této skutečnosti
společnosti NORD v přiměřené lhůtě předem.
V nezbytně nutných případech je možno po vzájemné dohodě proti provedení platby dodat náhradní zboží a po zjištění
skutečné vady u původního zboží účetně řešit případný rozdíl v ceně dobropisem.
Autorské právo a právo vlastnictví
Jakákoliv vyobrazení, výkresy, vzorky a další podklady poskytnuté objednateli v souvislosti s uzavíráním smlouvy zůstávají
vlastnictvím společnosti NORD. Uzavírání smluv nemá vliv na jakákoliv práva duševního vlastnictví společnosti NORD. Žádná
poskytnutá dokumentace, vyobrazení, výkresy či vzorky nesmí být bez písemného svolení společnosti NORD zpřístupněny
třetí osobě a objednatel je povinen na základě výzvy společnosti NORD vrátit.
Místo plnění a příslušnost soudu
Není-li dohodnuto jinak, plní společnost NORD svůj závazek dodat zboží ve svém závodě v Praze. Pro veškeré spory
související se smlouvami o dodávkách zboží (včetně otázek jejich platnosti a vzniku) je sjednána místní příslušnost soudů dle
sídla společnosti NORD.

NORD-Pohánĕcí technika, s. r. o.
Bečovská 1398/11
104 00 Praha 10 - Uhříněves
www.nord.com
Závěrečná ustanovení
Veškeré smluvní vztahy mezi společností NORD a objednatelem se řídí právem České republiky.
Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel přebírá ve smyslu § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „ObčZ“) riziko změny okolností.
Objednatel výslovně prohlašuje a potvrzuje, že zboží pořizuje v rámci své podnikatelské činnosti a tedy se na smlouvu
neuplatní ust. § 1793 ObčZ o neúměrném zkrácení nebo ust. § 1796 o lichvě.
Objednatel i společnost NORD výslovně vylučují aplikaci ust. § 557 ObčZ na mezi nimi existující smluvní vztahy.
Objednatel bere na vědomí, že veškeré informace, které mu budou společností NORD v souvislosti s dodáním zboží
poskytnuty, jsou důvěrné povahy a zavazuje se je neposkytnout třetí osobě vyjma svých poradců (daňových, právních) nebo
příslušných orgánů veřejné správy.
Jednotlivá ustanovení smlouvy a těchto Obchodních podmínek jsou vymahatelná nezávisle na sobě a neplatnost
kteréhokoliv jejich ustanovení nemá vliv na platnost nebo vymahatelnost jejich zbylých částí. Každé takové nevymahatelné
nebo neplatné ustanovení smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek bude nahrazeno novým ustanovením, které bude co
nejvíce odrážet ekonomický účel.
Pokud se společnost NORD s objednatelem nedohodnou jinak, veškerá oznámení dle smlouvy musí být učiněna písemně a
zaslána druhé smluvní straně formou doporučené zásilky. Pokud se neprokáže jiný okamžik doručení, má se za to, že zásilka
byla doručena třetí pracovní den od jejího prokazatelného podání provozovateli poštovních služeb dodání.
Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že práva a povinnosti dle smlouvy je oprávněn postoupit jen s předchozím
písemným souhlasem společnosti NORD.
Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy se promlčují ve lhůtě 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
Společnost NORD a objednatel se dohodly, že společnost NORD je oprávněna započíst proti pohledávkám objednatele,
veškeré své pohledávky vůči němu bez ohledu na jejich splatnost či promlčení.
Společnosti NORD a objednatel shodně prohlašují a potvrzují, že žádný z nich není ve vztahu k druhé smluvní straně slabší
smluvní stranou.
V případě rozporu jednotlivých ustanovení těchto Obchodních podmínek a smlouvy, mají přednost ustanovení ve smlouvě.
Objednatel tímto výslovně souhlasí s tím, aby mu společnost NORD zasílala elektronickými prostředky (zejména emailem)
obchodní sdělení o nabídce svých služeb, výrobků a zboží ve smyslu zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační
společnosti, v platném znění.
Otázky neupravené smlouvou a těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními ObčZ, zejména §2079 a
násl.
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