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Kupní  a platební podmínky ARGO-HYTOS s.r.o. 
 
1.  Všeobecně 

Tyto kupní a platební podmínky platí výlučně pro všechny naše objednávky a  opakované objednávky. Ujednání, která 
byla učiněna mezi námi a dodavatelem k realizaci této smlouvy,  musí být  v této smlouvě uvedeny písemně.  Naše kupní  
a platební podmínky platí i pro všechny budoucí objednávky. 

   

2.  Objednávka a její potvrzení 
Vyhrazujeme si právo  objednávku kdykoliv zrušit,  pokud neobdržíme do 14 dnů  po přijetí objednávky dodavatelem, 
písemné potvrzení objednávky s údaji o ceně a termínu dodání.  Veškeré písemnosti, včetně potvrzení objednávky, 
dodacích listů, návěstí a faktur, vztahující se na naši objednávku, musí obsahovat úplné číslo objednávky, a pokud je 
udáno, i naše počítačové číslo součásti,  název  a případně změnový index výkresu. 

 

3.  Nabídky 
je třeba podávat bezplatně a pro nás nezávazně. 

 

4.  Dodací termíny a zpoždění dodávky 
Odsouhlasené termíny a lhůty jsou závazné. Pro dodržení dodacího termínu nebo lhůty je směrodatný příjem zboží u nás.  
Pokud může dodavatel předpokládat, že se mu nepodaří  dodávku, nebo její část, v odsouhlasených termínech nebo 
lhůtách splnit, musí to neprodleně sdělit s udáním důvodu a předpokládanou dobou zdržení. Čas, případně lhůta dodání, 
nabíhá od přijetí objednávky.  Jestliže dodavatel nesplní dodávku v odsouhlasené době,  můžeme po přiměřené 
dodatečné lhůtě od kupní smlouvy odstoupit. Částečné dodávky si můžeme ponechat, ale jinak od smlouvy odstoupit.  
Škodu ze zpoždění nám musí dodavatel nahradit. 

 

5.  Dodávka a její odeslání 
Každá dodávka musí být bez závad. Dodavatel je odpovědný za kvalitu předmětů dodávky a zavazuje se, že bude 
provádět efektivní zajištění kvality a dokumentace. Dodávka a její odeslání  musí být provedeny  bez jakýchkoliv výloh 
a na náklady a nebezpečí dodavatele  do  místa příjmu námi  udaného.  Mají-li být  náklady na odeslání převzaty námi,  
je třeba dopravovat zásilky za v té době nejnižší náklady, pokud není námi výslovně předepsán druh dopravy.  
Vícenáklady spojené se  zrychleným způsobem dopravy pro dodržení termínu dodání nese  dodavatel.  Náklady na 
pojištění nepřejímáme.  Při  každé dodávce  je nám třeba zaslat v den jejího odeslání návěští. Pro počet kusů a váhu jsou 
směrodatné  hodnoty zjištěné při přejímání zboží naší kontrolou.  Větší nebo menší dodávky  jsou nepřípustné. 

 

6.  Balení 
Dodavatel má povinnost dbát o pečlivé balení. Vyhrazujeme si právo převzít  balicí materiály,  které nám byly 
fakturovány do našeho vlastnictví, nebo je zaslat oproti dobropisu zpět. Nefakturované speciální  nebo  vratné obaly 
zašleme bezplatně zpět. Dodavatel je povinen dbát požadavků kupujícího na čistotu dílů. 

 

7.  Faktury, 
u kterých  chybí naše úplné číslo objednávky, název, a pokud  je udáno, počítačové číslo součásti,  platí až do objasnění 
dodavatelem jako neplatné. To stejné platí obdobně pro dodací listy a návěstí. Na fakturách  a dodacích listech musí být 
označeny jako takové částečné a zbytkové dodávky.  Faktury nesmí být v žádném případě přiloženy ke zboží. 

 

8.  Platby 
Se provádí, pokud není stanoveno jinak, podle naší volby buď během 14 dnů s odečtením  slevy 3% nebo během 60 dnůn 
etto, v obou případech po přijetí faktury a dodávky. Přijde-li faktura později než zboží, je pro stanovení lhůty pro slevu 
směrodatné přijetí faktury, namísto přijetí zboží. Náklady, také poměrné, na nástroje, formy, modely atd. budou námi 
uznány a zaplaceny teprve až po uvolnění  referenčních vzorků. 

 

9.  Reklamace, záruka 
Povinnost překontrolovat dodané zboží s hlediska  jeho druhu, množství  a kvality a za účelem  reklamace začíná teprve 
potom, když k nám zboží dojde s doprovodnými doklady. Od tohoto okamžiku můžeme v přiměřené lhůtě uplatnit 
reklamace. Chyby, které se objeví teprve při zpracování nebo   při používání  dodaného zboží, mohou být námi ještě 
neprodleně po jejich  zjištění reklamovány. Námitka  na nevčasnou reklamaci je tím vyloučena.  Bez újmy na nám 
zákonně příslušející práva jsme v případě reklamace oprávněni podle naší volby 
a)  zaslat reklamované zboží zpět dodavateli na jeho náklady  a nebezpečí  a vyžadovat od něho neprodleně náhradu a 

nebo za zpět zaslané zboží si v nutných případech sami zajistit náhradu od třetí strany, 
b) v nutných případech bezvadné zboží na náklady dodavatele roztřídit a/nebo reklamovanou  vadu sami odstranit, 

nebo nechat odstranit třetí stranou, 
c) objednávku zcela nebo částečně zrušit, pokud dodavatel během přiměřené lhůty nevyhoví požadavkům na opravu. 
Při náhradní dodávce, nebo po odstranění nedostatků, začíná záruční lhůta pro náhradní nebo opravené zboží znovu. 
Všechny náklady, vzniklé v důsledku náhradní dodávky nebo při odstraňování nedostatků, jdou k tíži dodavatele. Jeho 
záruka se vztahuje také na díly zhotovené subdodavatelem a na materiály.  Záruční lhůta činí 24 měsíců, počítáno od 
pominutí nebezpečí. 
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Každá změna receptury, výrobního postupu nebo zboží, které má být dodáno, vyžadují předběžný písemný souhlas. Bez 
něho se žádná přejímka dodaného zboží neprovede. První dodávku po povolené změně je třeba zvlášť označit. 
Dodavatel se zavazuje zboží vyrábět, příp. zkoušet podle našich dodacích předpisů, v souladu s našimi platnými výkresy, 
specifikacemi, zkouškami, zkušebními prostředky a  metodami a předložit zprávy o zkouškách prvních vzorků.  Bez 
předložení  zpráv o zkouškách prvních vzorků  se žádné uvolnění pro sériové dodávky neprovede. Platí všeobecné 
předpisy DIN ISO 9000-9004.  Zkušební podklady je třeba uschovat po dobu 10 roků  od data faktury a na požádání nám 
je předložit. 

 

10.  Ručení 
Dodavatel přebírá záruku, že zboží svou kvalitou, složením, tvarem, zpracováním, úpravou a zajišťovanými 
vlastnostmi.. odpovídá  bezpečnosti, která je po jeho poskytnutí a správném použití oprávněně očekávána  v okamžiku, 
kdy je dodané zboží dáno do provozu. 
Bez újmy na ostatní, v těchto podmínkách stanovené  směrnice o ručení, je dodavatel zavázán k náhradě škody, která 
nám přímo nebo nepřímo vznikla v důsledku vadné dodávky  a nebo je-li dodavatel na škodě vinen.  
Bude-li na nás, v důsledku na vině nezávislého ručení a na základě vnitřního nebo zahraničního práva, učiněn nárok od 
třetího kvůli vadnosti dodaného zboží,  vystupuje dodavatel  vzhledem k nám, jako kdyby bezprostředně ručil. 
Zavazuje se, že nás nebude považovat  za podílníky na vině a škodě, jakož i k převzetí  nákladů vzniklých nám pro 
zabránění škod  ( např.  odvolací řízení).  
Dodavatel ze zavazuje k uzavření  pojištění proti povinnému ručení pro uspokojení nároků náhrad na základě 
případných chyb na jím dodaném zboží. Na náš požadavek musí dodavatel neprodleně prokázat uzavření pojistky. Od 
nepokrytých, dále probíhajících nároků za náhrady škody  se však dodavatel uzavřením pojistky neosvobozuje. 
 

11.  Ceny 
Dodatečná zvýšení cen jsou bez našeho písemného souhlasu vyloučena. Jestliže vzniknou úsporou materiálu,  snížením    
cen a mezd příznivější výrobní náklady,  musí být  bez požádání sníženy odsouhlasené ceny   zboží, které má být podle  
objednávky ještě dodáno. 

 

12.  Patentová a právní ochrana 
Dodavatel ujišťuje, že podle jeho znalostí a podle jeho přesvědčení neexistují na předmět dodávky žádná cizí ochranná 
práva ani ve vnitrozemí, ani v zahraničí.  Ručí za všechny škody, které nám poškozením takových práv předmětem 
dodávky vzniknou a zavazuje se,  že nás zbaví  nároků  vlastníka ochranných práv. To platí i pro dodávky od třetí 
strany. 

 

13.  Dodávky 
Dodaná zkušební  a výrobní zařízení, jakož i materiály,  zůstávají naším vlastnictvím.  Ponecháváme si přitom ve   
vlastnictví předměty v té formě, ve které je dodavatel na naši objednávku pro nás vyrobil.  My a dodavatel jsme 
zajedno v tom, že vlastnictví těchto předmětů v právě existujícím stavu přísluší nám.  Dodavatel  pro nás uchovává 
zařízení a předměty, jakož i dodaný materiál, bezplatně. Dodávky a/nebo z nich zhotovené předměty je třeba přehledně 
uložit jako naše vlastnictví, dostatečně  na náklady dodavatele pojistit proti ohni, vodě, zcizení a katastrofám  a smí být 
používány pouze k účelu, ke kterému jsou určeny.  

 

14.  Vzorky 
Výkresy, normy, tištěné předlohy, měřidla, modely, profily, nástroje, tlakové a stříkací formy a pod. nesmí být, jakož i 
pomocí nich zhotovené zboží,  bez našeho písemného souhlasu ani předány třetímu, ani použity pro jeho reklamu  nebo 
pro vlastní účely dodavatele.  Musí být zajištěny oproti neoprávněnému prohlížení nebo použití. Pokud není dohodnuto 
jinak, musí nám být zaslány zpět nejpozději s poslední dodávkou a v použitelném stavu.  Nedodržení zavazují k plné 
náhradě škod a opravňují nás beze všeho a bez odškodnění zcela a nebo částečně od objednávky odstoupit. 
Nástroje, formy a pod. přechází po zhotovení do našeho vlastnictví.  Jsou dodavatelem pečlivě uloženy, udržovány a 
obnovovány, takže jsou vždy použitelné.  Při výrobních potížích dodavatele jsme oprávněni vyžadovat bezplatné 
předání námi zcela nebo částečně zaplacených forem a pod. 

 

15.  Vyrovnání, postoupení požadavků 
Námi neuznané, nebo neprohlášené za právoplatné, požadavky nesmí dodavatel postoupit třetímu. Požadavky mohou 
být postoupeny třetímu  pouze s naším písemným souhlasem. 

 
 
 

16.  Místo plnění, sídlo soudu 
Místo plnění pro všechny dodávky je Vrchlabí.  Sídlem soudu je Krajský soud v Hradci Králové. Právní vztahy stran 
vyplývající z této smlouvy podléhají výlučně právu České republiky.  Jednací řeč je čeština.  

 
 
 
                                                                                                              Vrchlabí 05.01. 2004 


