
1. DoDací poDmínky 
1.1 Prodávající dodá kupujícímu zboží ve  lhůtě a za podmínek sjednaných v kupní smlouvě. 
1.2 V případě prodlení kupujícího s plněním jeho závazků vyplývajících z kupní smlouvy, např. prodlení se 
zaplacením zálohy, se sjednaná doba dodání prodlužuje o dobu prodlení kupujícího. 
1.3 Prodávající je oprávněn přerušit realizaci dodávky (včetně přerušení výroby zboží a expedice), pokud 
je kupující v prodlení s úhradou kupní ceny některé z předcházejících dodávek a to až do úplného zaplacení 
kupní ceny (včetně příslušenství) předcházející dodávky, se kterou je v prodlení. 
1.4 Místem dodání (pokud není v kupní smlouvě sjednáno jinak) je vždy sídlo prodávajícího. Dodání se 
uskuteční, když je kupujícímu umožněno nakládat se zbožím v tomto místě (v době, kterou prodávající 
kupujícímu oznámil elektronickou poštou – emailem) nebo předáním prvnímu dopravci určeného kupujícím.
1.5 Přepravu zboží zajišťuje a hradí kupující, (není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak). 
1.6 Pokud se strany v kupní smlouvě dohodnou, že prodávající zajišťuje, příp. hradí přepravu na sjednané 
místo určení, platí tyto obecné podmínky:
a) prodávající je oprávněn určit způsob přepravy včetně doby předání, přepravního prostředku, způsobu 
nakládky a vykládky i  uložení palet na přepravním prostředku. V případě zvýšených požadavků kupujícího 
na přepravu odpovídá prodávající za jejich splnění pouze v případě, že byly výslovně sjednány v platné 
kupní smlouvě. Zvýšenými požadavky na přepravu se rozumí zejména způsob nakládky a vykládky (včetně 
příp. přesného termínu vykládky – Just in Time), nestandardní rozměry a/nebo požadavky na balení zboží 
(např. omezení výšky/délky/hmotnosti vozidla nebo kontejneru, požadavek na sklopné čelo, shrnovací 
plachta pro vykládku jeřábem a/nebo pro vykládku z boku VZV), specifický požadavek na uložení palet atd. 
b) prodávající sdělí kupujícímu na vyžádání informaci o přepravním čísle zásilky a kontakt na smluvního 
přepravce. 
c) kupující je povinen zajistit převzetí, vyložení a kontrolu stavu zásilky na místě určení uvedeném v kupní 
smlouvě a ve sjednané době předání. Pokud tak kupující neučiní a svým jednáním způsobí vznik prodlení, a 
pokud toto prodlení nevzniklo jednáním nebo opomenutím na straně prodávajícího, je prodávající oprávněn 
přeúčtovat kupujícímu všechny náklady související s opakovaným doručením zásilky, to znamená cenu za 
dopravu, skladování a manipulaci.
1.7 Podmínky uvedené v bodě 1.6 platí i pro případ, že strany sjednají jiné místo dodání než je uvedené 
v bodě 1.4
1.8 Všechna rizika (zejména nebezpečí škody na  věci a  prodlení při přepravě) přechází na kupujícího 
od sjednané doby dodání (viz bod 1.4 výše) a to i v případě závazku prodávajícího zboží odeslat předáním 
prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího nebo závazku zajistit a zaplatit dopravu na sjednané místo 
určení, nebylo-li toto místo určení sjednáno i místem dodání. Rizika přechází na kupujícího i v případě, že 
kupující nepřevezme zboží, ačkoliv mu prodávající umožnil se zbožím nakládat. Pokud prodávající zajišťoval 
přepravu zboží na sjednané místo určení, aniž by tím došlo ke změně místa dodání dle bodu 1.4, prodávající 
umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.
1.9 Při převzetí zásilky od přepravce zkontroluje kupující nebo jím pověřená osoba (za přítomnosti 
řidiče – přepravce) kompletnost zásilky podle dodacího resp. přepravního listu a její stav, tj. zda zásilka 
nebyla při přepravě poškozena. Pokud zjistí jakoukoliv závadu nebo aktivovaný indikátor náklonu a nárazu, 
provede za přítomnosti řidiče (přepravce) reklamační zápis do přepravního listu, příp. fotodokumentaci 
zjištěného poškození. Následně kupující neprodleně písemně informuje prodávajícího a dohodne s ním 
další postup. Provedení příslušného zápisu do přepravního listu a jeho potvrzení řidičem (přepravcem) 
včetně provedení fotodokumentace a jeho doručení prodávajícímu ve lhůtě do 3 dnů ode dne převzetí od 
přepravce je podmínkou uplatnění reklamace dodávky kupujícím z hlediska počtu dodaných balení (kusů), 
resp. poškození.  Při osobním odběru musí kupující provést kontrolu kompletnosti a poškození v místě 
dodání. Dodatečné reklamace nelze uplatnit.
1.10 Zboží je baleno standardně na nevratných paletách, zapáskované a v plastové fólii. Vybrané jednotlivé 
komponenty jsou baleny v  kartónových krabicích, resp. plastové fólii s případnou ochranou kartonem, 
komponenty na nožičkách jsou expedovány bez palet. V případě osobního odběru může být zboží nebaleno. 
Obal je určen pro ochranu výrobků při přepravě a není určen pro dlouhodobé skladování. Po ukončení 
přepravy je nutné jej odstranit.
1.11 Přejímka/audit zboží před expedicí v sídle nebo skladě prodávajícího není běžnou součástí dodání.  
V případě zájmu kupujícího o provedení přejímky/auditu upřesní obě strany její možný rozsah a obsah (počet 
zařízení, prověřované parametry a aspekty, počet auditorů, atd.) a na základě toho prodávající nabídne 
technické a finanční podmínky formou dodatku ke kupní smlouvě (nebyla-li přejímka obdobným způsobem 
sjednána už v rámci kupní smlouvy).

2. cena a platební poDmínky 
2.1 Kupní cena zboží a její splatnost je stanovena v kupní smlouvě a je pevná. Kupní cena zahrnuje 
balení zboží s výjimkou nevratných palet, které nejsou součástí dodávky výrobku. Nevratné palety mohou 
být kupujícímu účtovány. Kupní cena zahrnuje naložení na přepravní prostředek v sídle prodávajícího. 
2.2 Podkladem pro úhradu kupní ceny je faktura – daňový doklad. Pro platbu před dodáním pak 
zálohová faktura. 
2.3 Bezhotovostní platba se považuje za uskutečněnou okamžikem připsání příslušných finančních 
prostředků na bankovní účet prodávajícího. 
2.4 V případě prodlení kupujícího s úhradou smluvní ceny je prodávající oprávněn účtovat úrok z prodlení 
za období ode dne splatnosti dlužné částky do dne jejího uhrazení ve výši 0,05 % z této částky za každý 
den prodlení. 

3. platnost smlouvy 
3.1 Prodávající je vázán svým návrhem kupní smlouvy (potvrzením objednávky - pokud se toto liší od 
objednávky kupujícího) po  dobu 7 dnů ode dne jeho odeslání v případě, že v nabídce, potvrzení objednávky 
nebo v návrhu kupní smlouvy není stanoveno jinak. 
3.2 Smlouva vzniká dnem jejího podpisu nebo dnem, kdy prodávající obdržel kupujícím podepsanou 
smlouvu, potvrzením objednávky kupujícího nebo dnem, kdy prodávající obdrží písemný souhlas kupujícího 
s potvrzením objednávky, pokud se toto liší od objednávky vystavené prodávajícím. 
3.3 V případě přijetí návrhu smlouvy kupujícím po lhůtě, po kterou je prodávající vázán, vzniká smlouva 
jen tehdy, pokud prodávající toto opožděné přijetí návrhu písemně akceptuje. 
3.4 Provede-li nebo požaduje-li kupující v návrhu kupní smlouvy nebo v potvrzení dodávky změny, resp. 
dodatky, je to považováno za nový návrh, přičemž podmínkou vzniku kupní smlouvy je souhlas prodávajícího. 
Dodatky a změny kupní smlouvy jsou platné jen v písemné formě. V případě požadavku kupujícího na změnu 
platné kupní smlouvy (výlučně v otázce předmětu, množství a doby dodání) bude se prodávající snažit 
vyhovět a v případě možnosti přijetí navrhne podmínky s tím spojené (cena, doba dodání apod.) formou 
dodatku ke kupní smlouvě. Dodatek kupní smlouvy vznikne pouze tehdy, pokud kupující takový návrh přijme.  
Prodávající je také oprávněn zastavit práce na plnění svých závazků z kupní smlouvy do doby příp. vzniku 
nebo zamítnutí dodatku a rovněž prodloužit původně sjednanou dodací dobu, a to v délce odpovídající 
přerušení prací, příp. okolnostem, které vyvolaly toto přerušení. Důvodem je minimalizace škod pro případ 
odstoupení od kupní smlouvy.

3.5 Elektronická komunikace prodávajícího a kupujícího se mezi nimi považuje za závaznou, a to i bez 
uznávaného elektronického podpisu. 

4. oDstoupení oD smlouvy
4.1 Kupní smlouva zaniká odstoupením jedné ze smluvních stran. Právo na odstoupení může vzniknout 
v dále uvedených případech příp. na základě specifických ustanovení kupní smlouvy nebo ze zákona. 
4.2 K odstoupení od kupní smlouvy dojde doručením platného písemného oznámení o odstoupení.
4.3 Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy jednostranně odstoupit v případě zahájení insolvenčního 
řízení na kupujícího nebo v případě rozhodnutí kupujícího o jeho vstupu do likvidace. 
4.4 Nedodržení doby dodání stanovené kupní smlouvou se považuje za nepodstatné porušení kupní 
smlouvy a nezakládá právo na odstoupení od smlouvy. 
4.5 Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy jednostranně odstoupit také v případě neodebrání 
zboží kupujícím v dodatečném termínu stanoveném prodávajícím. V takovém případě je kupující povinen 
zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši kupní ceny neodebraného zboží bez DPH zvýšenou o cenu 
za manipulaci a skladování, která bude vyčíslena prodávajícím.

5. Záruční a reklamační poDmínky 
Záruční a reklamační podmínky jsou uvedeny v samostatném dokumentu „Záruční a reklamační podmínky 
REMAK a.s.“ a jsou k dispozici na www.remak.eu.

6.  technické poDklaDy 
Podklady, jako např. vzory, vyobrazení, výkresy, údaje o rozměrech a hmotnosti předané prodávajícím 
před uzavřením kupní smlouvy, jsou platné pouze tehdy, pokud jsou v kupní smlouvě výslovně označeny 
jako závazné. Ke všem technickým, projekčním, servisním, montážním, cenovým a propagačním 
podkladům prodávajícího, jakož i k nim zpracovaným protokolům zkoušek a měření si prodávající 
vyhrazuje vlastnické a autorské právo. Tyto dokumenty mohou být kopírovány a/nebo publikovány 
pouze se souhlasem prodávajícího. Výrobní výkresy, aerodynamické, termodynamické a technické 
výpočty se předkládají pouze po vzájemné dohodě. Prodávající si vyhrazuje právo neprodávat svoje 
výrobky konečným spotřebitelům, proto neposkytuje k  jednotlivým zakázkám automaticky montážní 
návody v tištěné podobě. Veškeré aktualizované montážní návody jsou k dispozici na www.remak.eu. 
Prodávající neposkytuje Prohlášení o shodě v tištěné podobě s výjimkou zákonné povinnosti u dodávek 
výrobků v ATEX provedení. Prohlášení o shodě jsou k dispozici na www.remak.eu. 

7. ZákaZ Dalšího vývoZu 
Kupující není oprávněn bez předchozího výslovného souhlasu prodávajícího prodat a/nebo vyvézt 
zboží zakoupené na základě kupní smlouvy mimo území země, ve které má sídlo resp. mimo území 
vymezené v případné rámcové (distribuční) smlouvě, a to ani prostřednictvím třetích osob. Při po-
rušení tohoto ujednání je kupující povinen nahradit prodávajícímu škodu, přičemž škodou se rozumí 
mj. platby, které případně musel prodávající zaplatit svým zahraničním partnerům za porušení jejich 
exkluzivity na daném území. 

8. vlastnická práva ke Zboží 
Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením sjednané kupní ceny. V případě že ku-
pující má vůči prodávajícímu finanční závazky z předchozích kupních smluv, je podmínkou přechodu 
vlastnických práv ke zboží dle této kupní smlouvy zaplacení i všech předchozích finančních závazků. 

9. oDpověDnost Za škoDu 
Prodávající odpovídá za případnou škodu pouze v tom rozsahu, v jakém byla explicitně co do důvodu 
a výše sjednána v příslušné kupní smlouvě. To se týká i škod vzniklých v důsledku pozdního doručením 
zboží na případné místo určení nebo dodání a/nebo  nesplnění sjednaných zvýšených požadavků na 
dopravu dle bodu 1.6 a).

10. vyšší moc 
V případě vyšší moci je prodávající oprávněn od uzavřené kupní smlouvy jednostranně odstoupit, pokud 
se nedohodne s kupujícím formou dodatku ke kupní smlouvě na možnosti náhradní dodávky, která 
se dobou dodání a technickým řešení blíží dodávce dle uzavřené kupní smlouvy. Vyšší mocí se rozumí 
požár, živelné pohromy, války, stávky, akty státních orgánů nebo jiné události, ke kterým dojde po vzniku 
kupní smlouvy, a kterým prodávající nebo dodavatel prodávajícího nemůže zabránit. Prodávající je 
povinen neprodleně písemně informovat kupujícího o vzniku takové události. 

11. roZhoDčí Doložka 
Všechny spory vznikající z kupních smluv a v souvislosti s nimi, které se nepodaří odstranit jednáním 
mezi stranami, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské 
komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. 
Rozhodné je české právo.

12. všeobecná ujeDnání 
Tyto Všeobecné obchodní, dodací a záruční podmínky jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy 
uzavřené společností Remak a.s. jako prodávajícím, a to i v případě, že kupní smlouva vznikla potvrzením 
objednávky kupujícího. Odchylná ujednání v kupní smlouvě nebo individuálně sjednané Všeobecné 
obchodní, dodací a záruční podmínky mají přednost před zněním těchto podmínek. Uzavřením kupní 
smlouvy pozbývají právní účinnosti jakákoli předchozí komunikace vztahující se k jejímu obsahu. Pří-
padné nákupní podmínky kupujícího, lišící se od těchto dodacích podmínek, nejsou pro prodávajícího 
závazné ani v případě, že je prodávající výslovně neodmítne. Práva a  povinnosti vyplývající z  kupní 
smlouvy a  těchto Všeobecných dodacích, platebních a záručních podmínek je kupující oprávněn převést 
nebo postoupit na třetí osoby jen po předchozím písemném souhlasu prodávajícího. Prodávající je 
oprávněn tyto Všeobecné, dodací, platební a záruční podmínky změnit přičemž, změna Všeobecných 
dodacích, platebních a záručních podmínek bude platit vždy pouze pro kupní smlouvy uzavřené po 
datu provedené změny. 

13. Závěrečná ustanovení 
Tyto Všeobecné obchodní, dodací a záruční podmínky jsou platné od 1. 3. 2018. Záležitosti, které nejsou 
výslovně upraveny kupní smlouvou ani těmito podmínkami, se budou řídit příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku v platném znění, v případě exportu pak českým právem.

 
REMAK®, VENTO®, AEROMASTER®, DOORMASTER®, AEROCAD®a  fCube!® jsou registrované ochranné známky 
společnosti Remak a.s.
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