Všeobecné podmínky prodeje, dodávek a plateb pro společnost ECOLAB Gesellschaft (Obchodní soud ve Vídni č. FN 82573g)
1.
Rozsah
1.1.
Pokud není výslovně ujednáno jinak, dodávky a služby Ecolab budou poskytovány výhradně na základě následujících
Všeobecných podmínek a Zásad pro vracení zboží zákazníky, které se stanou nedílnou součástí smlouvy nejpozději
v okamžiku akceptace dodávky nebo služby; analogicky se použijí pro servisní a pracovní výkony. Zákonná ustanovení se
použijí výhradně v případě, kdy tyto všeobecné podmínky nestanovují něco jiného.
Tyto Všeobecné podmínky může Ecolab změnit. Ecolab oznámí Zákazníkovi změny písemně. Zákazník nyní uděluje souhlas
s použitelností jakýchkoli změněných Všeobecných podmínek ode dne, kdy jsou Zákazníkovi oznámeny.
Odlišné podmínky vydané Kupujícím, ale i podmínky, které jsou připojeny přímo k jeho objednávce výrobku / poskytování
služeb (dále označován jako „Zákazník“), jsou vyloučeny, a to i v případě, kdy Ecolab takové odlišné podmínky neodmítl.
Jakákoli neplatná ustanovení musí být nahrazena platnými ustanoveními, která co nejblíže reflektují očekávaný ekonomický
účel.
1.2.
Ústní prohlášení musí být potvrzena písemně, aby získala právní platnost.
2.
Smlouva
2.1.
Nabídky Ecolab jsou nezávazné a mohou být kdykoli odvolány, pokud v příslušné nabídce není výslovně uvedeno něco jiného.
2.2.
Ecolab může dle svého uvážení kdykoli odmítnout nabídky Zákazníka i bez uvedení důvodů. Ecolab si vyhrazuje právo převést
smluvní práva a povinnosti na spojenou osobu Ecolab a Zákazník s tím výslovně souhlasí.
3.
Povinnosti zákazníka
Pokud kupující neakceptuje dodávku, pak prodávající může poté, co poskytne dodatečnou dvoutýdenní lhůtu, vypovědět
s okamžitou platností smlouvu nebo nárokovat smluvní pokutu za neplnění. V druhém případě musí být smluvní pokuta
zaplacena v paušální výši 10 % ze sjednaného čistého poplatku v případě kupních smluv nebo smluv o poskytování služeb;
právo prodávajícího na náhradu škody zůstává nedotčeno. Místo uplatnění těchto práv může prodávající, pokud se s kupujícím
dohodne na rozumně prodloužené dodací lhůtě, realizovat dodávku stejného druhu a za sjednaných podmínek. Náklady
jakékoli druhé nebo další dodávky nese kupující.
4.
Platba
4.1.
Faktury jsou v čisté výši splatné ve lhůtě 30 dnů ode dne vystavení faktury. Lhůty splatnosti uvedené v potvrzení objednávky
a/nebo na faktuře, včetně zejména lhůty vypočítané pro hotovostní slevy, počínají běžet dnem vystavení faktury.
4.2.
Použijí se ceníkové ceny platné v den dodání plus daně uvedené na faktuře. Je ujednáno, že veškeré informace o cenách jsou
bez daně z přidané hodnoty. Pokud neexistuje odlišná písemná dohoda, nároky za dodané zboží jsou splatné bez slev po
dodání nebo poskytnutí zboží k odběru. Platebním místem je domicil příjemce platby. Odečtení sjednaných slev je nepřípustné,
pokud jsou starší splatné nároky neuhrazené. Veškeré platby musí být provedeny včasným převodem nebo v hotovosti při
doručení, pokud o to Ecolab požádá. V případě pozdní platby má Ecolab nárok na zákonný úrok. Dále je zákazník povinen
nahradit Ecolab veškeré odpovídající náklady právního poradenství, zejména náklady upomínání a vymáhání pohledávek.
Ecolab je oprávněn započítat platby Zákazníka oproti nárokům, které si vybere, a to nehledě na alokování platby. Částky
vykázané v oznámeních o zůstatku jsou považované za správné, pokud nejsou rozporovány obratem; oznámení o zůstatku
nezpůsobují změnu dat splatnosti. Započtení protinároků Zákazníka vůči nárokům Ecolab je povoleno pouze v případě, kdy
Ecolab daný nárok uznal nebo pokud existuje právně vymahatelný soudní rozsudek.
4.3.
Prodlení při placení nebo zhoršení finančních okolností Zákazníka bude mít za následek, že veškeré existující nároky se stanou
splatnými a dají Ecolab právo na výpověď bez výpovědní lhůty. V těchto případech, a to i bez výpovědi, existuje právo na
převzetí a dočasné uskladnění dodaného zboží na náklady Zákazníka.
5.
Doručení
5.1.
Lhůty pro dodání nebo plnění jsou pro Ecolab závazné pouze v případě, kdy bylo fixní datum transakce sjednáno písemně.
Pokud je sjednané datum dodání nebo poskytnutí služby překročeno o více než dva týdny, pak může Zákazník písemně
prohlásit, že vypovídá smlouvu, ale až poté, co poskytne dodatečnou lhůtu v délce nejméně dvou týdnů. V těchto případech je
možné nároky na náhradu škody v důsledku prodlení nebo neplnění uplatnit pouze tehdy, pokud bylo takové pochybení
prokazatelně způsobeno úmyslně nebo hrubou nedbalostí Ecolab; jakékoli jiné potenciální nároky zákazníka na náhradu škody
jsou výslovně vyloučené, a to v maximálním rozsahu, který je povolen účinnými právními předpisy. Okolnosti, v důsledku
kterých je doručení nemožné nebo významně složitější nebo úřední zásah do smluvního vztahu zprošťují Ecolab povinnosti
doručit a dávají mu právo smlouvu s okamžitou platností vypovědět, pokud nicméně tyto okolnosti nebyly prokazatelně
způsobeny hrubou nedbalostí.
5.2.
Rozsah dodávky nezahrnuje přepravní pomůcky a pronájem kontejnerů, které tedy zůstávají majetkem Ecolab. Musí být
vrácené v čistém stavu na náklady a riziko Zákazníka i bez požádání.
5.3.
Pokud neexistují konkrétní pokyny od Zákazníka, pak volba přepravní trasy bude výhradně na uvážení prodejce. Dodání musí
být provedeno na bázi CPT (přeprava a pojištění placeno do) dle doložek Incoterms 2020 do domicilu Zákazníka, a to za
předpokladu, že jsou při podání objednávky zohledněny aktuálně platné minimální hodnoty nákupu nebo objemy na doručovací
adresu. V opačném případě bude vybrán příspěvek na přepravné podle příslušné platné sazby. V případě vyzvednutí žádná
náhrada přepravného nebude.
6.
Místo plnění
Místem plnění pro doručení zboží je domicil Zákazníka. Ecolab může poskytovat a fakturovat dílčí dodávky a plnění, pokud je
to možné.
7.
Záruka
Zákazník musí dodané zboží nebo poskytnuté služby ihned zkontrolovat z hlediska bezvadnosti, a to nejpozději během sedmi
dnů po doručení do určeného místa; jakékoli vady musí být oznámeny bez odkladu, aby bylo zabráněno ztrátě příslušných
nároků, přičemž Zákazník musí prokázat, že daná vada existovala již při dodání zboží nebo služby. Ecolab může splnit záruční
nároky opravou, následným doručením chybějících položek, slevou z ceny, výměnou nebo vrácením platby oproti vrácení
zboží, a to dle uvážení Ecolab. Oprava vad musí proběhnout v obchodních prostorech Ecolab nebo v obchodních prostorech
Zákazníka, a to dle uvážení Ecolab. Záruka propadne v případě nesprávného skladování zboží nebo nesprávné manipulace.
8.
Výhrada vlastnického práva
8.1.
Ecolab si vyhrazuje vlastnické právo k dodanému zboží do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny. Před úplným zaplacením
kupní ceny není Zákazník oprávněn nakládat se zbožím jiným způsobem než v rámci své běžné obchodní činnosti (spotřeba,
zpracování nebo následný prodej). V případě následného prodeje dodaného zboží postoupí Zákazník sjednaný výnos na
Ecolab jako zajištění; v případě zpracování vzniká poměrné spoluvlastnictví k výsledku zpracování. Ecolab musí být bez
zbytečného odkladu informován, pokud třetí strana získá práva ke zboží, ke kterému má Ecolab výhradu vlastnického práva.
9.
Odpovědnost za škodu
Ecolab nese odpovědnost za škodu v souladu se zákonnými ustanoveními pouze za škodu, kterou Ecolab způsobil úmyslně
nebo hrubou nedbalostí, jakákoli jiná odpovědnost za jakoukoli jinou újmu, škodu nebo ztrátu, kterou Ecolab způsobil, je
vyloučena v maximálním rozsahu, který je povolen účinnými právními předpisy. Dále je odpovědnost Ecolab za škodu omezena
částkou fakturovanou za výrobek nebo službu, a to v maximálním rozsahu, který je povolen účinnými právními předpisy.
V případě prodlení s plněním nebo v případě nemožnosti plnění, které nejsou Ecolab přičitatelné, je odpovědnost za škodu
vyloučena. Jakákoli jiná odpovědnost za škody způsobené třetím stranám, včetně nepřímých škod, následných škod a ušlého
zisku, je výslovně vyloučena.
10.
Závěrečná ustanovení

10.1.

10.2.

Pokud to není v nabídce výslovně uvedeno, pak nabídka výslovně nezahrnuje činnosti k zajištění zákonných povinností
zaměstnavatele, které se týkají bezpečnosti zaměstnanců a ochranných opatření, a činnosti související se získáním úředních
povolení pro provozní zařízení.
Na veškeré smlouvy uzavřené mezi Ecolab a Zákazníkem, které se řídí těmito Všeobecnými podmínkami, se použije rakouské
právo, a to s vyloučením ustanovených kolizních norem; použití Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží je vyloučeno.
Veškeré spory, které vyplývají z těchto Všeobecných podmínek a jednotlivých smluv, které se jimi řídí, a/nebo které s nimi
souvisejí, musejí být s konečnou platností vypořádané a rozhodnuté příslušným rakouským soudem, který má odpovídající
věcnou a místní příslušnost dle sídla Ecolab.
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