VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
SPOLEČNOSTI AK PLAST s. r.o.,
IČ 62063804, se sídlem Ledeč nad Sázavou, Pivovarská 709, PSČ 584 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka 7483

1. Obecná ustanovení
Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) se vztahují na vztahy
mezi obchodní společností AK Plast s.r.o., IČO 62063804, se sídlem
v Ledči nad Sázavou, Pivovarská 709, PSČ 584 01, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
v oddíle C, vložka 7483 (dále jen společnost) a odběratelem zboží (dále
jen odběratel), které vznikají na základě vzájemných smluvních vztahů
mezi oběma stranami. Pokud z uzavřené smlouvy mezi společností a
odběratelem nevyplývá něco jiného, užijíse na vzájemné vztahy ve
smyslu § 1721 a násl. Zákona 89/2012 Sb.tyto VOP, přičemž na VOP
odběratele nebude brán zřetel. Pro případ, že určitý typ smluvního
vztahu nebude upraven ani smlouvou, ani těmito VOP, použijí se při
jeho řešení ustanovení dle zák. 89/2012 Sb.v aktuálním znění.
Odběratel uznává následující podmínky jako závazné pro všechna jeho
plnění, která budou provedena v rámci vzájemných smluvních vztahů, a
zároveň se vzdává uplatňování vlastních VOP.
2. Vymezení pojmů
2.1. Odběratelem je podnikatel ve smyslu § 420-422 zák. 89/2012 Sb.
2.2. Dodavatelem je společnost.
2.3. Hrubým porušením smlouvy je:
a) převeden-li odběratel právo ze smlouvy na třetí subjekt
bez souhlasu dodavatele
b) bude-li zjištěno záměrné uvedení nesprávných údajů ve
smlouvě či jiných dokumentech ze strany odběratele
c) neplacení záloh, pokud jsou sjednány, faktur, smluvní
pokuty a úroků z prodlení
3. Objednávky a návrhy, uzavření smlouvy
3.1. Nabídka společnosti je nezávazná. K uzavření smlouvy je nutný
písemný akcept návrhu odběratele ze strany společnosti. Odběratel je
svým návrhem vázán po dobu 14 dnů, přičemž pokud se společnost
v této lhůtě k návrhu nevyjádří, má se za to, že tento návrh neakceptuje.
3.2. Veškeré informační materiály společnosti (katalogy, katalogy,
vyobrazení, webové prezentace atd.) jsou pouze informativní a nemají
právní závaznost.
Společnost nenese odpovědnost za tiskové chyby ve svých
informačních materiálech.
3.3. Společnost si vyhrazuje možnost úpravy zboží během trvání dodací
lhůty, pokud tím není zásadně narušen vzhled a funkce předmětu
dodávky.
3.4. Společnost si vyhrazuje právo odběrateli objednávku nepotvrdit a
smlouvu s ním neuzavřít. Toto ustanovení se týká zejména odběratelů,
kteří v minulosti podstatným způsobem porušili smlouvu uzavřenou se
společností nebo mají vůči společnosti neuhrazené závazky.
3.5. Jakákoliv následná smluvní ujednání (dodatky ke smlouvám atd.)
musí mít písemnou formu a musí být odsouhlaseny všemi smluvními
stranami.
4. Dodací lhůta a odstoupení od smlouvy (storno)
4.1. Lhůtou pro dodání zboží je lhůta stanovená společností při
písemném potvrzení objednávky. Tato lhůta je ze strany společnosti
dodržena, vyjma případů instalačních či montážních dodávek, jestliže je
zboží připraveno k vyzvednutí nebo odeslání během dodací lhůty a
jestliže je tato skutečnost sdělena odběrateli. Okamžikem zaslání
oznámení o připravenosti zboží k expedici je dodací lhůta splněna.
Jestliže má odběratel během dodací lhůty další či změněné požadavky,
dodací lhůta se automaticky prodlužuje o dobu potřebnou k provedení
vyžádaných změn. Pokud je dodací lhůta vázána na úhradu zálohové
faktury ze strany odběratele, prodlužuje se dodací lhůta v případě
prodlení s její úhradou o dobu prodlení.
4.2. Společnost neodpovídá za prodlení způsobené vyšší mocí. Vyšší
mocí se rozumí zejména mobilizace, válka, povstání, občanské
nepokoje, teroristický čin, živelná pohroma, stávka, výluka, nařízení ze
strany veřejné moci, případně jiné nepředvídatelné překážky, a to i ty,
které nastanou u dodavatelů či subdodavatelů společnosti. Shora
uvedené skutečnosti opravňují společnost k posunutí dodávky o dobu
trvání překážky a doby uvedení do původního stavu. Pokud se dodávka
stala pro společnost na základě překážky nemožnou, neuskutečnitelnou
nebo obtížně splnitelnou, je společnost oprávněna od smlouvy
odstoupit. Nároky na náhradu škody odběratele plynoucí z tohoto
jednání jsou vyloučeny.
4.3. Pokud se společnost octne v prodlení, je odběratel oprávněn od
smlouvy odstoupit poté, co uplyne přiměřená dodatečná lhůta,
poskytnutá písemnou formou odběratelem. Za přiměřenou lhůtu se
považuje lhůta 45 dní ode dne vzniku prodlení. Toto právo na
odstoupení od smlouvy je omezeno toliko na ještě nesplněnou část
smlouvy.

4.4. Odběratel se zavazuje poskytnout maximální součinnost při
realizaci smlouvy, zajistit veškeré potřebné technické, obchodní a jiné
potřebné podklady, dále se zavazuje ve stanovených termínech zajistit
všechny práce a činnosti, k jejichž provedení se zavázal, včetně
případných povolení a schválení. Pokud odběratel tuto svoji povinnost
nesplní, není společnost v prodlení po dobu trvání tohoto závadného
stavu.
4.5. Pro případ, že společnost nese odpovědnost za nedodržení
závazně písemně potvrzených lhůt a termínů, má odběratel právo na
úrok z prodlení ve výši diskontní sazby vyhlašované ČNB zvýšené o 1%
p.a., nejvýše však částku představující 5% z dohodnuté ceny dílčí
dodávky prodlením postižené. Jakékoliv další nároky odběratele jsou
vyloučeny.
4.6. Pokud má dojít k odeslání zboží odběrateli a tento si vyžádá
pozdější odeslání, má společnost právo na skladné ve výši 1%
z hodnoty zboží za každý započatý měsíc, počínaje měsícem
následujícím po oznámení odběratele o pozdějším odeslání dodávky.
Skladné se omezuje na maximálně 25% z celkové hodnoty zboží.
4.7. Storno objednávky ze strany odběratele v průběhu plynutí dodací
lhůty nebo po dodání předmětného zboží či služeb je možné pouze
s písemným souhlasem společnosti.
4.8. Společnost má právo účtovat odběrateli stornopoplatek ve výši 35%
z dohodnuté kupní ceny předmětu dodávky. Společnost má právo
jednostranného započtení stornopoplatku vůči již zaplaceným úhradám
ze strany odběratele. Vyúčtováním stornopoplatku není dotčeno právo
společnosti na náhradu škody vůči odběrateli.
4.9. V případě společností písemně odsouhlaseného storna po dodání
zboží je odběratel povinen neprodleně a na vlastní náklady doručit zpět
do sídla společnosti předmět dodávky v kupní ceně storna a to
v nepoužitém, nepoškozeném a kompletním stavu, v originálním
neporušeném obalu, včetně případné průvodní dokumentace.
4.10. Společnost je oprávněna ve lhůtě 10 dnů od převzetí zboží provést
přezkoumání vráceného zboží za účelem zjištění, zda není vrácené
zboží poškozeno, opotřebeno nebo částečně spotřebováno. V případě
vrácení poškozeného, opotřebeného nebo částečně spotřebovaného
zboží vzniká společnosti vůči odběrateli nárok na náhradu škody tím
vzniklé. Tento nárok je společnost oprávněna v případě již zaplacené
kupní ceny nebo záloh jednostranně započíst vůči nároku odběratele na
vrácení kupní ceny.
4.11. V případě odsouhlaseného storna vrátí společnost odběrateli na
jeho bankovní účet již přijatá peněžní plnění popř. jejich poměrnou část
do 30 dnů od data přijetí vráceného zboží, s výjimkou přepravních
nákladů.
4.12. V případě nesouhlasu společnosti s provedením storna je
odběratel povinen předmět objednávky či dodávky řádně odebrat a
uhradit v dohodnuté kupni ceně, dohodnutým způsobem a ve
stanoveném termínu.
4.13. Společnost je oprávněna od smlouvy s okamžitou platností
jednostranně odstoupit, pokud dojde k hrubému porušení smlouvy ze
strany odběratele nebo pokud se odběratel bude nacházet či ocitne-li se
v průběhu jednání o uzavření smlouvy nebo v průběhu trvání smluvního
vztahu v insolvenčním nebo exekučním řízení nebo v registru
nespolehlivých plátců DPH. Tím nejsou dotčeny nároky společnosti na
náhradu škody vůči odběrateli. Veškeré nároky odběratele v důsledku
tohoto jednání jsou vyloučeny.
5. Ceny a platební podmínky
5.1. Ceny společnosti platí, pokud není dohodnuto jinak, jako EXW
prodejní sklad společnosti Ledeč n.S. s připočtením zákonné sazby
daně z přidané hodnoty. Pokud by mezi uzavřením smlouvy a dodáním
zboží došlo ke změně obecně závazných platných právních předpisů
(např. celních či daňových), změny kurzu CZK vůči EUR či USD o více
než 5% anebo jiných stanovených nákladů (např. na mzdy, materiál,
dopravu atd.), má společnost právo dohodnutou cenu jednostranně
změnit v odpovídajícím rozsahu podle vlivu shora uvedených změn.
5.2. Společnost má právo stanovovat či jednostranně měnit platební
podmínky odběrateli, pokud není písemně dohodnuto jinak. Pokud se
obě smluvní strany písemně nedohodnou jinak, jsou veškeré faktury
společnosti, včetně faktur za dílčí dodávky, splatné ve lhůtě 14 dnů od
data vystavení faktury. Za den splnění je považování připsání částky na
účet společnosti.
5.3. Odběratel není oprávněn platby snižovat nebo je na cokoliv vázat.
5.4. Odběratel se zavazuje při prodlení s úhradou faktur platit kromě
zákonných úroků z prodlení ještě smluvní pokutu ve výši 0,1% denně
z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta
nezahrnuje náhradu škody ani ušlého zisku.
5.5. Pro případ, že následkem okolností vzniklých po uzavření smlouvy
se podstatně zhorší bonita odběratele, čímž bude ohrožen nárok
společnosti na zaplacení kupní ceny, je společnost oprávněna od
smlouvy odstoupit, případně zajistit svůj nárok na úhradu kupní ceny
jiným vhodným způsobem, včetně vystavení směnky. Ocitne-li se
odběratel v prodlení, které znamená podstatné zhoršení možnosti
společnosti uspokojit svoji pohledávku, je společnost oprávněna odebrat
zboží od odběratele zpět. Společnost je dále oprávněna pozastavit

zpracovávání zboží dodaného odběratelem, a to do doby, dokud bonita
a platební morálka odběratele nebude v plném rozsahu obnovena.
5.6. Odběratel je povinen k první žádosti společnosti poskytnout
odpovídající zajištění jejích veškerých pohledávek vůči odběrateli, a to
včetně podpisu směnky.
5.7. Společnost je oprávněna jednostranně započítat veškeré
pohledávky, které jí vůči odběrateli vznikly ze vzájemných obchodních
vztahů, bez ohledu na důvod jejich vzniku, a to proti jakýmkoliv
pohledávkám odběratele. Toto platí i pro případ, pokud na straně jedné
byla dohodnuta hotovostní platba oproti platbě např. směnkou či jiným
způsobem. Pokud jsou pohledávky různě splatné, stávají se pohledávky
společnosti splatné nejpozději se splatností jejích závazků.
6. Výhrada vlastnického práva
6.1. Zboží zůstává vlastnictvím společnosti do splnění veškerých
nároků, které společnost má vůči odběrateli z titulu vzájemných
obchodních vztahů. Odběratel nese po celou dobu trvání výhrady
vlastnického práva veškeré nebezpečí škody na věci, riziko odcizení,
náklady spojené se skladováním pojištěním, riziko škody na věci, riziko
odcizení, náklady spojené se skladováním, pojištěním, riziko škody
způsobené třetím osobám a veškeré ostatní škody a rizika.
6.2. Při zpracování a opracování zboží, u něhož existuje výhrada
vlastnického práva podle těchto VOP, zůstává toto zboží ve vlastnictví
společnosti.
6.3. Při zpracování, spojení a smísení zboží, u něhož existuje výhrada
vlastnického práva podle těchto VOP s jiným zbožím, které není
vlastnictvím společnosti, nabývá společnost spoluvlastnické právo
k nové věci v poměru ceny účetní hodnoty zboží, u něhož existuje
výhrada vlastnického práva podle těchto VOP, k účetní ceně ostatního
použitého zboží.
6.4. Pokud odběratel používá odebrané zboží, u něhož existuje výhrada
vlastnického práva podle těchto VOP, jako mezičlánek při vlastní
podnikatelské činnosti, není mu dovoleno po dobu trvání výhrady
vlastnického práva podle těchto VOP dodané zboží ani jeho části dále
zcizovat nebo zastavovat či jinak právně zatěžovat bez předchozího
písemného souhlasu společnosti. Pokud odběratel zboží, u něhož
existuje výhrada vlastnického práva podle těchto VOP, zcizí, bude na
společnost postoupena takto vzniklá pohledávka odběratele z tohoto
zcizení, a to v poměru účetní hodnoty zboží, u něhož existuje výhrada
vlastnického práva podle těchto VOP, k účetní hodnotě ostatního zboží.
6.5. Odběratel je povinen po dobu trvání výhrady vlastnického práva toto
zboží pojistit proti živelným pohromám a odcizení.
6.6. Odběratel je povinen neprodleně oznámit společnosti všechna
porušení a škody na dodaném zboží, jakož i všechna exekuční opatření
vůči tomuto zboží podléhajícímu výhradě vlastnického práva a zaslat ji
kopie o exekučních nařízeních a příslušné protokoly. Kromě toho je
odběratel povinen učinit veškerá opatření k odvrácení exekuce.
6.7. Odběratel je povinen dodané zboží, na které se vztahuje výhrada
vlastnického práva podle těchto VOP kdykoliv na požádání společnosti
vydat zpět, a to i kdyby se toto zboží nacházelo u třetí osoby. Odběratel
se dále zavazuje zajistit pro případ převodu vlastnického práva
dodaného zboží, ke kterému trvá výhrada vlastnictví, na třetí osoby, aby
tyto osoby uznaly výhradu vlastnictví ve prospěch společnosti a
umožnily případně odebrání takového zboží zpět.
6.8. Uplatnění výhrady vlastnického práva jakož i odejmutí či zabavení
dodaného zboží neplatí jako odstoupení od smlouvy.
7. Místo plnění a přechod nebezpečí
7.1. Místem plnění je sídlo společnosti, pokud není mezi společností a
odběratelem písemně dohodnuto jinak.
7.2. Veškerá rizika a nebezpečí resp. odpovědnost za škodu, ztrátu a
poškození přecházejí na odběratele bez ohledu na event. existující
výhradu vlastnictví:
a) při dodávce zboží bez jeho instalace či montáže okamžikem
vyzvednutí zboží
b) v případě dohody o odeslání zboží okamžikem předání zboží
k přepravě prvnímu přepravci. Zboží je zasíláno podle nejlepšího
uvážení společnosti.
c) při dodávce zboží s jeho instalací či montáží nebo s místem plnění
v sídle odběratele okamžikem převzetí dodávky odběratelem.
d) zpozdí-li se expedice zboží, jeho dodání, zahájení či provedení
instalace nebo montáže zařízení na žádost odběratele nebo z důvodů
ležících na jeho straně, potom po dobu zpoždění přechází nebezpečí
rizika na odběratele.
7.3. Společnost je oprávněna, pokud smluvní strany neujednají něco
jiného, určit dopravní cestu, dopravní prostředek, jakož i dopravce nebo
vedoucího dopravy zboží.
7.4. Pokud si strany nedohodnou jinak, bude zboží dodáno nezabaleno
a nechráněno proti mrazu. Balící materiál z papíru, umělých hmot, juty a
dřeva apod. je jednorázový a nevratný s výjimkou unifikovaných
europalet.
7.5. Odběratel je povinen veškeré zboží pojistit od okamžiku přechodu
rizik po celu dobu trvání výhrady vlastnického práva.
7.6. Při převzetí zboží od přepravce je odběratel povinen zkontrolovat
neporušenost obalů zboží a případné jakékoliv závady oznámit ihned
přepravci a sepsat s ním protokol. V případě, že porušený obal bude
svědčit o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí odběratel zásilku
od přepravce převzít. Podpisem dodacího či přepravního listu odběratel
stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky či náležitosti a na
případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebude
brán zřetel.

8. Převzetí zboží
8.1. Dodávku zboží je odběratel povinen převzít i tehdy, když vykazuje
nepodstatné vady.
8.2. Dílčí dodávky jsou přípustné a mohou být rovněž samostatně
vyfakturovány.
9. Odpovědnost za vady a záruka za jakost
9.1. Společnost se zavazuje dodat odběrateli zboží v ujednaném
množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány,
dodá společnost zboží v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný
ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý.
9.2. Při určení jakosti nebo provedení podle smluveného vzorku nebo
předlohy musí věc jakostí nebo provedením odpovídat vzorku nebo
předloze. Liší-li se jakost nebo provedení určené ve smlouvě a vzorek
nebo předloha, rozhoduje smlouva.
9.3. Vyplývá-li ze smlouvy nebo povahy zboží, že množství je určeno jen
přibližně, určí přesné množství společnost.
9.4. Zboží je vadné, pokud není dodáno v ujednaném množství, jakosti,
provedení nebo pokud je dodáno jiné zboží či pokud není dodáno
s doklady nutnými pro jeho užívání. Pokud z prohlášení nebo
předávacího dokladu společnosti plyne, že bylo dodáno menší množství
zboží, vztahují se ustanovení o vadách pouze na skutečně dodané
množství zboží.
9.5. Pokud se vada zboží projeví do 6 měsíců od přechodu rizik, má se
za to, že zboží vykazovalo tuto vadu již v okamžiku převzetí.
9.6. Odběratel je povinen zboží při převzetí prohlédnout co nejdříve a
přesvědčit se o vlastnostech a množství dodaného zboží. Pokud
odběratel neoznámí společnosti vadu písemnou formou bez zbytečného
odkladu ve lhůtě do 10 dnů poté, co ji mohl při včasné prohlídce a
dostatečné péči zjistit, právo z vadného plnění mu nenáleží. Jedná-li se
o skrytou vadu, platí totéž, pokud nebyla vada oznámena bez
zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit,
nejpozději však do 2 let od odevzdání zboží. Odběratel nemá práva
z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením
obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.
9.7. Společnost přebírá záruku za jakost na dodané zboží po dobu 12
měsíců od data dodání zboží, pokud není stanoveno jinak. Záruční lhůta
stanovuje, že dodané zboží bude po tuto dobu způsobilé k použití pro
obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
9.8. Ručení za jakost dodaného zboží, vady a následky vad se
nevztahuje na přirozené opotřebení zboží, změny užitných vlastností
zboží vyplývajících z jeho podstaty, dále na škody, které vznikly
v důsledku chybného nebo nevhodného návrhu použití ze strany
odběratele, chybného, nevhodného nebo nedbalého zacházení,
neodborné instalace či zpracování, neodborného zásahu do výrobku,
nadměrného používání, mechanickým poškozením ze strany
odběratele, zásahem vyšší moci, nedodržením návodu k obsluze pokud
je součástí zboží, změnami provozních podmínek, jakož i podmínkami
užívání, které nejsou pro výrobek předpokládány. Ze záruky jsou
vyjmuty rychle opotřebitelné díly a díly spotřební povahy (např. ohřívací
tělíska, uhlíky, těsnění atd.). Záruka se dále nevztahuje na zboží
prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u
použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení,
kterou zboží mělo již při převzetí odběratelem nebo pokud to vyplývá
z povahy zboží.
9.9. Platné jsou pouze písemně vznesené nároky z reklamace či
vadného plnění doručené do sídla společnosti v záruční lhůtě nejpozději
do 10 dnů od zjištění vady. Společnost nároky přešetří a výsledek
šetření oznámí odběrateli v přiměřené lhůtě do 45 dnů ode dne, kdy
oznámení uplatnění nároků z reklamace obdržela. Místem plnění záruk
je sídlo společnosti. Přeprava reklamovaného zboží do místa plnění
záruk, jakož i veškeré další vícenáklady spojené s reklamací a vzniklé
na straně odběratele jdou plně k tíži odběratele. V případě neoprávněně
vznesených nároků z reklamace či vad zboží náleží společnosti náhrada
všech vynaložených nákladů spojených s šetřením reklamace a
odběratel je povinen společnosti tyto náklady uhradit.
9.10. V případě oprávněně vznesených nároků z reklamace či vadného
plnění se společnost zavazuje u nepodstatného porušení smlouvy
v přiměřené lhůtě 45 dnů odstranit vady opravou zboží, dodáním
chybějících částí zboží nebo dodáním nového zboží bez vady. Díly,
které společnost za účelem opravy vymontuje a nahradí novými,
přecházejí do vlastnictví společnosti. Opravou nebo výměnou zboží
nedochází k prodloužení sjednané lhůty odpovědnosti za vady či záruky
za jakost. Při dodání nového zboží vrátí odběratel společnosti
neprodleně zboží původně dodané. Neodstraní-li společnost vady
v přiměřené lhůtě včas nebo se vady ukáží jako neodstranitelné, může
odběratel požadovat na společnosti poskytnutí přiměřené slevy z kupní
ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže
odběratel změnit bez souhlasu společnosti.
9.11. Odběratel nemůže odstoupit od smlouvy ani požadovat dodání
nové věci, nemůže-li vrátit zboží v tom stavu, v jakém jej obdržel
s výjimkou situací, kdy došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za
účelem zjištění vady věci, pokud odběratel použil zboží ještě před
objevením vady, nezpůsobil-li odběratel nemožnost vrácení zboží
v nezměněném stavu jednáním nebo opomenutím nebo prodal-li
odběratel zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo
pozměnil-li věc při obvyklém používání. Pokud se tak stalo jen zčásti,
vrátí odběratel společnosti, co ještě vrátit lze a poskytne společnosti
náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.
9.12. Pokud odběratel neoznámí vadu zboží písemnou formou včas,
pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

9.13. Jakékoliv jiné nároky odběratele z reklamace či vadného plnění
jsou vyloučené – zejména takové, které se týkají náhrady škod, které
nevznikly na daném zboží samy.
9.14. Nároky na náhradu škody z důvodu nemožnosti výkonu,
z porušení požadavků, chybných návrhů, z nedovoleného jednání jsou
vůči společnosti, jakož i spolupracujícím třetím osobám při plnění a
realizaci smlouvy vyloučeny, pokud k nim nedošlo na základě
úmyslného či hrubě nedbalého jednání. Jakékoliv další nároky
odběratele spojené s ušlým ziskem, penálem, pokutami a dalšími
vícenáklady vzniklé vadami na zboží či prodlením dodávky jsou
vyloučeny.
10. Ochrana obchodního tajemství a vlastnického práva
10.1. Odběratel bere na vědomí, že veškeré údaje a sdělení, které mu
budou společností při jednání o smlouvě a v průběhu smluvního vztahu
poskytnuty (ceníky, nabídky, návrhy technických řešení, technické
konzultace, ekonomické údaje, kalkulace, výrobní, pracovní, prodejní a
marketingové metody společnosti atd.), jsou důvěrné. Odběratel se
zavazuje, že tyto údaje nezneužije nebo je neposkytne bez zákonného
důvodu v časově neomezené lhůtě třetí osobě. Poruší-li odběratel tuto
povinnost a obohatí se tím, vydá společnosti to, oč se obohatil. Tím není
dotčen požadavek společnosti na náhradu škody z újmy takto vzniklé.
10.2. Společnost si vyhrazuje vlastnické a autorské právo k obsahu
svých propagačních a obchodních materiálů (tištěné a elektronické
katalogy, ceníky, nabídkové la technické listy atd.), jakož i k obsahu
všech webových prezentací registrovaných na společnost. Jakékoliv
kopírování nebo neoprávněné používání obsahu, textů, obrázků či
grafického ztvárnění bez souhlasu společnosti je zakázáno.
11. Způsob doručování písemností a informační povinnost
11.1. Veškeré písemnosti jsou zasílány písemně na adresu sídla
odběratele, popř. na adresu výslovně uvedenou odběratelem ve
smlouvě nebo elektronickým způsobem na adresu elektronické pošty
uvedenou odběratelem. Odběratel tímto uděluje společnosti svůj časově
neomezený souhlas se zasíláním daňových dokladů elektronickým
způsobem na jím uvedenou adresu elektronické pošty, nebo pokud tuto
adresu neuvede na svoji obecnou veřejně dostupnou adresu
elektronické pošty.
11.2. Odběratel je povinen o sobě uvádět v průběhu jednání o uzavření
smlouvy nebo v průběhu smluvního vztahu pouze pravdivé a skutečné
informace. Jakékoliv změny v identifikačních údajích, kontaktních či
doručovacích adresách, jakož i jakékoliv jiné organizační změny, které
mají podstatný vliv na smluvní vztah a jeho realizaci, je odběratel
povinen oznámit bez zbytečného odkladu společnosti.

11.3. Pokud se odběratel bude nacházet či ocitne-li se v průběhu
jednání o uzavření smlouvy nebo v průběhu trvání smluvního vztahu
v insolvenčním nebo exekučním řízení nebo v registru nespolehlivých
plátců DPH je povinen o této skutečnosti neprodleně společnost
informovat. V opačném případě má společnost nárok požadovat po
odběrateli náhradu škody a ušlého zisku z újmy vzniklé tímto stavem a
jednáním.
11.4. Odběratel tímto uděluje společnosti svůj souhlas se zasíláním
obchodních sdělení a propagačních materiálů i po skončení smluvního
vztahu. Tento souhlas je udělován na dobu neurčitou a odběratel jej
může kdykoliv odvolat písemným prohlášením zaslaným na adresu
společnosti.
12. Závěrečná ustanovení
12.1. Tyto VOP a vztahy z nich vyplývající se řídí platným právem
České republiky. Úplné nebo částečné opomenutí výkonu práv z těchto
VOP nevylučuje jejich budoucí výkon.
12.2. Pokud se některé z ustanovení těchto VOP stane z důvodu změny
právních norem neplatné nebo neúčinné, bude postupováno podle
ustanovení, které se neplatnému ustanovení nejvíce podobají.
Neplatností nebo neúčinností jednotlivých ustanovení není dotčena
platnost ostatních ustanovení a těchto VOP jako celku.
12.3. Tyto VOP jsou veřejně dostupné na webových stránkách
společnosti www.akplast.cz.
12.4. Tyto VOP upravují smluvní vztah mezi společností a odběratelempodnikatelem ve smyslu § 420-422 zák. 89/2012 Sb. V případě, že
odběratelem je spotřebitel ve smyslu § 419 zák. 89/2014 Sb. jsou kolizní
ustanovení těchto VOP upravena platnými ustanoveními zák. 89/2014
Sb. a VOP internetových obchodů provozovaných společností
www.pristrojenaplasty.cz a www.azplasty.cz, kde jsou uvedené VOP
veřejně dostupné.
12.5. Veškeré majetkové spory, které by vznikly z těchto VOP, jakož i
spory, které vzniknou v souvislosti s těmito VOP či výkonem práv a
povinností z těchto VOP vyplývajících v současnosti i v budoucnu i
veškeré další spory vyplývající ze vztahů mezi společností a
odběratelem budou rozhodovány – pokud obě strany nedospějí k jejich
vyřešení smírnou cestou – soudní cestou dle platných zákonů a právní
úpravy ČR u místně příslušného okresního soudu ČR.
12.5. Tyto VOP jsou účinné a platné od 1.1.2015 a současně ruší a
nahrazují veškeré dříve vydané VOP společnosti. Tyto VOP mohou být
společností bez předchozího upozornění kdykoliv doplněny a změněny.

