
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PURE SOLVE UPRAVUJÍCÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

1. VÝKLAD              
V těchto Všeobecných obchodních podmínkách (dále jen „Podmínky“) mají následující výrazy a slovní spojení níže uvedený význam: 
„Smlouva“ znamená oficiální smlouva Dodavatele o poskytování služeb a její akceptace ze strany Odběratele;             
„Vstupní materiály“ znamená veškeré dokumenty, informace a materiály poskytnuté Odběratelem a týkající se Služeb, včetně informací poskytnutých Odběratelem, jež jsou uvedeny ve Smlouvě; 
„NCHPI“ znamená meziroční anualizovaná změna cen Dodavatele, do níž se promítají změny nákladů Dodavatele; 
„Služby“ znamená služby specifikované ve Smlouvě;               
„“Vybavení dodavatele“ znamená veškeré vybavení, včetně nástrojů, kabeláže a dalšího souvisejícího spotřebního materiálu, poskytnuté Dodavatelem a používané při poskytování Služeb (včetně vybavení 
uvedeného ve Smlouvě).          

2. POUŽITÍ PODMÍNEK 

2.1 Smluvní vztah vzniká teprve v okamžiku zpracování Smlouvy ze strany Dodavatele. 
2.2 Tyto Podmínky mají přednost před standardními obchodními podmínkami Odběratele (pokud existují). Dodavatel tímto výslovně odmítá veškeré standardní obchodní podmínky Odběratele, pokud nebudou písemně 
přijaty Dodavatelem. 
       

3. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 
Dodavatel bude poskytovat Služby Odběrateli od data uvedeného ve Smlouvě a v souladu s ustanoveními článku 10 po dobu uvedenou ve Smlouvě, případně jinak dle písemné dohody obou smluvních stran. 
 

4. POVINNOSTI ODBĚRATELE 

4.1 Odběratel je povinen (na vlastní náklady): 
(a) dodržovat pokyny Dodavatele týkající se Služeb; 
(b) poskytovat Dodavateli bezplatně a včas přístup do prostor Odběratele a dalších zařízení, jak může Dodavatel v přiměřeném rozsahu vyžadovat; 
(c) poskytovat včas takové Vstupní materiály a další informace, jaké může Dodavatel v přiměřeném rozsahu požadovat, a zajistit, aby tyto Vstupní materiály a informace byly přesné a aktuální; 
(d) odpovídat za přípravu a údržbu prostor potřebných k poskytování Služeb; 
(e) uchovávat a udržovat Vybavení Dodavatele v dobrém stavu a zajistit jeho pojištění; 
(f) v rozsahu potřebném k poskytování Služeb, specifikovaném ve Smlouvě nebo v oznámení Dodavatele Odběrateli, poskytovat a udržovat nepřetržité a odpovídající dodávky elektřiny, stlačeného vzduchu a 
vody pro Vybavení Dodavatele; 
(g) informovat Dodavatele písemně o veškerých reklamovaných vadách neprodleně po jejich zjištění; 
(h) nepořizovat kopie, neprovádět úpravy, zpětné inženýrství, demontáž ani jakékoli modifikace Vybavení Dodavatele; a 
(i) nezcizovat ani nepoužívat Vybavení Dodavatele jinak než v souladu s písemnými pokyny Dodavatele nebo oprávněním ze strany Dodavatele. 

4.2 Dodavatel neodpovídá za žádné náklady na skladování nebo poplatky související s poskytováním Služeb nebo s umístěním Vybavení Dodavatele v příslušných prostorách. 

5. POPLATKY A JEJICH ÚHRADA 
5.1 Odběratel bude hradit poplatky za Služby po celou dobu trvání Smlouvy. 
5.2 Smluvní období začíná v den instalace. 
5.3 Dodavatel bude ode dne instalace vystavovat fakturu na poplatky za Služby měsíčně dopředu na příslušný měsíc. 
5.4 Odběratel je povinen uhradit každou fakturu předloženou Dodavatelem v plné výši do 30 dnů od data vystavení faktury. 
5.5 Veškeré uvedené a sjednané částky jsou uvedeny bez DPH a/nebo dalších daní či poplatků, jež k nim budou připočteny, není-li uvedeno jinak. 
5.6 Prodlení Odběratele se zaplacením jakékoli částky podle Smlouvy či těchto Podmínek je považováno za podstatné porušení povinností ze strany Odběratele. 
5.7 Pokud Odběratel neuhradí Dodavateli jakoukoli splatnou částku v řádném termínu, je Dodavatel oprávněn účtovat úrok z prodlení ze splatné částky od data splatnosti v roční sazbě 8 % počítaný na denním základě. 
5.8 Dodavatel je oprávněn započíst jakékoli závazky Odběratele vůči Dodavateli proti jakýmkoli závazkům Dodavatele vůči Odběrateli. 
5.9 S výhradou uvedenou v bodě 5.10 bude Dodavatel navyšovat cenu za poskytované služby každý rok, a to o průměrnou roční míru inflace. 
5.10 Ve výjimečných případech, kdy se náklady Dodavatele zvýší v důsledku změny zákonů nebo předpisů, změny ceny materiálů používaných při poskytování Služeb nebo jiné změny, nad níž nemá Dodavatel kontrolu, 
má Dodavatel právo zvýšit poplatky k úhradě kdykoliv během roku, o čemž Odběratele písemně informuje nejméně 21 dní předem, a to s dodržením podmínky, že takové zvýšení nenabude účinnosti dříve než dva měsíce 
od začátku platnosti Smlouvy. 

6. MAJETEK DODAVATELE 

Veškeré materiály a vybavení dodané Dodavatelem (včetně Vybavení Dodavatele) vždy bude a zůstane ve výlučném vlastnictví Dodavatele. 

7. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI              
7.1 Dodavatel neodpovídá za žádný ušlý zisk, ztrátu obchodních příležitostí, poškození dobrého jména a/nebo podobné ztráty, ztrátu předpokládaných úspor, ztrátu zboží, ztrátu smluv, ztrátu možnosti užívání nebo 
jakékoli zvláštní, nepřímé, následné nebo čistě ekonomické ztráty, náklady, škody, poplatky či výdaje. 
7.2 Celková výše odpovědnosti Dodavatele za škodu způsobenou porušením jakékoli povinnosti či povinností uvedených ve Smlouvě nebo těchto Podmínkách je omezena cenou uhrazenou za Služby. 
7.3 Dodavatel a Odběratel budou v maximálním zákonem povoleném rozsahu dodržovat podmínky stanovené ve Smlouvě. 
7.4 Dodavatel neodpovídá za jakékoli záruky, podmínky či jiné náležitosti vyplývající ze zákona. 
7.5 Pokud bude plnění Smlouvy ze strany Dodavatele znemožněno nebo zdrženo jakýmkoli jednáním nebo opomenutím na straně Odběratele, nebude Dodavatel odpovídat za případné náklady, poplatky či ztráty vzniklé 
Odběrateli přímo či nepřímo v této souvislosti. Odběratel odpovídá za veškeré náklady vzniklé takovým znemožněním plnění a částky uvedené v bodě 5.1 zůstávají i nadále splatné. 

8. OCHRANA ÚDAJŮ              

V souvislosti s poskytováním Služeb bude Dodavatel sám nebo prostřednictvím třetích stran shromažďovat a zpracovávat osobní údaje v souladu s příslušnými právními předpisy. Jméno, adresa a platební záznamy 
Odběratele mohou být poskytnuty kreditní agentuře za účelem sdílení a shromažďování informací o solventnosti Dodavatele. 

9. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ              
Každá ze smluvních stran (dále jen „Informovaná strana“) bude zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích druhé smluvní strany (dále jen „Informující strana“). Informovaná strana může důvěrné informace 
Informující strany použít pouze pro účely Smlouvy. Informovaná strana je povinna informovat své vedoucí pracovníky, zaměstnance a zástupce o povinnostech Informované strany vyplývajících z ustanovení tohoto 
článku 9 a zajistit, aby i tyto osoby zde uvedené povinnosti plnily. 
 
10. DOBA PLATNOSTI A UKONČENÍ SMLOUVY    
10.1 Doba platnosti Smlouvy se řídí dobou platnosti stanovenou v nákupní objednávce, cenové nabídce nebo jinak dohodnutou dobou platnosti mezi smluvními stranami (dále jen „počáteční doba platnosti“).  
10.2 Počáteční doba platnosti se automaticky prodlužuje na dalších 12 měsíců (dále jen „prodloužená doba platnosti“), pokud některá ze smluvních stran písemně neoznámí druhé straně vypovězení smlouvy 
nejméně 90 dní před koncem počáteční doby platnosti Smlouvy nebo každé další prodloužené doby platnosti, přičemž v takovém případě bude Smlouva ukončena dnem vypršení počáteční doby platnosti Smlouvy 
nebo prodloužené doby platnosti. 
10.3 Pouze Dodavatel může vypovědět smlouvu nejpozději před dohodnutým termínem. 
10.4 Dodavatel může Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí, aniž by mu vůči druhé smluvní straně vznikla jakákoli odpovědnost, pokud Odběratel neuhradí jakoukoli částku splatnou dle Smlouvy. 
10.5 Při ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu: 

a) Odběratel neprodleně uhradí Dodavateli všechny dosud neuhrazené faktury, včetně úroků. Ve vztahu ke Službám, jež byly poskytnuty, ale na něž dosud nebyly vystaveny faktury, bude Dodavatel oprávněn 
vystavit faktury, jež budou splatné okamžitě po doručení; nebo 
b) Odběratel vrátí (na vlastní náklady kromě případu uplynutí doby trvání Smlouvy nebo vypovězení Smlouvy Dodavatelem) veškeré Vybavení Dodavatele v souladu s pokyny Dodavatele. 

10.6 Žádná ze smluvních stran nesmí použít své vlastní porušení povinností jako důvod k vypovězení Smlouvy. 
10.7 V případě ukončení Smlouvy (z jakéhokoli důvodu) zůstávají ustanovení článků 6, 7, 9, 10.3 a 11.3 v plném rozsahu v platnosti a účinnosti. 
 

11. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
11.1 Smlouva tvoří společně se všemi dokumenty, na něž odkazuje, úplnou dohodu mezi smluvními stranami a nahrazuje veškeré předchozí dohody, smlouvy a ujednání mezi nimi týkající se stejného předmětu. Žádné 
změny Smlouvy nebo jakéhokoli dokumentu, na který Smlouva odkazuje, nebudou platné, pokud nebudou učiněny písemně a podepsány jménem každé ze smluvních stran. 
11.2 Pokud soud nebo jiný kompetentní orgán příslušné jurisdikce shledá kterékoli ustanovení Smlouvy (nebo jeho část) neplatným, nezákonným či nevymahatelným, bude se mít za to, že toto ustanovení nebo jeho 
příslušná část v požadovaném rozsahu netvoří nadále součást Smlouvy, přičemž platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy nebude tímto nijak dotčena. 
11.3 Výklad a plnění Smlouvy se řídí právními předpisy České republiky, jejíž soudy budou mít výlučnou jurisdikci. 


