
 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI NCH UPRAVUJÍCÍ PRODEJ ZBOŽÍ  
 
 

1. POUŽITÍ PODMÍNEK 
 

1.1 Smluvní vztah vzniká teprve v okamžiku zpracování objednávky odběratele ze strany NCH. 
1.2 Tyto Podmínky mají přednost před standardními obchodními podmínkami Odběratele (pokud existují). 
1.3 Veškeré cenové nabídky poskytnuté dodavatelem jsou platné po dobu 30 dnů od data nabídky, pokud dodavatel takovou nabídku neodvolá dříve. 

 

2. DODÁVKY ZBOŽÍ 

2.1 Dodavatel bude dodávat zboží na adresu uvedenou ve smlouvě nebo na jinou adresu sjednanou písemně mezi smluvními stranami.  
2.2 Vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele teprve okamžikem, kdy dodavatel obdrží veškeré částky splatné v souvislosti s dodávkou zboží, avšak nebezpečí škody 

přechází na odběratele již okamžikem dodání zboží. 
 

3. POVINNOSTI ODBĚRATELE 
 

3.1 Odběratel je povinen (na vlastní náklady): 
 

(a) dodržovat pokyny dodavatele týkající se zboží uvedené na etiketách výrobků, v technických listech a materiálových bezpečnostních listech; 
(b) nést odpovědnost za přípravu a údržbu příslušných prostor pro dodávky a přejímky zboží; a 
(c) nepřeprodávat zboží dalším osobám. 

 
4. POPLATKY A JEJICH ÚHRADA 

 
4.1 Odběratel bude hradit poplatky za zboží specifikované ve smlouvě. 
4.2 Odběratel je povinen uhradit každou fakturu předloženou dodavatelem v plné výši a z volných prostředků do 30 dnů od data vystavení faktury. 
4.3 Veškeré uvedené částky jsou uvedeny bez DPH a/nebo dalších daní či poplatků, jež k nim budou připočteny, není-li uvedeno jinak. 
4.4 Prodlení Odběratele se zaplacením jakékoli částky podle Smlouvy či těchto Podmínek je považováno za podstatné porušení povinností ze strany Odběratele. 
4.5 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. 
4.6 Dodavatel je oprávněn započíst jakékoli závazky Odběratele vůči Dodavateli proti jakýmkoli závazkům Dodavatele vůči Odběrateli. 

 
5. VADY 

 
5.1 Zboží, které odběratel odmítne z důvodu nesplnění podmínek smlouvy, musí být odmítnuto písemně na adresu sídla dodavatele nebo na adresu [DOPLNIT E-MAILOVOU 

ADRESU ZÁKAZNICKÝCH SLUŽEB] do 7 dnů od dodání. 
5.2 Jakékoli reklamace ohledně nižšího množství, poškození nebo ztráty nejsou přípustné, pokud nebyl dodavatel o takovém nižším množství, poškození nebo ztrátě písemně 

informován: 
 

(a) do 7 dnů od převzetí zboží v případě poškození a/nebo nižšího množství; 
(b) do 7 dnů od data vystavení faktury dodavatele v případě ztráty. 

 
5.3 Poškozené zboží by za žádných okolností nemělo být vraceno dodavateli před vystavením písemného požadavku na jeho vrácení. 
5.4 Dodavatel neodpovídá za žádnou vadu způsobenou nehodou, běžným opotřebením, nedbalým užíváním, falšováním, nesprávnou manipulací, nesprávným užíváním, 

nesprávným provozem nebo nesprávným skladováním či jiným pochybením na straně jiné osoby než dodavatele. 
 

6. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI 
 

6.1 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. 

6.2 Celková výše odpovědnosti dodavatele za škodu způsobenou porušením jakékoli povinnosti či povinností uvedených ve smlouvě nebo těchto Podmínkách je omezena cenou 
uhrazenou za zboží. 

6.3 Dodavatel a odběratel budou v maximálním zákonem povoleném rozsahu dodržovat podmínky stanovené ve smlouvě.  
6.4 Dodavatel neodpovídá za jakékoli záruky, podmínky či jiné náležitosti vyplývající ze zákona. 
6.5 Pokud bude plnění smlouvy ze strany dodavatele znemožněno 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 
4.1 zůstávají i nadále splatné. 
 

7. OCHRANA ÚDAJŮ 
 
V souvislosti s dodávkou zboží a poskytováním služeb bude dodavatel sám nebo prostřednictvím třetích stran shromažďovat a zpracovávat osobní údaje v souladu 
s příslušnými právními předpisy. Zpracování údajů může být prováděno mimo území Evropského hospodářského prostoru. 
 
Jméno, adresa a platební záznamy odběratele mohou být poskytnuty kreditní agentuře za účelem sdílení a shromažďování informací o plnění povinností Dodavatele.. 
 

8. 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 8 a zajistit, aby i tyto osoby zde uvedené povinnosti plnily. 
 

9. UKONČENÍ SMLOUVY  
 

9.1 Kterákoli ze smluvních stran může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí 7 dnů všimnete výpovědní dobou, pokud druhá smluvní strana neuhradí jakoukoli splatnou částku. 

9.2 Při ukončení smlouvy z jakéhokoli důvodu:  
 

(a) odběratel neprodleně uhradí dodavateli všechny dosud neuhrazené faktury, včetně úroků. Ve vztahu ke zboží, jež bylo dodáno, ale na něž dosud nebyly vystaveny 
faktury, bude dodavatel oprávněn vystavit faktury, jež budou splatné okamžitě po doručení; a 

(b) odběratel vrátí na vlastní náklady veškeré zboží náležející dodavateli v souladu s pokyny dodavatele.  
 

9.3 V případě ukončení smlouvy (z jakéhokoli důvodu) zůstávají ustanovení článků 4, 5, 7, 8, 9, a 10.3 v plném rozsahu v platnosti a účinnosti. 
9.4 Žádná ze smluvních stran nesmí použít své vlastní porušení povinností jako důvod k vypovězení smlouvy.  

 
10. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

 
10.1 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 
oběma smluvními stranami. 

10.2 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. 

10.3 Tato smlouva se řídí právními předpisy České republiky, jejíž soudy budou mít výlučnou jurisdikci. 


