Všeobecné obchodní podmínky pro nákup
Společnosti Workpress Aviation s.r.o.
Workpress Aviation s.r.o.
IČO: 291 60 715
DIČ: CZ29160715
se sídlem Plzeň, Folmavská 2980/2, Jižní Předměstí, PSČ 301 00 (dále jen „Kontaktní adresa“)
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 27865
Bankovní spojení: č.ú. 5003203965/5500
Adresa elektronické pošty: nakup@workpressaviation.com (dále jen „Kontaktní email“)
Zastoupená Jiřím HECKELEM, jednatelem
(dále jen „Odběratel“)
I.

Úvodní ustanovení

1.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) ve smyslu ustanovení §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Odběratelem a dodavatelem
týkající se veškerých smluvních vztahů vzniklých mezi Odběratelem a dodavatelem v souvislosti s dodávkou zboží, popřípadě služeb
ze strany dodavatele, zejména, nikoliv však pouze, týkající se smluvních vztahů na základě smlouvy kupní dle ustanovení §2079 a násl.
občanského zákoníku, kdy předmětem je dodání zboží, a smlouvy o dílo dle ustanovení §2586 a násl. občanského zákoníku
v případech, kdy předmětem smlouvy je provedení díla.

2.

Dodavatelem se rozumí osoba, se kterou byla uzavřena smlouva, případně osoba, které byl doručen návrh na uzavření smlouvy ve
formě objednávky, a která učinila vůči Odběrateli jako objednateli prohlášení nebo jiné včasné právní jednání, z něhož lze dovodit
souhlas s obsahem objednávky či souhlas s uzavřením smlouvy, tak jak předpokládají VOP. Dodavatelem je zejména, nikoliv však
pouze, prodávající v případě smlouvy kupní, nebo zhotovitel v případě smlouvy o dílo.

3.

Zbožím se rozumí zboží již vyrobené (zejména předmět koupě), jakož i zboží, které bude teprve vyrobeno na základě smlouvy
s dodavatelem (zejména dílo), a nebude-li z VOP vyplývat jinak, popřípadě nebude-li to odporovat jejich povaze, taktéž služby
poskytované dodavatelem. Cenou se rozumí úplata za zboží poskytnuté dodavatelem, zejména, nikoliv však pouze kupní cena, cena
za dílo a cena za poskytované služby.

4.

Uzavřením smlouvy způsobem předpovídaným těmito VOP dodavatel potvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto VOP a že se jimi
bude v příslušném smluvních vztahu řídit. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení odchylná od VOP je možné
sjednat v samostatné smlouvě. Odchylná ujednání v samostatné smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP. Ustanovení VOP
mají přednost před těmi ustanoveními vlastních obchodních podmínek dodavatele, které jsou s ustanoveními VOP v rozporu, za
předpokladu, že s vlastními obchodními podmínkami dodavatele vyslovil Odběratel písemný souhlas.

5.

Tyto VOP jsou veřejně přístupné na webové stránce Odběratele dostupné na adrese https://www.workpressaviation.com/cs/ (dále
jen „Webová stránka“), tak aby byla umožněna jejich archivace, reprodukce, uchování a opakované zobrazení dodavatelem.

II.

Uzavření smlouvy

1.

Písemná objednávka vystavená Odběratelem je návrhem na uzavření smlouvy. Objednávka musí obsahovat alespoň identifikační
údaje Odběratele, specifikaci a množství poptávaného zboží, cenu popř. způsob jejího určení, popřípadě místo a termín dodání a
způsob dopravy. K objednávce Odběratel připojí znění VOP.

2.

Písemná nabídka může být doručena dodavateli poštou, datovou schránkou či emailem. V pochybnostech se má za to, že nabídka
byla doručena do tří dnů po jejím odeslání.

3.

K uzavření smlouvy dochází okamžikem bezvýhradného přijetí objednávky ze strany dodavatele. Přijetí objednávky stvrdí dodavatel
vystavením písemného potvrzení o přijetí objednávky. Přijetím objednávky dodavatel potvrzuje, že se seznámil s jejím obsahem,
(včetně případné specifikace požadavků na zboží) a s obsahem VOP, porozuměl jim a souhlasí s nimi. Dodavatel nemá nárok na žádné
dodatečné platby či prodloužení termínu plnění z důvodu chybné interpretace objednávky a podmínek plnění smlouvy. Dodavatel
tímto prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností. Je-li dodavatel právnickou osobou, Odběratel důvodně a v dobré
víře předpokládá, že za ní potvrdila a přijala objednávku osoba oprávněna jednat v této věci za tuto právnickou osobu a zastupovat
tuto právnickou osobu ve smyslu občanského zákoníku.

4.

Lhůta pro přijetí objednávky dodavatelem je 2 (slovy: dva) dny ode dne jejího doručení. Není-li v této lhůtě objednávka přijata, platí,
že objednávka zaniká. Odběratel může zrušit objednávku, dokud není dodavatelem doručeno oznámení o přijetí objednávky.

5.

Odběratel tímto dle §1740 odst. 3 občanského zákoníku předem vylučuje přijetí objednávky s dodatkem, změnou nebo odchylkou.
Jakýkoliv dodatek, změna nebo odchylka od objednávky se považují za nový návrh na uzavření smlouvy, který podléhá souhlasu
Odběratele ve lhůtě dle čl. II odst. 4 VOP.

6.

V případě, že dodavatel k přijetí objednávky připojí vlastní obchodní podmínky, je jimi dodavatel vázán pouze tehdy, když je písemně
odsouhlasí. V takovém případě se ustanovení obchodních podmínek dodavatele použijí pouze tehdy, nejsou-li v rozporu se smlouvou
a ustanoveními VOP; v případě rozporu mají přednost ustanovení VOP. Ustanovení §1751 odst. 2 Občanského zákoníku se vylučuje.

7.

Za objednávku vystavenou Odběratelem se nepovažuje nezávazná poptávka na specifikaci, množství, cenu zboží nabízené
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dodavatelem.
III.

Předmět smlouvy

1.

Dodavatel se uzavřením smlouvy zavazuje dodat a předat Odběrateli zboží a umožnit mu nabytí vlastnického práva ke zboží.

2.

Odběratel se zavazuje řádně dodané zboží převzít a zaplatit dodavateli cenu za zboží.

IV.

Podmínky plnění smlouvy

1.

Dodavatel je povinen dodat zboží v termínu stanoveném v objednávce. Není – li termín plnění uveden v objednávce, je dodavatel
povinen dodat zboží nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne uzavření smlouvy. Termín plnění je ve smyslu §1962 odst. 2
Občanského zákoníku sjednán ve prospěch dodavatele, který je oprávněn dodat zboží dříve, je však povinen Odběratele o termínu
dodávky předem informovat a tento musí s dřívějším termínem dodání souhlasit.

2.

Dodavatel je povinen dodat zboží v jakosti a provedení, které určuje smlouva. Jestliže není uvedeno jinak, je dodavatel povinen plnit
v nejvyšší jakosti. Jestliže je jakost a provedení zboží popsána státními technickými normami, jsou tyto normy pro dodavatele závazné.

3.

Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, musí být zboží nové a nepoužité a musí se jednat o výrobky, které mají právními předpisy
stanovenou jakost, množství, míru, váhu, jsou bez vad a odpovídají závazným technickým, hygienickým a bezpečnostním normám a
předpisům.

4.

Není-li ve smlouvě stanoveno jinak a nejedná-li se o zboží podléhající rychlé zkáze, poskytuje dodavatel záruční dobu na zboží v délce
60 (slovy: šedesát) měsíců ode dne jeho převzetí Odběratelem.

5.

Dodavatel plně odpovídá za dodání zboží podle uzavřené smlouvy. V případě, že zboží předá jakékoli třetí osobě či dopravci, kteří
nebyli k převzetí zboží podle smlouvy Odběratelem řádně zmocněni, je plně odpovědný za úkony osoby, které zboží předal. Dodavatel
odpovídá za škodu způsobenou Odběrateli takovou osobou

V.

Dodání a převzetí zboží

1.

Závazek odevzdat zboží v místě plnění je splněn převzetím zboží Odběratelem v místě plnění postupem dle tohoto článku VOP.
Místem plnění se rozumí sídlo Odběratele, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

2.

Při odevzdání zboží odevzdá dodavatel Odběrateli veškeré doklady ke zboží, zejména (je-li to vhodné a aplikovatelné) návod
k obsluze, záruční list, technickou dokumentaci a prohlášení o shodě.

3.

Při odevzdání zboží předloží dodavatel Odběrateli dodací list, který bude obsahovat alespoň označení smluvních stran, číslo
objednávky (smlouvy), popis a množství zboží, datum převzetí zboží.

4.

Při převzetí zboží provede Odběratel kontrolu zboží. Případně zjištěné zjevné vady uvede Odběratel v na dodací list. To nevylučuje
právo Odběratele na pozdější podrobnou kontrolu zboží a uplatnění dalších zjištěných vad.

5.

Odběratel převezme pouze takové zboží, které je bezvadné, nebo které obsahuje pouze drobné vady, které nesnižují funkčnost zboží
a/nebo bezpečnost jeho užití. Do doby odstranění takových vad je Odběratel oprávněn uplatnit pozastávku dle čl. VI odst. 6 doplnit.

6.

K převzetí zboží dojde podpisem dodacího listu Odběratelem. Okamžikem převzetí zboží přechází na Odběratele vlastnické právo ke
zboží. Nebezpečí škody na věci na Odběratele přechází okamžikem převzetí zboží.

7.

Dodá-li Prodávající větší množství zboží, než bylo uvedeno v objednávce, není tím smlouva na toto větší množství uzavřena.
Ustanovení § 2093 občanského zákoníku se neuplatní.

VI.

Cena a platební podmínky

1.

Cena se stává závaznou uzavřením smlouvy. Cena ve smlouvě je stanovena jako cena konečná bez DPH. Zvýšení ceny je možno jen
po předchozí dohodě obou smluvních stran.

2.

V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady související s realizací smlouvy. Dodavatel nemá právo Odběrateli nad rámec sjednané ceny
účtovat další poplatky, např. na cenové nabídky, vzorky, zkušební dodávky a materiály vzorků, apod.

3.

V případě, že zboží/dílo nebude realizováno na žádost Odběratele v plném rozsahu nebo Odběratel bude požadovat předání
některých výrobků bez montáže, je dodavatel oprávněn vystavit fakturu ve výši odpovídající pouze ceně skutečně dodaného zboží a
díla.

4.

Odběratel zaplatí cenu na základě daňového dokladu – faktury (dále jen „faktura“) vystavené dodavatelem. Odběratel není povinen
poskytovat zálohové platby, ledaže by si strany dohodly ve smlouvě jinak.

5.

Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu na cenu zboží až po jeho převzetí Odběratelem. Datum předání a převzetí uvedené na
příslušném dodacím listu bude dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Kopie dodacího listu bude přílohou faktury.

6.

V případě, že Odběratel převzal Zboží s drobnými vadami, je oprávněn provést pozastávku na část ceny odpovídající dle jeho úsudku
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rozdílu mezi cenou zboží s vadami a zboží bez vad, a to až do okamžiku odstranění vad zboží dodavatelem.
7.

Faktura je splatná do 60 (slovy: šedesáti) dnů od jejího doručení Odběrateli, není-li ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.

8.

Faktura musí obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), §435 Občanského zákoníku, číslo objednávky nebo smlouvy a bankovní spojení
dodavatele. Pokud faktura tyto náležitosti neobsahuje, jsou chybné, nebo je chybně uvedena cena, je Odběratel oprávněn ji ve lhůtě
splatnosti vrátit k provedení opravy. Nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené faktury.

9.

Za den platby se považuje připsání příslušné částky z účtu dodavatele na účet Odběratele.

10.

V případě, že dle §109 zákona o DPH bude Odběratel jako příjemce plnění ručit za nezaplacenou daň z tohoto plnění, je Odběratel
oprávněn uhradit daň za dodavatele přímo správci daně dodavatele za účelem zvláštního způsobu zajištění daně dle §109a zákona o
DPH. O provedení platby Odběratel dodavatele písemně informuje. Takto uhrazenou daní dochází ke snížení pohledávky dodavatele
za Odběratelem o příslušnou částku daně.

VII.

Obaly

1.

Dodavatel zboží zabalí způsobem obvyklým pro příslušné zboží a způsobem potřebným pro uchování zboží a jeho vlastností, pokud
není obal určen ve smlouvě (objednávce) nebo v technických podmínkách dodávky, které jsou zpravidla přílohou smlouvy
(objednávky).

2.

Obaly musí být řádně označeny průvodkami a údaji o obsahu s úplným označením smlouvy (objednávky).

3.

Pokud dodavatel použije k dodávce zboží obaly, případně přepravní prostředky, které jsou vratné, označí tyto obaly na dodacím listu
slovem „ vratný obal“ a v případě nevrácení v dohodnuté době ze strany Odběratele, je oprávněn fakturovat jejich cenu. Použití
vratných obalů a/nebo přepravních prostředků a jejich cena musí být předem písemně schváleno Odběratelem.

4.

Na vratné obaly a/nebo přepravní prostředky dle čl. VII. odst. 3 VOP se vztahuje výhrada zpětného prodeje dle §2139 Občanského
zákoníku. Odběratel je oprávněn na své náklady vrátit dodavateli vratné obaly, případně přepravní prostředky, do 12 (slovy: dvanácti)
měsíců od převzetí příslušného zboží za cenu určenou dle čl. VII. odst. 3 VOP.

VIII.

Sankce

1.

V případě prodlení s dodáním zboží je Odběratel oprávněn požadovat po dodavateli zaplacení smluvní pokuty, a to v prvních 15 (slovy:
patnácti) dnech 0,05% (slovy: pět setin procenta) z ceny zboží za každý započatý den prodlení a v dalších dnech 0,1% (slovy: jedna
desetina procenta) z ceny zboží za každý započatý den prodlení. Je-li dodavatel v prodlení s dodáním zboží déle než 31 (slovy: třicet
jedna) dní, činí smluvní pokuta 1% (slovy: jedno procento) z ceny zboží za každý započatý den prodlení.

2.

V případě prodlení s termínem zahájení odstranění reklamované vady má Odběratel právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve
výši 1.000,- Kč (slovy: tisíc) za každý započatý den prodlení.

3.

Jestliže Odběratel nezaplatí fakturu do 60 po dni splatnosti ceny za zboží stanovené ve faktuře, je dodavatel oprávněn požadovat na
Odběrateli úrok z prodlení ve výši 0,05% (slovy: pět setin procenta) z ceny za každý den prodlení počínaje 61. dnem po splatnosti
ceny za zboží stanovené ve faktuře.

IX.

Práva z vadného plnění, práva ze záruky, náhrada újmy za vadu zboží

1.

Dodavatel odpovídá za vady, které má zboží v době jeho předání Odběrateli. Dodavatel odpovídá Odběrateli, že v době, kdy Odběratel
zboží převzal:
•
má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které dodavatel nebo výrobce popsal
nebo které Odběratel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
•
se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití dodavatel uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
•
zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle
smluveného vzorku nebo předlohy;
•
je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
•
zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.

V případě zjištění vady zboží oznámí Odběratel dodavateli vady ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dní. Vady zboží budou Odběratelem
oznámeny písemně (dále jen „oznámení o vadách“), kdy obsahem oznámení o vadách bude popis vady a volba nároku Odběrateli
z odpovědnosti dodavatele za vady dle § 2106 a násl., popř. §2615 a násl. Občanského zákoníku.

3.

Dodavatel je povinen se vyjádřit k uplatněným nárokům Odběratele nejpozději do 7 (slovy: sedmi) dnů od doručení oznámení o
vadách. V opačném případě se má za to, že nároky Odběratele bez výhrad uznává.

4.

Za vady zjištěné v záruční době odpovídá dodavatel, leda že prokáže, že vada vznikla v důsledku užívání zboží Odběratelem v rozporu
s podmínkami smlouvy. Do doby, než dodavatel prokáže, že za vadu nese odpovědnost Odběratel, se má za to, že za vadu odpovídá
dodavatel. V případě vady zjištěné v záruční době má Odběratel nárok na výměnu zboží za nové.

5.

Pokud Odběratel uplatní nárok na odstranění vady, je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních
(slovy: pěti) dnů od oznámení o vadách, zahájit a řádně pokračovat v pracích spojených s odstraněním vady až do jejího odstranění,
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a to i v případě, že již v průběhu odstraňování vady dodavatel prokáže, že za vadu neodpovídá, pokud Odběratel nestanoví jinak.
6.

V případě, že dodavatel ve stanovené lhůtě nezahájí odstraňování vady, nebo je jinak v prodlení s plněním povinnosti řádně
pokračovat v pracích spojených s odstranění vady, je Odběratel oprávněn vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady
dodavatele. Tím nejsou dotčena jakákoliv práva Odběratele ze smlouvy.

7.

Na nově dodané nebo vyměněné zboží nebo jeho část v záruční době se vztahuje záruční doba v původní délce, která začíná běžet
dnem předání takového zboží nebo jeho části.

8.

Dodavatel je povinen uhradit Odběrateli jeho náklady a výdaje spojené přímo či nepřímo s opravou či výměnou vadného zboží.

9.

Odběratel je oprávněn požadovat uhrazení veškerých účelně vynaložených nákladů spojených s vyřizováním reklamace vad zboží, za
které odpovídá dodavatel (náklady na zpáteční zásilku vadného Zboží, náklady na případné znalecké posudky, poštovné, dopravné
apod.), a to v plné výši.

10.

Jestliže je na dopravu vadného zboží použito vratného obalu Odběratele, je dodavatel povinen uhradit poměrnou část jeho ceny za
jeho opotřebení.

11.

Nároky z odpovědnosti za vady zboží se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu, které je dodavatel oprávněn
uplatnit v plné výši. Ustanovení §2050 Občanského zákoníku se vylučuje.

12.

Odběratel má právo na náhradu škody vzniklou v souvislosti nebo v důsledku vad zboží nebo jiného porušení smlouvy. Smluvní strany
ve smyslu § 2894 odst. 2 Občanského zákoníku sjednávají povinnost nahradit rovněž nemajetkovou újmu.

X.

Odstoupení od smlouvy

1.

Smluvní strany mají právo od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v právních předpisech.

2.

Odběratel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě porušení smlouvy dodavatelem podstatným způsobem. Smluvní
strany se dohodly, že ve smyslu §2002 odst. 1 Občanského zákoníku pokládají za porušení smlouvy podstatným způsobem zejména:
a) prodlení dodavatele s dodáním zboží o více než 14 (slovy: čtrnáct) dní;
b) dodání zboží se zjevnými podstatnými vadami;
c)
prodlení dodavatele se započetím prací na odstranění vad zboží o více než 14 (slovy: čtrnáct) dní.

3.

Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé Smluvní straně. Odstoupením se Smlouva ruší od samého
počátku.

4.

Odstoupením od Smlouvy není dotčena povinnost příslušné Smluvní strany k úhradě smluvní pokuty nebo náhradě újmy.

5.

Odběratel, který platně a za podmínek stanovených VOP odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit dodavateli zboží do 30 (slovy: třiceti)
dnů od odstoupení. Náklady spojené s navrácením zboží dodavateli nese smluvní strana, která porušila smlouvu, v důsledku čehož
došlo k odstoupení.

6.

Odstoupí-li Odběratel platně a za podmínek stanovených VOP od smlouvy, vrátí mu dodavatel bezodkladně, nejpozději však do 30
dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem,
jakým byly uhrazeny. Dodavatel vrátí Odběrateli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Odběratel
souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

XI.

Ochrana důvěrných informací

1.

Veškeré informace, které si smluvní strany při jednání o smlouvě a v souvislosti s ní poskytly, jsou důvěrné a žádná ze smluvních stran,
které byly tyto informace poskytnuty, je nesmí prozradit třetí osobě a ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby. Dále
smluvní strany budou považovat za důvěrné a uchovají v tajnosti veškeré informace týkající se zboží, které nejsou veřejně přístupné
či známé. V této souvislosti se smluvní strany zavazují zavázat k mlčenlivosti ve věci důvěrných informací veškeré své zaměstnance
nebo osoby, které pověří dílčími úkoly v souvislosti s plněním předmětu smlouvy

2.

Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které:
a) mohou být zveřejněny bez porušení smlouvy,
b) byly písemným souhlasem obou smluvních stran zproštěny těchto omezení,
c)
jsou známé nebo byly zveřejněny jinak, než následkem porušení povinnosti jedné ze smluvních stran,
d) příjemce je zná dříve, než je sdělí smluvní strana,
e) jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo příslušným správním orgánem na základě zákona, popřípadě,
jejichž uveřejnění je stanoveno zákonem,
f)
smluvní strana sdělí osobě vázané zákonnou povinností mlčenlivosti (např. advokátovi) za účelem uplatňování svých
práv.

3.

Ustanovení čl. XI. VOP se týká také všech forem, nářadí, vzorů modelů, označení, normativů a/nebo tištěných podkladů předaných
Odběratelem a vyrobených předmětů. Tyto nemohou být bez písemného souhlasu Odběratele předány třetím osobám a ani
nemohou být použity pro jiné než účely než plnění smlouvy.

4.

Pro případ porušení povinnosti dle tohoto čl. XI. VOP je dotčená smluvní strana oprávněna požadovat od druhé smluvní strany vydání
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prospěchu z obchodu, při kterém tuto povinnost porušila anebo převedení tomu odpovídajících práv bezplatně na oprávněnou
Smluvní stranu. Tím není dotčeno právo na náhradu újmy. Pro tento případ smluvní strany výslovně sjednávají povinnost odčinit
rovněž nemajetkovou újmu.
XII.

Mezinárodní prvek

1.

Je-li dodavatelem fyzická či právnická osoba s místem podnikání/sídlem mimo území České republiky (dále jen „zahraniční
dodavatel“), užijí se na smlouvu uzavřenou mezi Odběratelem a zahraničním dodavatelem následující ustanovení, která mají přednost
před ostatními ustanoveními těchto VOP.

2.

Právní vztah vzniklý mezi Odběratelem a zahraničním dodavatelem na základě smlouvy se řídí českým právem. Pro spory vzniklé z
tohoto právního vztahu jsou příslušné české soudy. Smluvní strany sjednávají jako příslušný k řešení sporů mezi nimi věcně příslušný
soud České republiky, v jehož obvodu je sídlo Odběratele. Vídeňská úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne
11. 04. 1980, která byla pro Českou republiku vyhlášena pod č. 160/1991 Sb., se neužije.

3.

Není-li nutné provést montáž nebo má-li být montáž dle smlouvy provedena Odběratelem, splní zahraniční dodavatel svou povinnost
dodat zboží, jakmile zboží Odběrateli předá v místě plnění nebo k jeho vlastní přepravě Odběratelem nebo k přepravě přepravci, na
němž se zahraniční dodavatel a Odběratel dohodli. Není-li dohodnuto jinak, nese náklady na přepravu zahraniční dodavatel.

4.

Nebezpečí škody na zboží (např. ztráty nebo zhoršení kvality zboží), jakož i jakékoli dodatečně vzniklé náklady přechází z dodavatele
na Odběratele okamžikem předání zboží v místě plnění.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na Webové stránce Odběratele v den odeslání elektronické nebo písemné
objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Prodávající stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, rozumí všem
ujednáním, podmínkám a/nebo právům a povinnostem z VOP vyplývajícím a výslovně s nimi souhlasí, uzavřením smlouvy /
potvrzením objednávky.

2.

Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude vykládána v souladu a vyvolá právní následky pouze dle ujednání ve smlouvě výslovně
vyjádřených a dle zákona, s vyloučením následků plynoucích ze zvyklostí a zavedené praxe smluvních stran. Smluvní strany se dle
§558 odst. 2 Občanského zákoníku dohodly, že k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně anebo v daném odvětví se nepřihlíží.

3.

Není-li v těchto VOP výslovně stanoveno jinak, je písemná forma právního jednání dodržena prostřednictvím elektronické pošty
(emailu). Emailovou adresou Odběratele se rozumí Kontaktní email, jakož i email Odběratele, ze kterého byla provedena objednávka
či návrh na uzavření smlouvy, popřípadě jiné právní jednání. Emailovou adresou dodavatele se rozumí email zveřejněný dodavatelem
na jeho webových stránkách jako jeho kontaktní email, email, ze kterého dodavatel reaguje na objednávku Odběratele či jeho návrh
na uzavření smlouvy, případně email ze kterého dodavatel činí jiné s tím související právní jednání. Právní jednání dodavatele
prostřednictvím jeho emailu je závazné bez ohledu na to, zda byla osoba činící právní jednání k tomu dodavatelem zmocněna či
nikoliv.

4.

Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po
dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.8.2021

______________________________
Workpress Aviation s.r.o.
Jiří HECKEL, jednatel
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