Všeobecné obchodní podmínky společnosti LIVA Předslavice, spol. s r.o.
pro kupní smlouvy a servis výrobků

3.3. Kupní
cena
je
placena
Kupujícím
bezhotovostně bankovním převodem na účet
Prodávajícího. Kupní cena se považuje za uhrazenou
dnem připsání finanční částky rovnající se kupní
ceně (včetně DPH) na účet Prodávajícího.
3.4. V případě prodlení Kupujícího s platbou kupní
ceny, případně zálohy na kupní cenu, je Prodávající
oprávněn odepřít veškeré plnění (např. opravy v
souvislosti s plněním z titulu odpovědnosti za vady
apod.), a to až do úplného uhrazení celé kupní ceny,
jakož i jejího příslušenství.
3.5. Pokud před odevzdáním Výrobku Kupujícímu
nastanou či vejdou ve známost okolnosti, které
mohou
ohrožovat
dobytnost
pohledávek
Prodávajícího za Kupujícím, je Prodávající oprávněn
požadovat uhrazení celé kupní ceny před
odevzdáním Výrobku Kupujícímu, a to do jednoho
týdne od doručení výzvy k zaplacení kupní ceny
Kupujícímu, anebo požadovat poskytnutí jistoty či
jiného zajištění. Nesplní-li Kupující tento požadavek,
je Prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy
a požadovat smluvní pokutu ve výši 15 % z celkové
kupní ceny Výrobku. Sjednáním ani uhrazením
smluvní pokuty není dotčeno právo Prodávajícího
na náhradu újmy v plné výši vedle smluvní pokuty.

1. Úvodní ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen
„VOP“) platí pro veškeré kupní smlouvy uzavřené
mezi společností LIVA Předslavice, spol. s r.o., IČ 639
06 821, se sídlem č.p. 19, 387 01 Předslavice,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 5709
(dále jen jako „Prodávající“), a zákazníkem, který je
právnickou či podnikající fyzickou osobou, v rámci
jeho podnikatelské činnosti, (dále jen jako
„Kupující“), při prodeji techniky a technologie,
zejména zemědělské, stavební, kolové a lesnické a
jiného zařazení, se kterými Prodávají obchoduje, a
tvoří jejich nedílnou součást.
2. Kupní smlouva
2.1. Předmětem kupní smlouvy je prodej techniky
a/nebo technologie, zejména zemědělské, stavební,
kolové a lesnické a jiného zařazení, se kterými
Prodávají obchoduje, jejíž specifikace je uvedena v
kupní smlouvě (dále také jen jako „Výrobek“),
Prodávajícím Kupujícímu, za podmínek stanovených
kupní smlouvou a těmito VOP.
2.2. Kupní smlouva musí mít písemnou formu.
Kupní smlouva je uzavřena a nabývá platnosti a
účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami, není-li sjednáno jinak.

4. Dodací podmínky
4.1. Povinnost odevzdat Výrobek Kupujícímu je
Prodávajícím splněna dnem, kdy Prodávající umožní
Kupujícímu nakládat s Výrobkem v místě odevzdání
určeném na základě dohody mezi Prodávajícím a
Kupujícím a není-li této dohody, pak v sídle
Prodávajícího. Povinnost Prodávajícího odevzdat
Výrobek je splněna rovněž v případě, kdy je Výrobek
připraven k vykládce na dopravním prostředku
v dohodnutém místě odevzdání. V kupní smlouvě je
uveden pouze předpokládaný (nezávazný) termín
odevzdání Výrobku. O přesném termínu odevzdání
bude Prodávající vhodným způsobem Kupujícího
informovat, přičemž za dostačující se považuje
oznámení provedené telefonicky či odeslané emailem, nebo faxem na e-mailovou adresu / číslo
faxu Kupujícího uvedené v záhlaví kupní smlouvy. V
případě prodlení Kupujícího se splněním jakéhokoli
závazku vyplývajícího z kupní smlouvy se
předpokládaný termín odevzdání Výrobku uvedený
v kupní smlouvě posunuje, a to o dobu trvání
takového prodlení. Předpokládaný termín se rovněž
posunuje o dobu trvání mimořádné a
nepřekonatelné překážky, vzniklá nezávisle na vůli
Prodávajícího, např. stávky, výluky, provozní

3. Kupní cena a platební podmínky
3.1. Kupní cenou se rozumí celková kupní cena
Výrobku stanovena na základě dohody smluvních
stran v Kč nebo v EUR. Ke kupní ceně bude
připočtena DPH v zákonné výši.
3.2. Dojde-li v období mezi uzavřením kupní
smlouvy a odevzdáním Výrobku ke změně
směnných kurzů v neprospěch české koruny vůči
EUR o více než 8 % a/nebo změně příslušných
právních předpisů upravujících výši daní (zejména
daň z přidané hodnoty), má Prodávající právo zvýšit
kupní cenu o částku odpovídající výši změny. O této
skutečnosti
Prodávající
vyrozumí
písemně
Kupujícího. V případě, že Kupující s takovouto
úpravou kupní ceny nesouhlasí, je oprávněn od
kupní smlouvy odstoupit, a to do 5 dnů od obdržení
písemného vyrozumění Prodávajícího o změně
kupní ceny. Neodstoupí-li Kupující ve stanovené
lhůtě od kupní smlouvy, je Kupující povinen
upravenou kupní cenu zaplatit. Jako kurz rozhodný
pro stanovení pohybu směnného kurzu je brán kurz
devizového trhu vyhlašovaný Českou národní
bankou.
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poruchy a zdržení dodávky ze strany subdodavatelů
či výrobců a jiné okolnosti. Výše uvedené okolnosti
včetně absence či zdržení dodávky od
subdodavatelů či výrobců zprošťují Prodávajícího
povinnosti k náhradě újmy, a Prodávající je
oprávněn odstoupit částečně nebo zcela od kupní
smlouvy.
4.2. Kupující je povinen Výrobek bezodkladně
převzít, pokud mu Prodávající oznámí přesný termín
odevzdání anebo odešle oznámení o přesném
termínu odevzdání dle odst. 4.1. alespoň 5
pracovních dnů předem.
4.3. Nebezpečí škody na Výrobku přechází na
Kupujícího odevzdáním Výrobku Kupujícímu. Pokud
smluvní strany v kupní smlouvě sjednají, že Výrobek
bude Kupujícímu odeslán, Prodávající odevzdá
Výrobek Kupujícímu předáním Výrobku prvnímu
dopravci, přičemž nebezpečí škody na Výrobku
přechází na Kupujícího předáním Výrobku tomuto
dopravci. V případě, že se Prodávající v kupní
smlouvě zavázal odevzdat Kupujícímu Výrobek
v jiném místě odevzdání, než je sídlo či provozovna
Prodávajícího
a
Výrobek
není
zaslán
prostřednictvím dopravce, přechází nebezpečí
škody na Kupujícího v okamžiku, kdy je Výrobek
v dohodnutém
místě
odevzdání
připraven
k vykládce na dopravním prostředku.
4.4. Prodávající není povinen zajistit v místě
odevzdání vykládku Výrobku z dopravního
prostředku, když vykládku Výrobku se neprodleně
při přistavení dopravního prostředku v místě
odevzdání zavazuje zajistit na své náklady a
nebezpečí Kupující. Nezajistí-li Kupující v takovém
případě vykládku Výrobku neprodleně při přistavení
dopravního prostředku v místě odevzdání a
vykládku Výrobku zajistí na své náklady Prodávající,
zavazuje se Kupující náklady vzniklé Prodávajícímu
v souvislosti s vykládkou Výrobku Prodávajícímu
nahradit. Náklady, které vznikly Prodávajícímu v
souvislosti s vykládkou Výrobku ve sjednaném místě
odevzdání, tak Prodávající vyúčtuje Kupujícímu.
4.5. Při odevzdání Výrobku předá Prodávající
Kupujícímu doklady, jež jsou nutné k užívání
Výrobku.
4.6. Kupující je povinen Výrobek při převzetí
důkladně prohlédnout a zkontrolovat a podepsat
dodací list k němu. Podpisem dodacího listu Kupující
potvrzuje, že Výrobek byl dodán bez vad.
4.7. Pokud je Kupující v prodlení s převzetím
Výrobku, je Prodávající oprávněn odstoupit od
kupní smlouvy a Výrobek prodat jakékoli třetí
osobě, pokud Kupujícího na možnost odstoupení a
prodeje Výrobku další osobě upozornil a stanovil mu
dodatečnou lhůtu k převzetí Výrobku, která nesmí
být kratší než 30 dnů. V daném případě odstoupení
od kupní smlouvy a prodeji Výrobku třetí osobě se
Kupující zavazuje zaplatit Prodávajícímu rozdíl

v kupní ceně dohodnutý v kupní smlouvě a cenou
dosaženou s třetí osobou, pakliže tato cena bude
nižší.
5. Pojištění
5.1. Kupující je povinen pojistit Výrobek do plné
výše kupní ceny proti všem pojistným nebezpečím
včetně strojního pojištění, a dále sjednat pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem
Výrobku a havarijní pojištění, to vše až do úplného
zaplacení kupní ceny včetně příslušenství, a pojistné
plnění, pokud je to dle právních předpisů přípustné,
vinkulovat ve prospěch Prodávajícího. Kupující je
povinen předložit příslušnou pojistku Prodávajícímu
nejpozději při převzetí Výrobku. Pokud Kupující
příslušnou pojistku Prodávajícímu nepředloží,
Prodávající není povinen Kupujícímu Výrobek
odevzdat, aniž by se tím dostal do prodlení
s plněním závazku vyplývajícího z kupní smlouvy
Porušení této povinnosti Kupujícího je považováno
za podstatné porušení kupní smlouvy.
6. Záruka a práva z vadného plnění
6.1. Prodávající poskytuje Kupujícímu na Výrobek
záruku za jakost v případě, že je tak ujednáno
v kupní smlouvě.
6.2. V případě výskytu vady na Výrobku má
Kupující v rámci záruky právo na bezplatné
odstranění vady, zejména opravou, příp. výměnou
vadné součásti Výrobku.
6.3. Záruka se nevztahuje, resp. jí nejsou kryty:
1. pneumatiky a duše
2. rychleji opotřebovatelné díly, tj. veškeré
svíčky, kondenzátory, stírací lišty stěračů,
pojistky, obložení brzd, brzdové destičky,
lanka spojky, filtry, žárovky
3. hydraulické hadice
4. kapaliny, maziva, oleje
5. skleněné součásti Výrobku
6. hadice, lana, pásy, řetězy, řemeny
7. vady či poškození vzniklé v důsledku
nesprávného
či
protiprávního
či
neodborného jednání Kupujícího, obsluhy
nebo jiné třetí osoby, včetně nárazu a pádu
8. vady či poškození vzniklé v důsledku
jakékoliv havárie
9. vady či poškození vzniklé v důsledku zřícení
budovy nebo její části, vandalismem,
poškozením požárem, úderem blesku,
povodní, záplavou, lavinou, sesuvem půdy
či jiným přírodním živlem
10. vady či poškození vzniklé v důsledku
krádeže nebo pokusem o ní, ztrátou, nebo
pohřešováním Výrobku
11. běžné opotřebení Výrobku a jeho částí –
dle povahy a typu Výrobku
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12. vady a poškození vzniklé v důsledku
dlouhodobého uskladnění Výrobku
13. vady či poškození vzniklé v důsledku koroze,
kavitace, oxidace, únavy materiálu
14. vady či poškození způsobené přerušením
nebo zastavením provozu Výrobku, ať již
částečného nebo úplného
15. vady či poškození na dílech, které se
vyměňují při změně pracovního úkonu nebo
pro opotřebení
16. vady a poškození vzniklé v důsledku
nedodržení pokynů výrobcem uvedených
v návodu k obsluze týkajících se obsluhy,
předepsaných prohlídek a údržby, zejména
intervalů záručního servisu (prohlídek a
údržby)
17. použití Výrobku k jiným účelům, než
k jakému je určen
18. vady či poškození vzniklé v důsledku
přepravy, nakládání, skládání Výrobku
19. vady či poškození vzniklé v důsledku použití
nekvalitních náhradních dílů, maziv či kapalin
20. vady či poškození vzniklé v důsledku úprav
Výrobku nebo montáže příslušenství
neprovedených Prodávajícím
6.4. Kupující v rámci záruky ani v rámci zákonných
práv z vadného plnění nemůže požadovat na
Prodávajícím náhradu škody či jiné újmy, náhradu
nákladů vzniklých v souvislosti s vadou Výrobku či
náklady spojené s uplatněním práva z vadného
plnění, resp. se Kupující těchto práv vzdává.
6.5. Vytkl-li Kupující vadu Výrobku Prodávajícímu
oprávněně, záruční doba i zákonná lhůta pro
uplatnění práva z vadného plnění běží (nestaví se) i
po dobu, po kterou Kupující nemůže vadný Výrobek
užívat.
6.6. V případě, že na Výrobek není poskytnuta
záruka nebo se jedná o použitý Výrobek, Kupující se
v rámci zákonných práv z vadného plnění i záruky u
použitého Výrobku (je-li poskytnuta) vzdává práva
na odstoupení od kupní smlouvy, výměnu Výrobku
a slevu z kupní ceny.
6.7. U použitého Výrobku Prodávající neodpovídá
za vady odpovídající míře použití nebo opotřebení,
které Výrobek měl při převzetí Kupujícím.
6.8. V reklamaci (oznámení vady Prodávajícímu)
musí Kupující uvést zejména:
- označení kupní smlouvy a její datum,
- označení reklamovaného Výrobku,
- popis projevu vady,
- požadované právo z vadného plnění,
- datum uplatnění reklamace,
- označení a podpis Kupujícího.
Pokud reklamace nebude mít tyto náležitosti,
nejedná se o řádnou reklamaci a Prodávající není
povinen ji vyřídit.

Součástí řádné reklamace je i předání čistého a bez
nákladu Výrobku Prodávajícímu k přezkoumání
vady.
6.9. Veškerá práva z vadného plnění se uplatňují u
Prodávajícího.
6.10. Vady musí Kupující oznámit Prodávajícímu
bezodkladně po jejich zjištění (poté, co je Kupující
mohl při dodatečné péči zjistit). V případě nesplnění
kterékoliv povinnosti Kupujícího dle tohoto
odstavce nebude právo z vadného plnění
Kupujícímu přiznáno.
6.11. Prodávající vyřídí reklamaci dle svých možností
bez zbytečných průtahů. V případě neoprávněné
reklamace
se
Kupující
zavazuje
zaplatit
Prodávajícímu veškeré náklady, které Prodávajícímu
vznikly v souvislosti s posouzením vady Výrobku.
6.12.
Výrobci Výrobku (dále jen „Výrobce“) je
vyhrazeno právo provádět u Výrobku bez
předchozího upozornění změny v technických
parametrech, konstrukci, vybavení, použitých
materiálech, vnějším provedení, barevném odstínu,
nebo jiné úpravy v rozsahu povolném příslušnými
ustanoveními obecně závazných právních předpisů,
vyjma podstatných změn vlastností a výbavy,
výslovně uvedených v kupní smlouvě.
6.13.
Veškeré údaje o vzhledu, vybavení, výkonu,
rozměrech, hmotnosti, konstrukci, použitých
materiálech a ostatní údaje, udávané nebo
publikované k reklamním a propagačním účelům
Výrobce, nebo prodávajícím, mají vždy jen
přibližnou a ilustrativní povahu a nejsou závaznými
údaji o vlastnostech a jakosti Výrobku, vyjma
technických dat a údajů, uvedených v základním
technickém popisu Výrobku.
7. Odstoupení od kupní smlouvy
7.1. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní
smlouvy v případech stanovených právními
předpisy, kupní smlouvou a těmito VOP.
Odstoupením se závazek Prodávajícího z kupní
smlouvy zrušuje od počátku. Účinky odstoupení
nastávají okamžikem jeho doručení Kupujícímu.
Smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě, že
Kupujícímu nebude možno doručit odstoupení od
kupní smlouvy ani na adrese jeho sídla uvedené
v hlavičce kupní smlouvy, končí účinnost kupní
smlouvy 14. dnem po navrácení nedoručené
poštovní zásilky zpět Prodávajícímu.
7.2. Je-li Kupující v prodlení s plněním jakéhokoliv
závazku či povinnosti vyplývající z kupní smlouvy,
právních předpisů a/nebo těchto VOP po dobu delší
než 30 dnů (zejména, nikoli však pouze, s uhrazením
kupní ceny či jakékoli její části či převzetím
Výrobku), je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy
odstoupit. V případě, že Kupující splnění některé
povinnosti
výslovně
odepře,
nebo
je-li
s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem patrné,
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že Kupující povinnost nemůže splnit, je Prodávající
oprávněn odstoupit od kupní smlouvy s okamžitou
účinností. Toto právo náleží Prodávajícímu
i v případě, že dojde ke zrušení Kupujícího nebo
k podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení
proti Kupujícímu.
7.3. Odstoupením Prodávajícího od kupní smlouvy
není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu újmy
v plné výši.
7.4. Prodávající je oprávněn peněžní prostředky
uhrazené Kupujícím dle kupní smlouvy do okamžiku
zrušení kupní smlouvy na sjednanou kupní cenu
(dále jen jako „zaplacené peněžní prostředky“)
použít k úhradě jakýchkoli svých pohledávek za
Kupujícím vyplývajícím z kupní smlouvy a/nebo
těchto VOP (včetně, nikoli však pouze, pohledávky
na uhrazení vzniklé újmy, pohledávky na jakoukoli
smluvní pokutu podle kupní smlouvy a/nebo VOP.
Smluvní strany se dohodly, že Prodávající je
oprávněn jakékoli své splatné i nesplatné
pohledávky jednostranně započíst proti jakýmkoli
splatným i nesplatným pohledávkám Kupujícího za
Prodávajícím (zejména, nikoli však pouze, proti
pohledávce Kupujícího na vrácení zaplacených
peněžních prostředků, vznikne-li Kupujícímu nárok
na její vrácení).
7.5. V případě zrušení kupní smlouvy z jakéhokoliv
důvodu má Prodávající vůči Kupujícímu právo na
náhradu za snížení hodnoty Výrobku, zejména,
nikoliv však pouze, v důsledku jeho poškození
a/nebo opotřebení, ke kterému došlo do okamžiku
vrácení Výrobku Prodávajícímu. Tato částka bude
určena dohodou stran; nebude-li dohoda možná,
bude výše stanovena na základě znaleckého
posudku znalce určeném Prodávajícím.
7.6. Bude-li kupní smlouva zrušena z důvodu
prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny, je
Prodávající oprávněn vyúčtovat Kupujícímu za celé
období, po které měl Kupující Výrobek k dispozici (tj.
od okamžiku odevzdání Výrobku Kupujícímu až do
jeho řádného vrácení Prodávajícímu), poplatek za
užívání stroje ve výši 0,2 % kupní ceny (bez DPH) za
každý započatý den, ve kterém měl Kupující Výrobek
k dispozici.
7.7. V případě odstoupení od kupní smlouvy či
jiného zrušení kupní smlouvy je Kupující povinen
Prodávajícímu vrátit na své náklady Výrobek
s veškerým příslušenstvím a doklady v sídle
Prodávajícího, a to nejpozději do sedmi dnů ode dne
doručení odstoupení druhé smluvní straně. Pokud
Kupující Výrobek s veškerým příslušenstvím a
doklady v této lhůtě Prodávajícímu nevrátí, Kupující
tímto uděluje Prodávajícímu výslovný a
neodvolatelný souhlas ke vstupu na svoje pozemky,
do svých budov i ostatních prostor, kde se nachází
nebo by se mohl nacházet Výrobek, a v případě, že
tyto budou uzavřeny, výslovný a neodvolatelný

souhlas k tomu, aby je nechal otevřít, a aby si
Výrobek odebral.
8. Servis Výrobku
8.1. Prodávající poskytuje a zajišťuje Kupujícímu na
Výrobek záruční, mimozáruční a pozáruční servis
(dále jen společně servis). Záruční servis obsahuje
záruční opravy a záruční prohlídky a údržbu. Záruční
opravy provádí Prodávající bezplatně. Záruční
prohlídky a údržbu, mimozáruční a pozáruční servis
provádí Prodávající dle svého aktuálního ceníku
platného v den objednání servisu Kupujícím. Servis
bude prováděn na základě samostatné smlouvy o
dílo
(servisního
protokolu)
potvrzeného
Prodávajícím a Kupujícím.
Kupující je povinen řídit se předepsanými pokyny
v návodu k obsluze Výrobku a pokyny Výrobce a
Prodávajícího týkající se provozu a dalších
podmínek užívání a servisu Výrobku. V této
souvislosti se zavazuje na své náklady zajistit
proškolení obsluhy Výrobku Prodávajícím. O tomto
proškolení vydá Prodávající Kupujícímu osvědčení.
8.2. Kupující je povinen pro bezpečné a spolehlivé
užívání Výrobku řádně a včas zajišťovat na své
náklady záruční servis Výrobku (záruční prohlídky a
údržbu) v souladu s návodem k obsluze a pokyny
Výrobce a Prodávajícího. Prodávající z důvodu
plnění povinností Kupujícího nezávazně doporučuje
svěřit záruční prohlídky a údržbu autorizovanému
servisu Výrobce, jakým je i Prodávající, který má pro
záruční prohlídky a údržbu k dispozici originální
náhradní díly včetně maziv a kapalin a potřebné
vybavení a kvalifikované pracovníky. Prodávající si
vyhrazuje právo odmítnout reklamaci vady
Kupujícího v případě, že vada vznikla v důsledku
nebo v souvislosti s nekvalifikovanou záruční
prohlídkou či údržbou nebo neprovedením řádné a
včasné záruční prohlídky či údržby nebo použitím
nekvalitních náhradních dílů, maziv, kapalin.
8.3. Prodávající se zavazuje: (i) k servisu používat
pouze kvalifikované pracovníky, (ii) záruční servis
provádět dle návodu k obsluze a pokyny Výrobce,
(iii) zajišťovat k servisu potřebné náhradní díly,
maziva a kapaliny, (iv) servis zahájit nejdéle do 24
hodin od objednání servisu Kupujícím, (v) zajišťovat
na náklady Kupujícího:
- odborné informace a poradenství Kupujícímu
v souvislosti s Výrobkem,
- kontrolu posezónního uskladnění Výrobku,
- pravidelné roční proškolení obsluhy Výrobku.
8.4. Kupující se zavazuje při servisu na požádání
Prodávajícího zajistit přítomnost kvalifikované
obsluhy Výrobku (s osvědčením od Prodávajícího)
v době stanovené Prodávajícím a zajistit na své
náklady Prodávajícímu vhodné podmínky pro
provedení servisu a bezpečnost práce v případě, že
servis není prováděn u Prodávajícího.
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8.5. Pokud si Kupující objedná náhradní díly u
Prodávajícího bez montáže, Kupující se zavazuje
tyto díly odebrat ze skladu Prodávajícího nejpozději
do 5-ti pracovních dnů od obdržení výzvy
Prodávajícího k převzetí náhradních dílů, pokud
není jiné dohody.
8.6.V servisním listu k placenému servisu Kupujícím
je cena stanovena odhadem.
8.7. Pokud bude při servisu zjištěno, že cena servisu
ve skutečnosti převýší cenu odhadu servisu o více
než 10 %, vyrozumí Prodávající písemně (postačí emailem) Kupujícího o nové ceně včetně
odůvodnění. Pokud Kupující do 5-ti dnů od odeslání
oznámení neodstoupí od smlouvy o dílo na servis,
ani výslovně novou cenu neodsouhlasí, je
Prodávající oprávněn dle své volby buď servis
dokončit a požadovat novou cenu, nebo od
konkrétní smlouvy o dílo odstoupit a požadovat
úhradu již provedené práce a nákladů. Výše
popsané se přiměřeně použije i na potřebu rozšíření
zakázky.
8.8. O ukončení servisu a povinnosti převzetí
Výrobku bude Prodávající Kupujícího informovat.
8.9. Kupující má v rámci záruky a zákonných práv
z vadného plnění právo pouze na odstranění vady
opravou (výměnou dílu) a nemá právo od smlouvy
odstoupit a na slevu z ceny díla a dále nemá právo
na náhradu škody a jiné újmy vzniklé v souvislosti
s vadou díla, na jakékoli náklady spojené s vadou
díla a s uplatněním práva z vadného plnění, resp. se
jich výslovně vzdává.
8.10. V případě oznámení vady předá Kupující
Výrobek Prodávajícímu v provozovně Prodávajícího
k posouzení vady, čistý a bez nákladu, nebude-li jiné
dohody, nebo předloží reklamovaný díl či jiný
materiál bez zbytečného odkladu po oznámení vady
Prodávajícímu. V oznámení vady musí Kupující
uvést projev vady a jaké právo z vadného plnění
uplatňuje.
8.11. Právo na zaplacení ceny díla (servisu) vzniká
Prodávajícímu před předáním Výrobku po
provedeném servisu Kupujícímu, není-li dohodnuto
v konkrétním případě stranami jinak.
8.12. V případě prodlení Kupujícího se zaplacení
ceny servisu má Prodávající právo na úrok z prodlení
ve výši 0,05 % z dlužné částky denně.
8.13. Kupující je povinen vyzvednout si Výrobek po
provedení servisu nejpozději do jednoho týdne od
provedení servisu.

10. Ostatní ujednání a závěrečná ustanovení
10.1. Kupující je povinen na žádost Prodávajícího
opatřit kupní smlouvu úředně ověřeným podpisem,
a to při uzavření kupní smlouvy, případně kdykoliv
během účinnosti kupní smlouvy formou notářského
uznání podpisu za vlastní.
10.2. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost o
kupní smlouvě, VOP a všech informacích, které se
dozvěděl v rámci obchodního vztahu s Prodávajícím,
vůči všem třetím osobám s výjimkou právních
zástupců, daňových poradců a auditorů smluvních
stran. Povinnost mlčenlivosti je Kupující povinen
zajistit i u všech svých zaměstnanců. Za porušení
mlčenlivosti se nepovažuje poskytnutí informací
vyžádaných k tomu oprávněnými orgány. Povinnost
mlčenlivosti trvá i v případě zániku smluvního
závazku mezi smluvními stranami.
10.3. V případě rozporu mezi ustanovením kupní
smlouvy a ustanovením těchto VOP je rozhodující
ujednání kupní smlouvy.
10.4. Jestliže se některé ustanovení těchto VOP
stane z hlediska zákona neplatným nebo
nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost a
účinnost ostatních ustanovení VOP. Neplatná či
nevynutitelná ustanovení budou nahrazena
takovými, která jim z hlediska sledovaného účelu
nebo svým smyslem nejvíce odpovídají.
10.5. Kupující a Prodávající podpisem těchto VOP s
nimi vyslovují svůj souhlas a zavazují se, že se jimi
budou řídit.
10.6. V případě, že po podpisu kupní smlouvy do
doby jejího splnění (resp. do odevzdání Výrobku
Kupujícímu) dojde k uzavření leasingové smlouvy
nebo smlouvy obdobné mezi Kupujícím a třetí
osobou (zejména leasingovou společností) na
Výrobek uvedený v kupní smlouvě, kupní smlouva
se ke dni účinnosti leasingové (nebo jí podobné)
smlouva automaticky ruší (resp. práva a povinnosti
z ní zanikají dohodou). Strany se dohodly, že
případně uhrazená záloha na kupní cenu může být
použita na úhradu zálohy (příp. akontace) dle
uvedené leasingové nebo jí podobné smlouvy.
V __________ dne _____ V _________ dne ______
_______________
__________________
_________
LIVA Předslavice, spol. s r.o.
Jméno: [●]
Funkce: jednatel

9. Obchodní sdělení
Kupující dává souhlas prodávajícímu k zaslání
obchodních sdělení týkajících se zboží, se kterým
Prodávající obchoduje a služeb Prodávajícího
prostřednictvím elektronické pošty či telefonu.
Tento souhlas může být Kupujícím odvolán na
adrese Prodávajícího.
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[obchodní firma]
Jméno: [●]
Funkce: [●]

