Všeobecné prodejní podmínky a dodací podmínky
společnosti GREENCHEM CZ S.R.O.
1. Veškeré nabídkové ceny budou nezávazné. GREENCHEM CZ S.R.O. – dále ‘GREENCHEM’ –
je může stáhnout do pěti pracovních dnů od jejich přijetí.
2. Pokud nebude dohodnuto jinak, platby se přijímají v hotovosti, bez odpočtů nebo
zápočtů.
3. Pokud kupující nezaplatí plnou kupní cenu do 30 dnů od data vystavení faktury, bude
to mít tyto následky, bez ohledu na ostatní práva společnosti GREENCHEM:
a. Všechny ostatní pohledávky dlužné společnosti GREENCHEM se stanou okamžitě
splatnými;
b. Společnost GREENCHEM bude mít nárok účtovat úrok z prodlení ve výši 1% za
každý měsíc, od 30. dne od vystavení faktury do data jejího proplacení včetně,
přičemž každý započatý kalendářní měsíc se pro tyto účely považuje za celý
měsíc;
c.
Společnost GREENCHEM bude mít právo jednostranně ukončit smlouvu jako celek
nebo její realizaci nebo část realizace doporučeným dopisem bez dalšího
upozornění na pochybení druhé smluvní strany nebo pozastavit realizaci smlouvy
nebo její části bez povinnosti hradit případné škody;
d. Veškeré náklady společnosti GREENCHEM, včetně nákladů na právní zastoupení a
jiných nákladů, a včetně nákladů na vymáhání pohledávek vůči kupujícímu nebo
jejich částí, hradí kupující. Mimosoudní náklady budou účtovány podle
vymáhacích poplatků Holandské advokátní asociace, pokud skutečné náklady
nebudou vyšší.
4. Výsledky měření a vážení prováděného společností GREENCHEM a uvedení a analýzy
hmotností společnosti GREENCHEM budou pro obě strany závazné a rozhodující pro
dodávaná množství. Pokud si to bude kupující přát, může se měření a vážení
zúčastnit jeho zástupce a kontrolovat jej (nebo je nechat zkontrolovat) nebo si
nechat množství změřit anebo zvážit na vlastní náklady.
5. Pokud nebude dohodnuto jinak, bude za místo dodání produktů považováno jakékoliv
místo, kde bude produkt z pojízdné cisterny přemístěn do skladovací nádrže
kupujícího nebo do skladu kupujícího, nebo do skladovací nádrže nebo skladu, který
kupující určí, s výjimkou přepravy na zodpovědnost a riziko kupujícího, kdy bude za
místo dodání považováno místo, kde bude produkt AdBlue naložen k přepravě.
Skladovací nádrž nebo skladiště musí být pro přepravní vozidlo společnosti bez
problémů přístupné. Pokud podle názoru společnosti GREENCHEM nebude možné výše
zmíněnou dodávku doručit bez problémů běžným způsobem, bude společnost
GREENCHEM oprávněna dodávku nerealizovat.
6. Kromě povinnosti zaplatit za dodané produkty má kupující ještě povinnost zajistit
podmínky pro vyložení nákladu (uložení produktů do nádrží). Pokud tato podmínka
nebude splněna, mimo jiné, není společnost GREENCHEM povinna vykládku u
kupujícího provést.
7. Pokud nebude výslovně písemně dohodnuto jinak, uvedený termín dodávky nebude
pevným termínem. Proto v případě zpožděné dodávky musí společnost GREENCHEM
obdržet písemné upozornění na zpoždění. Společnost GREENCHEM nebude odpovědná
za následky zpožděných dodávek, ať už zpoždění nastane z jakékoliv příčiny.
8. S ohledem na přepravu, skladování, používání nebo aplikaci dodávaných produktů
předpokládá společnost GREENCHEM normální okolnosti a osoby s odpovídajícími
zkušenostmi. Kupující musí o jakékoliv jiné situaci společnost GREENCHEM výslovně
včas předem informovat. Společnost GREENCHEM není odpovědná za následky
přepravy, skladování, použití nebo aplikaci neoprávněnými osobami nebo za

nenormálních okolností. Společnost GREENCHEM dále není odpovědná za případy, kdy
některá rada, obecná nebo specifická, kterou společnost GREENCHEM udělí s ohledem
na přepravu, skladování, použití nebo aplikaci dodávaných produktů, nebude
kupujícím nebo třetími stranami přísně dodržována. Kupující odškodní společnost
GREENCHEM za škody uvedené v tomto článku, které vzniknou z důvodů
neuposlechnutí rady, obecné nebo specifické, kterou společnost GREENCHEM udělí
s ohledem na přepravu, skladování, použití nebo aplikaci dodávaných produktů
kupujícímu nebo třetí osobě, za kterou je kupující odpovědný.
9. V případě, že bude kupující prodávat nebo dodávat produkt AdBlue zakoupený od
společnosti GREENCHEM dále, musí tak činit podle označení a specifikací určených
společností GREENCHEM v čisté nesmíšené podobě.
10. GREENCHEM zaručuje, že produkty AdBlue dodávané kupujícímu budou v okamžiku
dodání splňovat normu DIN 70070. Pokud jde o dodávky produktu AdBlue, bude
závazek společnosti GREENCHEM vůči kupujícímu ve všech případech omezen na
splnění výše uvedené záruky. GREENCHEM poskytuje na plnící zařízení dodávané
kupujícímu roční záruku na vady designu a výrobní vady. Pokud jde o plnící zařízení
(se vším, co zahrnuje), bude závazek společnosti GREENCHEM vůči kupujícímu ve všech
případech omezen na splnění výše uvedené záruky. Pokud kupující oprávněně uplatní
tuto záruku vůči společnosti GREENCHEM, bude GREENCHEM pouze povinen nahradit
nebo opravit zdarma vadný produkt. Přímé nebo nepřímé následné nebo jiné škody,
včetně ušlého zisku a škod způsobených zpožděním nebo odstávkou, budou ve všech
případech ze závazku firmy vyloučeny.
11. Jakmile bude produkt AdBlue dodán, je kupující povinen ihned po dodání produkt
zkontrolovat. Stížnosti na dodávku, včetně stížností na kvalitativní odchylky
dodaného produktu, musí kupující sdělit společnosti GREENCHEM písemně ihned po
dodání, ale v každém případě nejpozději do 21 dní od data dodávky. Pokud tak
neučiní, pozbude kupující veškeré potenciální nároky podle článku 12.
12. Stížnosti na faktury zaslané společností GREENCHEM musí být předloženy kupujícím do
21 dní od data vystavení faktury. Pokud tak neučiní, pozbude kupující veškeré
potenciální nároky v tomto ohledu.
13. GREENCHEM není povinen přijmout vrácenou dodávku, pokud nevydá předem písemné
povolení k vrácení produktů.
14. GREENCHEM zůstává vlastníkem dodaných produktů až do okamžiku zaplacení plné
smluvní ceny podle smlouvy. GREENCHEM také zůstane vlastníkem dodaných produktů,
pokud kupující nezaplatí za provedenou nebo dohodnutou práci podle smlouvy nebo
sankci za nesplnění některých ustanovení smlouvy, včetně nároků společnosti na
pokuty, úroky z prodlení a vymáhací poplatky nebo jiné náklady. Riziko poškození
produktů však přechází na kupujícího okamžikem jejich dodání.
15. Pokud se kterékoliv ustanovení těchto prodejních podmínek dostane do rozporu
s obchodními podmínkami kupujícího, tyto podmínky budou mít přednost, pokud
nebude mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
16. Kdykoliv před realizací dohody s kupujícím má společnost GREENCHEM, v případě
pochybností o jeho schopnosti plnit závazky podle této dohody plynoucích
z momentální finanční situace kupujícího, právo požadovat od kupujícího záruku
splnění všech jeho závazků plynoucích z této dohody. Pokud takovou záruku
neobdrží, má společnost GREENCHEM právo dohodu zrušit buď celou nebo její dosud
nerealizovanou část bez povinnosti hradit jakékoliv odškodné.
17. Společnost GREENCHEM bude mít právo kdykoliv smlouvu předčasně ukončit, buď celou
nebo její dosud nerealizovanou část, s 30 denní výpovědní lhůtou, bez soudní
intervence a bez povinnosti odškodnit kupujícího za předčasné ukončení smlouvy.

18. Společnost GREENCHEM nebude odpovědná za nesplnění svých závazků nebo za jejich
nesplnění řádně a včas, pokud byla celá nebo částečná realizace zpožděna,
znesnadněna nebo znemožněna účinky vyšší moci, která bude zahrnovat zejména
tyto případy: - uposlechnutí nařízení nebo požadavku vládního úřadu, celnice,
místního nebo jiného úřadu, nebo jakékoliv osoby, která prokáže, že má oprávnění
toto nařízení nebo požadavek vydat; - překážky, omezení nebo závady ve výrobě
anebo dodávce (včetně výměny dodavatele) anebo v dovozu surovin nebo přísad pro
výrobu produktů anebo ve výrobě a dodávce vlastních produktů a jejich přepravě na
místo určení (včetně selhání nebo zpoždění dodavatelů) ;- skutečnosti nebo
okolnosti, které společnost GREENCHEM nemohla v okamžiku podpisu smlouvy
předvídat a které mají takový dopad, že kdyby o nich bývala společnost GREENCHEM
věděla, dohodu o dodávce by byla neuzavřela nebo by ji byla uzavřela za jiných
podmínek.
19. Okolnosti uvedené v článku 18 budou v každém případě zahrnovat: válku, mobilizaci,
povstání, bojkot, zničení, epidemie, přírodní katastrofy, extrémní povětrnostní
podmínky, stávky, požáry, nucená přerušení činnosti výrobního závodu, extrémní
dopravní zpoždění, drastické nárůsty cen, které nebude možno přejít, a všechny další
okolnosti, které budou narušovat normální chod společnosti GREENCHEM nebo jejích
dodavatelů.
20. Společnost GREENCHEM je povinna kupujícího o výskytu okolností uvedených v článcích
18 a 19 neprodleně informovat, a pokud to bude možné, uvést, za jakých podmínek
bude schopen pokračovat v dodávkách.
21. Pokud jde o dodávky FOB nebo FCA, musí kupující pro aplikaci nulové sazby DPH ve
spojení s dodávkami uvnitř Společenství potvrdit písemně společnosti GREENCHEM
nejpozději k datu dodávky, že produkty budou přepravovány kupujícím nebo jeho
jménem do jiného členského státu EU. Poskytnutí těchto informací nezbavuje
společnost GREENCHEM práva před aplikací této sazby požadovat další informace nebo
dokumenty.
22. Společnost GREENCHEM a všechny ostatní společnosti, které jsou s touto společností
sdruženy do skupiny (a které jsou v tomto ohledu představovány společností
GREENCHEM), budou mít právo započítávat dluhy vůči kupujícímu proti pohledávkám za
kupujícím a společnost GREENCHEM bude mít právo započítávat své pohledávky proti
výše uvedeným dluhům.
23. Pokud nebude písemně dohodnuto jinak, veškeré smlouvy uzavřené společností
GREENCHEM a z nich plynoucí spory se budou řídit výhradně holandským právem.
24. Veškeré spory mezi smluvními stranami bude v první instanci řešit soud v holandské
Bredě podle normálních pravidel jurisdikce.
25. Pokud se kterékoliv ustanovení těchto podmínek stane neplatným, zcela nebo zčásti,
zůstanou veškerá ostatní ustanovení této smlouvy plně v platnosti. Ve vztahu
k neplatnému ustanovení se strany zavazují dohodnout se na zákonném a platném
ustanovení, které by se co nejvíce blížilo významu neplatného ustanovení.

