OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
WnD sp. z o.o. v Rąbieni
na trhu polském a trzích CEE
§ I. Všeobecná ustanovení.
1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) platí ve všech smluvních vztazích mezi
WnD sp. z o.o. se sídlem v Rąbieni, ul. Sucha 1/3, Rąbień, 95-070 Aleksandrów Łódzki,
Polská republika, DIČ: 6793080935, zaregistrovanou v Rejstříku podnikatelů Soudní
rejstřík s číslem 0000416020 se sídlem v Rąbieni, jejíž spis je uschován Okresním soudem
v Lodži-Śródmieście v Lodži, XX. Hospodářské oddělení Soudního rejstříku (dále jen
Producent) a jejími Zákazníky. Případná jiná smluvní ustanovení, která doplňují nebo ruší
ustanovení těchto VOP, platí pouze v případě, že budou výslovně písemně schválena nebo
potvrzena Producentem, včetně ustanovení v rámci dané objednávky nebo potvrzení
podmínek objednávky. Dle platných právních předpisů každá objednávka podaná
Zákazníkem s sebou nese bezpodmínečný a neodvolatelný souhlas s úplným zněním těchto
VOP.
2. Tyto VOP se nevztahují na fyzické osoby provádějící právní úkony, které nejsou přímo
spojené s jejich živností nebo profesním působením (dále jen Spotřebitelé).
3. Zákazník provádí další prodej zboží ve prospěch kupujících zboží vyrobené Producentem
v souladu s podmínkami, na kterých se Zákazník dohodne s dalším kupujícím zboží při
dodržení těchto VOP.
4. Tyto VOP se týkají následujících druhů zboží Producenta:
a. Okna,
b. Balkonové dveře, HST, Slide Plus, PSK,
c. Vnější dveře,
d. Okenní příslušenství, včetně skel, klik, rozšíření, dekorativních panelů PVC,
e. Okenní doplňky, včetně větracích klapek.
§ II. Ceníky, nabídky, katalogy, specifikace.
1. Veškeré ceníky a dodací podmínky zpřístupněné Zákazníkům Producentem ve formátu pdf
na e-mailovou adresu nebo nacházející se v katalozích a obchodních nabídkách jsou pouze
informačního rázu a nemohou být považovány za vůli uzavření smlouvy ze strany
Producenta a nejsou tak pro Producenta závazné. Měly by být považovány za výzvu k
jednání. Pro Strany jsou závazné pouze ceny a dodací podmínky určené v potvrzení
podmínek objednávky.
2. Veškeré obrázky zboží umístěné na webových stránkách producenta, v katalozích,
brožurách, inzerátech, výkresech, cenících nebo propagačních materiálech jsou pouze
informačního rázu, nedefinují charakteristiky objednaného zboží a nemohou být podkladem
pro stížnosti ze strany Zákazníka.
§ III. Objednávky.
1. Objednávky mohou být podávány prostřednictvím faxu nebo e-mailu.
2. Každá objednávka by měla obsahovat:
a. údaje, které přesně, úplně a jednoznačně popisují předmět objednávky dle získané
obchodní nabídky nebo aktuálního katalogu nebo ceníku Producenta. Předmět

objednávky musí splňovat požadavky týkající se technologie výroby určené
Producentem. Tyto požadavky jsou obsaženy v "Katalogu výrobku".
b.V případě objednání atypického výrobku, jehož konstrukce vyžaduje provedení dle
určené šablony, Zákazník je zavázán dodat Producentovi šablonu, která bude
reprezentovat skutečné tvary a rozměry objednané konstrukce. Šablona by měla být
Zákazníkem vyříznutá z tuhého materiálu, např. kartonu, v souladu se skutečnými tvary
a rozměry objednané konstrukce. Producent v žádném případě nevyřezává šablony.
3. Za podání objednávky prostřednictvím faxu nebo e-mailu se považuje poslání objednávky,
která musí:
a. být připravená zřetelným a čitelným způsobem,
b. v případě první objednávky podávané Zákazníkem obsahovat přesný název, adresu,
DIČ, telefonní číslo a číslo faxu, e-mailovou adresu, jméno, místo a adresu dodávky.
Adresa dodávky je adresa prodejny Zákazníka, nebo, ve výjimečných případech, jiná
adresa dohodnutá s Producentem a určená v objednávce jako dodací adresa (dále jen
Místo dodávky),
c. v případě dalších objednávek podávaných stejným Zákazníkem obsahovat přesný
název, místo a adresu dodávky, pokud se liší od těch uvedených v předchozích
objednávkách,
d. obsahovat podpis osoby, která je oprávněna k podávání objednávek jménem
Zákazníka.
4. Objednávky podané Zákazníkem jsou finální teprve ve chvíli, kdy Zákazník obdrží od
Producenta potvrzení podmínek objednávky. Potvrzení podmínek objednávky může být
Producentem zasláno prostřednictvím e-mailu nebo faxu. Zaslání Zákazníkovi potvrzení
podmínek objednávky Producentem znamená potvrzení shody podané objednávky s výše
uvedenými podmínkami podávání objednávek.
5. Veškeré strojní nebo ruční jednostranné dodatky nebo anotace provedené Zákazníkem na
objednávce nebo na potvrzení podmínek objednávky obdrženém od Producenta nejsou pro
Producenta závazné a vyžadují úpravu Zákazníkem podané objednávky a zaslání takto
upravené objednávky Producentovi za účelem potvrzení podmínek objednávky
Producentem.
6. Producent si vyhrazuje právo odmítnout realizaci každé Zákazníkem podané objednávky
bez uvedení příčiny, zejména pak v případě pochybnosti týkajících se solventnosti
Zákazníka nebo chyb w obsahu objednávky, nebo v případě, kdy realizace objednávky
přesahuje technologické možnosti Producenta týkající se realizace objednané konstrukce.
Producent nenese žádnou odpovědnost z titulu odmítnutí přijetí objednávky k realizaci, také
v případě, že odmítnutí následovalo po vzniku závazku na straně Zákazníka v předmětu
dalšího prodeje zboží Producenta dalšímu kupujícímu takového zboží.
7. V případě odmítnutí realizace objednávky Producent nezašle Zákazníkovi potvrzení
podmínek objednávky v souladu s pravidly určenými výše v odst. 4.
8. Producent může od Zákazníka požadovat opětovné podání dané objednávky (faxem nebo
elektronicky), tento požadavek může být Zákazníkovi sdělen během telefonického
rozhovoru.
9. V případě nutnosti opětovného podání nebo úpravy objednávky se za datum podání
objednávky považuje datum opětovného podání objednávky nebo datum podání upravené
objednávky. V případě opětovného podání objednávky nebo úpravy objednávky platí
příslušná ustanovení výše uvedených odst. 1-8.
10. Klient v žádném případě nemůže hlásit žádné změny v objednávce po obdržení od
Producenta potvrzení podmínek objednávky, zejména změny, které se týkají druhu, barvy,
počtu, rozměrů nebo tvarů objednaného zboží. Ve výjimečných případech, po předchozím

ustálení s Producentem změn v objednávce, Producent může souhlasit s úpravou takové
objednávky.
11. V případě, že Zákazník zruší objednávku po zaslání Producentem potvrzení podmínek
objednávky Zákazníkovi, nebo po zaslání Producentem potvrzení podmínek objednávky
Zákazníkovi a potom, co Zákazník zaplatí zálohu za podanou objednávku, Producent má
nárok na výpočet smluvní pokuty ve výši odpovídající nákladům, které Producent vynaložil
v souvislosti se zahájením výroby nebo s výrobou zboží určeného v podané objednávce
nebo případných nákladů na jeho skladování. Ustanovení § V odst. 6 platí přiměřeně
v případě smluvní pokuty dle předchozí věty. Za datum zrušení objednávky Zákazníkem se
považuje datum přijetí Producentem informace o zrušení objednávky Zákazníkem.
12. Má se za to, že Zákazník zrušil objednávku, také v případě, že prodlení s úhradou zálohy
na straně Zákazníka po obdržení potvrzení podmínek objednávky od Producenta překračuje
lhůtu šedesáti (60) dnů. V takovém případě Producent má právo prodat vyrobené zboží a
započítat takto vzniklou prodejní cenu na pohledávky z titulu výroby a skladování zboží a
případných maximálních úroků z prodlení, vypočítaných v souladu s příslušnými právními
předpisy dle § V. odst. 6b níže, poté, co písemná výzva k úhradě zálohy odeslaná
Zákazníkovi v dodatečné lhůtě sedmi dnů od data doručení předmětné výzvy nepřinesla
výsledky.
13. V případě opakujících se objednávek Zákazníka na dané zboží Producent nezaručuje, že
suroviny používané k výrobě daného zboží budou mít stejnou barvu.
14. Odpovědnost za kontrolu obsahu podané objednávky a obsahu potvrzení podmínek
objednávky s podanou objednávkou nebo individuálními ujednáními obou Stran a také za
správnost cen a měření nese výhradně Zákazník.
§ IV. Ceny.
1. Ceny zboží jsou určovány na základě ceníku platného u Producenta ke dni podání
objednávky Zákazníkem. Náklady na přepravu zboží na Místo dodávky a také náklady na
pojištění zboží během přepravy jsou zahrnuty v ceně zboží.
2. Ceny zboží vyplývající z ceníku platného u Producenta ke dni podání objednávky
Zákazníkem mohou být sníženy o výši základní slevy v souladu s odst. 3 níže, a případně
také o výši dalších slev, tj. obchodní slevy, časové/akční slevy platné ke dni podání
objednávky, speciální slevy za rozsah objednávky a skonto. Výše uvedené slevy jsou
poskytovány v pořadí určeném v předchozí větě. Výše uvedené slevy se nesčítávají.
3. Základní sleva je sleva na maloobchodní ceny Producenta. V případě, že Producent
poskytne Zákazníkovi základní slevu, výše slevy bude Producentem určena v potvrzení
podmínek objednávky.
4. Časová/akční sleva platná ke dni podání objednávky je Zákazníkům poskytována za
stejných podmínek. Časová/akční sleva se může týkat zejména časové akce (např. vánoční)
nebo předmětné akce (např. určené druhy profilů) organizované Producentem.
5. Producent může poskytnout Zákazníkovi speciální slevu za rozsah objednávky. V případě,
že Producent poskytne Zákazníkovi speciální slevu, výše slevy bude Producentem určena
v potvrzení podmínek objednávky.
6. Producent může poskytnout Zákazníkovi procentuální slevu z titulu úhrady úplné ceny
zboží v termínu určeném v § V odst. 1 níže v Producentem určené výši, vypočítané na
základě čisté ceny zboží (skonto).
7. Ceny zboží vyplývající z ceníku Producenta jsou čisté ceny a budou navýšeny o DPH dle
sazby platné ke dni vzniku zdanitelného plnění.
§ V. Platební podmínky.

1. Zákazník ze zavazuje uhradit každou Producentem potvrzenou objednávku ve výši 100 %
hodnoty této objednávky v termínu do 7 dnů od data zaslání potvrzení podmínek
objednávky Producentem. Producent si vyhrazuje právo k zahájení realizace objednávky,
včetně zahájení výroby objednaného zboží, po zaplacení ceny ve výši 100 % hodnoty
objednávky.
2. Veškeré platby by měly být Zákazníkem prováděny na bankovní účet Producenta uvedený
na daňovém dokladu a obsahovat titul platby, zejména pak číslo objednávky.
3. Za datum platby se dle těchto VOP považuje datum připsání finančních prostředků na
bankovní účet Producenta.
4. Zvláštní platební podmínky, jiné než je uvedeno výše, mohou být Stranami dohodnuty při
podání objednávky Zákazníkem. Nicméně, nezávisle na dříve Stranami dohodnutých
zvláštních platebních podmínkách, je Producent oprávněn kdykoliv podmínit vydání zboží
předchozím zaplacením ceny zboží v plné výši, v případě, že podle názoru Producenta se
finanční situace Zákazníka zhoršila (což je zřejmé zejména v případě prodlení Zákazníka
s úhradou dosavadních finančních závazků) nebo úhrada ceny zboží je podle názoru
Producenta z jiných důvodů ohrožena.
5. Ke vzniku závazku realizovat danou objednávku na straně Producenta dochází pokaždé
v případě splnění níže uvedených podmínek, s výjimkou odst. 6a níže:
a. podání objednávky Zákazníkem dle pravidel určených v § III odst. 1-3 výše,
b.úhrada finančních závazků Zákazníka, specifikovaných výše v odst. 1,
c. zaslání Producentem potvrzení podmínek objednávky Zákazníkovi.
6. V případě, že je Zákazník v prodlení s úhradou jakýchkoliv vymahatelných pohledávek
vůči Producentovi:
a. Producent - nezávisle na ustanoveních odst. 1 a odst. 5 výše - není zavázán k realizaci
žádných objednávek podaných tímto Zákazníkem, také v případě, že tyto objednávky již
byly Producentem potvrzeny, a částka uhrazená Zákazníkem za tyto nerealizované
objednávky bude v první řadě započtena na úkor veškerých pohledávek, i přesto, že
Zákazník specifikuje, na úkor které objednávky je částka zaplacena, a zbývající částka
bude vracena zpět na bankovní účet, a také
b.Producent je oprávněn k výpočtu úroků z prodlení, dle příslušných právních předpisů, ve
výši nejméně jejich maximální roční výše povolené zákonem, navýšených o paušální
smluvní pokutu ve výši čtyřiceti (40) eur z titulu nákladů na zpětné získání pohledávek,
aniž by to narušovalo veškeré další právní úkony, které Producent může podniknout.
Výše maximálních úroků z prodlení, které bude Zákazník povinen uhradit, bude doložena
formou účetního dokladu vystaveného Producentem.
7. Zákazník prohlašuje, že opravňuje Producenta k vystavování daňových dokladů bez svého
podpisu.
§ VI. Dodávka zboží.
1. Dodávka zboží je realizována dle podmínek určených v daném potvrzení podmínek
objednávky. Ve věcech neupravených potvrzením podmínek objednávky platí tyto VOP.
2. Dodávka zboží bude realizována v termínu uvedeném v potvrzení podmínek objednávky.
Nicméně, Producent bude Zákazníka informovat o blížícím se termínu dodávky
prostřednictvím faxu nebo e-mailu, nejméně 2 dny před dohodnutým termínem dodávky.
3. Oznámení určené v odst. 2 výše zavazuje Zákazníka k odběru objednaného zboží v termínu
dodávky.

4. Producent se zavazuje dodat zboží na Místo dodávky. Po zahájení realizace přepravy
Producentem se nepřipouští změna Místa dodávky uvedeného v potvrzení podmínek
objednávky, leda že Producent s takovou změnou Místa dodávky písemně souhlasí.
5. Dodávka zboží, jak je specifikována v tomto článku, bude realizována dle podmínek
určených v Incoterms 2010, v souladu s pravidlem DAP (Delivered at Place) - v případě, že
místo dodávky se nachází na území Evropské unie - a v souladu s pravidlem DDP
(Delivered Duty Paid) - v případě, že Místo dodávky se nachází mimo území Evropské unie.
6. Za provedení dodávky zboží Producentem Strany považují předání Producentem zboží
k dispozici Zákazníkovi v Místě dodávky, v termínu dohodnutém v potvrzení podmínek
objednávky. Realizace dodávky zboží je dle ustanovení tohoto odstavce realizací
objednávky, specifikované v § III výše. Datum dodání zboží Zákazníkovi je datum realizace
objednávky a splnění Producentem povinnosti dodat zboží v souladu s potvrzením
podmínek objednávky (dále jen Datum dodávky).
7. Zákazník přebírá odpovědnost za dodané zboží ve chvíli předání zboží k jeho dispozici
v Místě dodávky.
8. Čitelný podpis na dokumentu odběru zboží, obsahující jméno a příjmení osoby, která
přejímá objednané zboží, tzn. Zákazníka nebo osoby jím pověřené k odběru zboží, a také
nevznesení výhrad týkajících se dodaného zboží se považují za důkazy jeho předání dle
přijaté objednávky a potvrzení toho, že je zboží kompletní a nepoškozené. Má se za to, že
osoba, která přebírá zboží jménem Zákazníka v Místě dodávky, je k takovému odběru a
podpisu dokumentů oprávněna.
9. V případě, že Zákazník nepřejímá zboží nebo ho odmítá přijmout v termínu dodávky, má
producent nárok na umístění zboží ve skladu na náklady a riziko Zákazníka a má právo
požadovat od Zákazníka úhradu smluvní pokuty za skladování zboží ve výši 2 % z čisté
hodnoty dané objednávky za každý den prodlení s odběrem zboží.
10. Převyšuje-li prodlení s odběrem objednaného zboží čtrnáct (14) dnů od Data dodávky,
Producent má nárok na prodej zboží na náklady a riziko Zákazníka, poté, co písemná výzva
k odběru zboží Zákazníkem v dodatečné lhůtě sedmi dnů od data doručení předmětné výzvy
nepřinesla výsledky. Po uplynutí dodatečné lhůty odběru objednaného zboží Producent je
oprávněn k prodeji zboží a zápočtu takto získané ceny na úkor pohledávek z titulu
skladování zboží a případné smluvní pokuty vyúčtované za prodlení s odběrem zboží, jak
je specifikována výše v odst. 9.
11. Neúspěšné uplynutí dodatečné lhůty odběru objednaného zboží Zákazníkem znamená
zrušení objednávky Zákazníkem. Ustanovení § III odst. 11 výše se použijí přiměřeně.
Nepřijetí zboží Zákazníkem nenarušuje povinnost Zákazníka uhradit cenu zboží a případné
dodatečné náklady, včetně nákladů na přepravu/převoz.
§ VII. Přeprava.
1. Přepravu zboží zajistí Producent. Producent hradí náklady spojené s přepravou zboží na
Místo dodávky a náklady na pojištění zboží během přepravy.
2. Vykládku zboží zajistí Zákazník.
3. V případě nemožnosti nebo závažných potíží při přepravě zboží na Místo dodávky, které
vyplývají zejména z pravidel silničního provozu nebo terénního omezení (příliš úzká nebo
příkrá příjezdová komunikace apod.) je Zákazník zavázán k okamžitému určení jiného
Místa dodávky, kam bude zboží přepraveno, v okruhu 20 km od původního Místa dodávky
uvedeného v potvrzení podmínek objednávky nebo dohodnutého s Producentem dle výše
uvedeného § VI odst. 4. Neurčení Zákazníkem jiného Místa dodávky ve výše zmíněné
vzdálenosti v situaci určené v předchozí větě znamená zrušení objednávky Zákazníkem.
Ustanovení § III odst. 11 výše se použijí přiměřeně.

4. Zákazník je při odběru zboží zavázán k dodržování pravidel odběru a hodnocení zboží
vyplývajících z obecných právních předpisů a v případě, že v tomto období platí pokyny
Producenta, je zavázán i k dodržování pokynů Producenta. Zejména všechny výhrady
týkající se shody zboží s objednávkou, jeho úplnosti a nepoškozenosti, by měly být sepsány
do zprávy při vykládce zboží u Zákazníka, tato zpráva by měla okamžitě, v termínu do 7
dnů od odběru zboží, být zaslána Producentovi, a to faxem nebo elektronicky. Porušení
základních právních předpisů nebo pokynů Producenta je základem pro neuznání reklamace
Producentem, zejména pak nesplnění činností spojených s kontrolou zboží při jeho odběru
určených obecnými právními předpisy nebo výše zmíněnými pokyny Producenta týkajícími
se pravidel odběru a kontroly zboží bude mít za následek ztrátu oprávnění z titulu záruky
za fyzické vady a ztrátou nároku z titulu neprovedení nebo nenáležitého provedení dodávky
Producentem.
5. Výhrady týkající se shody zboží s objednávkou, jak jsou specifikovány výše v odst. 4.,
nezprošťují Zákazníka povinnosti uhradit cenu zboží.
§ VIII. Zabezpečení.
Za účelem zabezpečit všechny závazky Zákazníka vůči Producentovi vzniklé z titulu realizace
objednávek podávaných Zákazníkem, si Producent vyhrazuje právo k:
a. zápočtu všech Zákazníkem uhrazených záloh nebo cen zboží na úkor libovolné
vymahatelné pohledávky - také v případě, že Zákazník určí, na úkor které pohledávky byla
zaplacena záloha nebo cena zboží,
b. převedení těchto závazků na třetí strany, a to bez souhlasu Zákazníka,
c. pozastavení dodávek objednaného zboží až do uhrazení dlužné částky v plné výši.
§ IX. Záruka. Garance. Vztah s dalšími kupujícími zboží.
1. Veškerá oprávnění Zákazníka z titulu záruky, jak jsou specifikována v polském Občanském
zákoníku, jsou vyloučena.
2. Producent může Spotřebiteli poskytnout záruku kvality za vyrobené zboží.
3. Za potvrzení poskytnutí záruky kvality na vyrobené zboží se považuje vydání Producentem
Spotřebiteli záručního listu, který přesně specifikuje podmínky poskytnuté záruky.
V případě poskytnutí záruky kvality na vyrobené zboží může být záruční list Producentem
přiložen k danému zboží.
4. Zákazník nese vůči Producentovi a vůči dalším kupujícím zboží plnou odpovědnost z titulu
poskytnutí jakýchkoliv jiných záruk než je záruka poskytnuta Producentem.
5. V případě dalšího prodeje zboží Producenta Zákazníkem je Zákazník zavázán k:
a. poskytování dalším kupujícím zboží Producenta čitelných, úplných a řádných informací
týkajících se původu a producenta dále prodávaného zboží. V případě uvedení Zákazníka
v omyl ve věci původu nebo producenta dále prodávaného zboží, Zákazník nese z tohoto
titulu plnou a výhradní odpovědnost vůči dalšímu kupujícímu zboží.
b.poskytování dalším kupujícím zboží Producenta čitelných, přesných a úplných informací
ohledně technických a provozních možností zboží, montážních pravidel platných v Místě
dodávky a také k vydání spolu s koupeným zbožím všech příslušných dokumentů včetně
záručního listu, pokud byl tento list dodán Producentem spolu se zbožím,
c. v případě, že Zákazník provádí montáž zboží - montáži zboží v souladu s návodem a
stavebními pravidly nebo technickými normami příslušnými v místě montáže zboží,
včetně montáže všech prvků zboží v případě montáže spočívající v zabudování zboží do
stavby a neprovádění modifikaci jednotlivých součástí zboží. V opačném případě
Zákazník nese plnou odpovědnost vůči Producentovi a vůči dalším kupujícím zboží

Producenta z titulu škody vzniklé na straně Producenta nebo kupujícího zboží v důsledků
výše zmíněného jednání Zákazníka.
§ X. Vyšší moc.
1. V případě, že Producent nemůže dodržet termín dodávky z důvodu vzniku
nepředvídatelných, mimořádných okolnosti, které i přes prokazatelné zachování péče
vyžadované okolnostmi nemohly být včas odstraněny nebo kterým nebylo možné se
vyhnout (např. havárie, stávka, výluka, úřední sankce a zákroky, prodlení s dodávkou
suroviny, přerušení dodávky energie, války, povodně, hurikány, zemětřesení, dále jen Vyšší
moc), neprovedení nebo prodlení s provedením dodávky způsobené vznikem takových
okolností bude Stranami považováno za okolnost, která nezpůsobí odpovědnost za škodu
na straně Producenta, a bude základem pro změnu termínu dodávky na takový, který
zohlední dobu působení Vyšší moci.
2. V případě působení Vyšší moci se Producent zavazuje okamžitě informovat Zákazníka o
nastání této skutečnosti. V případě, že Vyšší moc znemožní realizaci dodávky po dobu delší
než 6 měsíců, Zákazník je oprávněn ke zrušení nezrealizovaného rozsahu objednávky; toto
zrušení nemá vliv na předchozí jednání a nezpůsobí žádné dodatečné náklady. Zrušení
objednávky Zákazníkem v důsledku působení Vyšší moci nemůže nastat před
bezvýsledným uplynutím dodatečného termínu dodávky určeného Zákazníkem a
doručeného doporučenou zásilkou Producentovi, s rizikem, že po jeho uplynutí Zákazník
bude oprávněn ke zrušení objednávky.
3. V případě, že Zákazník zruší objednávku z důvodů, které jsou specifikovány výše v odst.
1, Zákazník nemá nárok na žádnou náhradu škody z titulu neprovedení nebo nenáležitého
provedení dodávky nebo objednávky Producentem.
§ XI. Odpovědnost za škodu.
1. Veškerá odpovědnost za škodu Producenta je omezena na případy porušení zásadních
ustanovení VOP, podmínek dodávky nebo potvrzení podmínek objednávky a zahrnuje
pouze jednání/nedbalosti nesoucí známky úmyslné viny a/nebo hrubé nedbalosti.
2. Objektivní odpovědnost je vyloučena. Odpovědnost za škodu se týká pouze běžných,
typických, předvídatelných v okamžiku potvrzení podmínek objednávky Producentem a
přímých následků jednání/nedbalosti a nezahrnuje tzv. následné škody a ztracený zisk.
§ XII. Změny.
1. Producent si vyhrazuje právo kdykoliv upravit tyto VOP.
2. Změny VOP jsou platné od okamžiku jejich vstupu v platnost, s tím, že objednávky podané
Zákazníkem před vstupem v platnost změn v VOP se realizují dle ustanovení VOP platných
v okamžiku podání objednávky.
§ XIII. Závěrečná ustanovení.
1. Místně příslušným soudem oprávněným k řešení veškerých sporů vyplývajících ze
smluvních vztahů uzavřených mezi Stranami dle těchto VOP je výhradně místně příslušný
soud v sídle Producenta.
2. Rozhodné právo pro smluvní vztahy vyplývající z těchto VOP je polské právo.

3. V případě, že kterékoliv z ustanovení VOP nebo ujednání týkajících se dodacích podmínek
nebo dané objednávky nebo potvrzení podmínek objednávky je nebo bude neplatné,
neporušuje to platnost ostatních ustanovení.
4. Ve věcech neupravených těmito VOP, dodacími podmínkami nebo potvrzením podmínek
objednávky platí příslušné předpisy polského práva.
5. Tyto VOP nahrazují a ruší veškeré dosavadní smlouvy a dohody, které jsou pro Strany
závazné a které jsou upraveny těmito VOP.
6. Tyto VOP byly vyhotoveny v polském, českém, slovenském a maďarském jazyce. Veškeré
případné nesrovnalosti ve výkladu těchto VOP mezi jejich jazykovými mutacemi budou
hodnoceny dle polské jazykové mutace.
7. Tyto VOP nabývají platnosti dne 1. 5. 2016.

Představenstvo WnD sp. z o.o. v Rąbieni

