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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 
FIRMY CABERO WÄRMETAUSCHER GMBH & CO. KG (NÍŽE OZNAČEN TAKÉ JAKO PRODÁVAJÍCÍ) 
 
 
 
I. ROZSAH PLATNOSTI   

vůči obchodníkům, náleží-li smlouva k obchodní živnosti; právnickým osobám veřejného práva a veřejnoprávního zvláštního majetku.   

 
1. Dodávky, služby a nabídky firmy Cabero budou poskytovány výlučně na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek. 
2. Odporující podmínky kupujícího, odchylné od obchodních podmínek prodávajícího, nebudou prodávajícím uznány, pouze když 

prodávající výslovně písemně souhlasí s jejich platností. Tyto dodací podmínky platí i tehdy, když prodávající s vědomím 
odporujících podmínek kupujícího nebo podmínek, které se od těchto dodacích podmínek odchylují, bezvýhradně realizuje 
dodávku kupujícímu.  

3. Obchodní podmínky platí také pro veškeré budoucí obchodní vztahy. 

 
II. UZAVŘENÍ SMLOUVY/SMLUVNÍ OBSAH  

 
1. Předmětem smlouvy je v nabídce označený výrobek. Kupující obdrží dále technickou dokumentaci, návod k obsluze a údržbě. 

Rozhodující pro rozsah dodávky je písemné potvrzení zakázky prodávajícím. V případě nabídky prodávajícího s časovou platností a 

přijmutí ve stanovené lhůtě pak nabídka, jestliže nebylo předloženo včasné potvrzení zakázky. Vedlejší ujednání a změny vyžadují 

písemný souhlas prodávajícího. 

2. Podklady jako zobrazení, nákresy, údaje o váze a rozměrech náležící k nabídce, jsou směrodatné jen přibližně, nebudou-li výslovně a 

označeny za závazné. 

3. Na předběžných rozpočtech nákladů, výkresech a jiných materiálech si prodávající vyhrazuje vlastnické i autorské právo, nesmějí být 

zpřístupněny třetím. 

 
III. CENY  
 

1. Jestliže nebylo výslovně ujednáno jinak, platí ceny z místa výroby, včetně nakládky v místě výroby a balení, ovšem vyjma přepravy, 

s připočtením daně, vždy v zákonem stanovené výši. Poskytnutí ujednané slevy předpokládá včasné splnění všech závazků kupujícího 

vůči prodávajícímu také u jiných smluv. 

2. Při objednání strojů z katalogu jsou směrodatné ceníky prodávajícího platné v den objednání; je-li mezi objednáním a dodáním časový 

úsek delší nežli čtyři měsíce, ponechává si prodávající právo přiměřeným způsobem zvýšit cenu za předpokladu, že dojde k podstatné 

změně poměrů směrodatných pro stanovení ceny, zvláště materiálových nákladů, mzdových nákladů a veřejných odvodů. 

3. Při objednání speciálních strojů a zařízení má prodávající právo účtovat zvýšení mezd a materiálových nákladů, pakliže nastanou po 

odevzdání nabídky do jejího zhotovení, v podobě přiměřené režijní přirážky.  

4. Nerozpočítané práce budou účtovány dle odpracovaných hodin, potvrzených kupujícím, s připočtením případných výdajů a cestovních 

výloh a dle spotřebovaného materiálu za denní ceny. Pokud má kupující po potvrzení objednávky, nebo zahájení výroby specifické 

požadavky nebo požadavky na změnu, budou také účtovány zvlášť. 
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IV. VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA 
 

1. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo na veškeré dodané zboží do splnění všech pohledávek, zvláště také veškerých 
nedoplatků z obchodního vztahu s kupujícím, bez rozdílu jejich právní příčiny. To platí také u poskytování plateb na zvlášť 
označené pohledávky. Přesáhne-li hodnota předmětu, který slouží jako zajištění a je prodáván s výhradou vlastnictví, celkovou 
výši pohledávky prodávajícího o více nežli 20%, je prodávající povinen za žádost kupujícího předmět vydat.  

2. Zpracování nebo opracování zboží s výhradou vlastnictví je prováděno pro provádějícího jako pro výrobce ve smyslu § 950 BGB 
(něm. Občanský zákoník), aniž by ho zavazovalo; zpracované zboží je považováno za zboží s výhradou vlastnictví. V případě 
zpracování nebo směšování zboží s výhradou vlastnictví kupujícím s jiným, jemu nepatřícím zbožím náleží prodávajícímu 
spoluvlastnictví na věci vzniklé zpracováním nebo smíšením, v poměru sumy účetních hodnot zboží s výhradou vlastnictví k 
jinému použitému zboží. Po zaniknutí vlastnictví prodávajícího vestavbou, spojením nebo smíšením, postoupí kupující 
prodávajícímu již v tomto okamžiku jemu náležející vlastnická práva k nové věci, nebo věci v objemu účetní hodnoty zboží 
s výhradou vlastnictví. Kupující ji pro prodávajícího bezúplatně uschová. Vzniklá spoluvlastnická práva prodávajícího jsou 
považována za zboží s výhradou vlastnictví. 

3. Kupující je oprávněn prodávat zboží s výhradou vlastnictví pouze v běžném obchodním styku a pouze tehdy, není-li v prodlení 
vůči prodávajícímu, ovšem s tím, že pohledávky z dalšího prodeje přecházejí na prodávajícího. Pohledávky kupujícího z dalšího 
prodeje zboží s výhradou vlastnictví vůči třetím postupuje kupující prodávajícímu již v tomto okamžiku. 

4. Kupující je oprávněn inkasovat pohledávky z dalšího prodeje do odvolání prodávajícího, které může být učiněno kdykoliv. 
Prodávající využije svého práva na odvolání pouze při zhoršení majetkových poměrů kupujícího. Kupující není v žádném případě 
oprávněn postoupit pohledávky třetím. Na žádost prodávajícího je povinen ihned uvědomit své odběratele o postoupení 
prodávajícímu a vydat prodávajícímu informace a podklady potřebné k inkasování.  

5. V případě zastavení nebo jiného zásahu, který ohrožuje práva nebo dispoziční možnosti prodávajícího, je kupující povinen 
prodávajícího neprodleně informovat.  

6. Jestliže prodávajícímu vzniknou z důvodu poškození, snížení, ztráty nebo zániku zboží s výhradou vlastnictví nebo z jiného důvodu 
nároky vůči pojišťovatelům nebo jiným třetím osobám, postoupí kupující prodávajícímu tyto nároky také již v tomto okamžiku, včetně 
veškerých vedlejších práv, namísto výnosu z prodeje a ve stejném rozsahu. 

7. Uplatňování výhrady vlastnictví prodávajícím není považováno za odstoupení od smlouvy, pokud to prodávající výslovně písemně 
neprohlásí. 

8. Nedostojí-li kupující svým platebním povinnostem, nebo pakliže zastaví platby nebo jestliže neproplatí směnku nebo šek, je 
prodávající oprávněn kdykoliv převzít zboží s výhradou vlastnictví do svého bezprostředního držení. 

 
  
V. PLATEBNÍ PODMÍNKY  

 
1. Pokud není stanoveno jinak jsou platby splatné 14 dní od vystavení faktury. Pokud se kupující dostane s platbou do prodlení, je 

prodávající oprávněn účtovat úroky z prodlení ve výši 8% z dané základní úrokové sazby. Zákazníkovi zůstane vyhrazeno právo 
doložit, že prodávajícímu nevznikla žádná, nebo pouze minimální škoda. Uplatňování dalších škod tímto zůstává nedotčeno.  

2. Prodávající je oprávněn provádět zápočet plateb nejprve na jeho starší dlužné částky, i s vědomím jiného znění ustanovení 

kupujícího, přičemž bude prodávající v těchto případech o provedeném způsobu vyúčtování informován. 
3.  Kupující je oprávněn provádět zápočet, zadržení nebo snížení pouze tehdy, jestliže byly jeho protinároky právoplatně potvrzeny, 

jsou nesporné nebo byly uznány prodávajícím.  
 
VI. DODACÍ TERMÍN 
 

1. Dodací termíny nebo lhůty, které byly sjednány závazně nebo nezávazně vyžadují písemnou formu. 
2. Dodací termín počíná odesláním potvrzení objednávky, ovšem nikoliv před splněním případných povinností kupujícího, týkajících 

se opatření podkladů, povolení, odpojení/vyřazení, jako i před úhradou zálohové platby.  
3. Dodací termín je považován na dodržený, pakliže předmět dodávky do jejího uplynutí opustil závod nebo byla sdělena 

připravenost k odeslání. 
4. Dodací termín se přiměřeně prodlužuje v důsledku opatření v rámci bojů za práci, zvláště stávky a blokády jako i v důsledku 

nepředvídatelných překážek, které nastaly nezávisle na vůli prodávajícího, pakliže tyto překážky mají prokazatelně značný vliv na 
zhotovení nebo dodávku předmětu dodávky. To platí také v případě, kdy okolnosti nastanou u subdodavatele. Počátek a ukončení 
okolností tohoto druhu sdělí prodávající kupujícímu v důležitých případech co nejdříve.  
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5. Jestliže vznikne kupujícímu škoda následkem zpoždění v důsledku vlastního zavinění prodávajícího, je oprávněn požadovat náhradu 

škody vzniklé zpožděním s vyloučením dalších nároků. Její výše činí půl procenta za každý celý týden zpoždění, ale nejvýše celkem pět 

procent hodnoty té části celkové dodávky, která nemohla být v důsledku zpoždění včas nebo v souladu se smlouvou užívána. Pakliže 

bylo zpoždění způsobeno úmyslně nebo v důsledku hrubé nedbalosti nebo představuje podstatné porušení smluvních povinností, zůstává 

v platnosti odpovědnost ze zákona. 

6. Při zpoždění expedice na žádost kupujícího, mu budou počínaje následujícím měsícem po sdělení připravenosti k odeslání účtovány 

náklady na uskladnění, při uskladnění v závodě prodávajícího. Prodávající je ovšem oprávněn disponovat po stanovení a marném 

uplynutí přiměřené lhůty s předmětem dodávky jiným způsobem, a dodat kupujícímu předmět dodávky v přiměřené prodloužené lhůtě.  

7. Dodržení dodacího termínu předpokládá splnění smluvních povinností kupujícího.  

 
VII. PŘECHOD RIZIK A PŘEVZETÍ 
 

1. Rizika přecházejí na kupujícího nejpozději s odesláním částí dodávky kupujícímu, a to i v případě plnění dílčích dodávek, nebo 
v případě, kdy prodávající převzal ještě jiná plnění např. náklady spojené s odesláním nebo dovozem a instalací. Na přání 

kupujícího bude zásilka na jeho náklady pojištěna proti krádeži, poškození a škodám vzniklým dopravou, ohněm nebo vodou jako 
i jiným pojistitelným nebezpečím. 

2. Pokud se odeslání zpozdí v důsledku okolností, nezávislých na vůli prodávajícího, přechází riziko na kupujícího dnem 
připravenosti zásilky k odeslání; kupující je ovšem povinen zajistit na přání a náklady kupujícího pojištění, které bude požadovat. 

3. Dodané předměty budou kupujícím převzaty bez ohledu na práva vyplývající z odstavce VIII., i když vykazují nezávažné vady.  
4. Plnění dílčích dodávek je přípustné. 

 
VIII. POSKYTNUTÍ ZÁRUKY 
 

1. Prodávající ručí za vady, které se vyskytnou při přechodu rizik, v rámci záruční lhůty 12 měsíců od dodávky, v souladu 

s následujícími pravidly: 

 
1.1. Vlastnost výrobku byla smluvně ujednána v bodu I. Věcná vada se vyskytuje tehdy, jestliže dodávka nemá ujednané 

vlastnosti, nebo není-li použitelná pro smluvně ujednaný účel použití popsaný v technické dokumentaci a v návodu k obsluze.  

1.2. Prodávající provede kontrolu vad neprodleně po obdržení dodávky. 
1.3. Bezplatně opraveny nebo nově dodány budou díly posouzené kupujícím, které budou v rámci 12 měsíců (bez ohledu na 

životnost) ode dne přechodu rizik prokazatelně nepoužitelné, nebo budou mít podstatně omezenou použitelnost, 

prokazatelně v důsledku okolností která nastaly před přechodem rizik – zvláště spočívající v chybě konstrukce, špatných 
materiálů nebo vadného provedení. Zjištění takových vad musí být neprodleně oznámeno kupujícímu.  

1.4. K provedení všech oprav nebo náhradních dodávek, které budou prodávajícím posouzeny jako nutné, musí kupující po 

dohodě s prodávajícím poskytnout potřebný čas a možnost, jinak bude kupující oproštěn od povinnosti poskytnutí záruky za 
vady. Pouze v naléhavých případech ohrožení bezpečnosti provozu nebo k odvrácení nepoměrně velkých škod, přičemž 
musí být prodávající okamžitě vyrozuměn nebo když je prodávající s odstraněním vady v prodlení, má kupující právo 

odstranit vadu ihned sám, nebo prostřednictvím třetích a požadovat od prodávajícího náhradu vynaložených nákladů. 
1.5. Pakliže prodávající promešká stanovenou přiměřenou dodatečnou lhůtu a vadu neodstraní, nebo odstranění odepře nebo 

kupujícímu sdělí, že odstranění této vady není možné, je kupující oprávněn uplatnit právo na snížení. Jestliže mezi 
prodávajícím a kupujícím nedojde k uzavření dohody, je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy. V přiměřené lhůtě musí 

být poskytnuto odpovídající vysvětlení. 
1.6. Kupující je v případě uplatňování oprávněných a nepopiratelných reklamací vad oprávněn zadržet platby prodávajícímu, 

v přiměřeném objemu k reklamovaným vadám. 
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1.7. Oprava popř. odstranění vady je považováno za nezdařené při uskutečnění dvou bezúspěšných pokusů o nápravu vad. 
V tomto případě, má zákazník právo na odstoupení od smlouvy nebo snížení kupní ceny. V případě, že prodávající 

podstatným způsobem porušil své povinnosti, je kupující oprávněn požadovat dodatečně k odstoupení od smlouvy náhradu 
škody, nebo snížení, alternativně náhradu svých marných výdajů. Náhrada škody kupujícího se ovšem omezuje na 10 ze sta 
hodnoty dané části dodávky nebo plnění, které nemohlo být z důvodu neplnění uvedeno do provozu. Pokud jsou produkty 

užity mimo rozsah užití dohodnutý ve smlouvě, kupující je povinen nésti tímto vzniklé vícenáklady. 
1.8. Uplatňování nároků na odstranění vad po uplynutí záruční doby je přípustné pouze v případech, kdy prodávající a kupující 

před uplynutím promlčení ujednali prodloužení promlčecí lhůty.  

1.9. Prodávající nepřebírá záruku za škody na předmětu dodávky, vzniklé z následujících důvodu: nevhodné nebo neodborné 
použití, nedodržování návodu k obsluze a údržbě, nedodržování technické dokumentace, chybná montáž popř. uvedení do 
provozu kupujícím nebo třetími osobami, běžné opotřebení, chybná nebo nedbalá manipulace, použití nevhodných 

provozních prostředků, výměnných dílů, chybné stavební popř. montážní práce, nevhodný stavební podklad popř. místo 
montáže, chemické, elektrochemické nebo elektrické vlivy, v případech kdy nebyly zaviněny prodávajícím.  

1.10. Při provedení oprav nebo instalaci náhradního dílu před uplynutím záruční doby dle bodu 1, končí záruční povinnost  
prodávajícího s uplynutím lhůty pro původní předmět dodávky, ovšem nejdříve 3 měsíce po provedení oprav nebo instalaci 
náhradního dílu. Lhůta pro odstranění vad z předmětu dodávky se prodlužuje o dobu přerušení provozu způsobené 
prováděním dodatečných oprav.  

1.11. Nahrazené díly se stávají majetkem prodávajícího. 
1.12. Při lstivém oklamání a převzetí záruky platí zákonné promlčecí lhůty. 
1.13. Další nároky kupujícího vůči dodavateli a jeho pomocníkům jsou vyloučeny, zvláště nárok na náhradu škody, která nevznikla 

na samotném předmětu dodávky. To neplatí v případech, kdy vstupuje v platnost nucené ručení z důvodu úmyslného nebo 
hrubě nedbalostního jednání, jako i při výslovném převzetí záruky za vlastnost a tělesného poškození. 

 
IX. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI 
 
Mimo záruku ručí prodávající dle následujících ustanovení:  

1. Bez omezení při úmyslném nebo hrubě nedbalostním jednání a závazných organizačních pochybení, u škod z újmy na životě, 

nebo zdraví. 
2. S omezením na škody, které jsou na základě smluvního účelu použití typické a předvídatelné, na škody vzniklé ze zaviněného 

porušení podstatných smluvních povinností nebo na škody, které byly způsobeny pomocníky prodávajícího úmyslně, nebo 

z hrubé nedbalosti bez porušení podstatných smluvních povinností. Jako odškodnění za smluvní porušení zaviněné jednou 
smluvní stranou, bude druhé smluvní straně poskytnuta náhrada vzniklé ztráty vzniklá porušením smlouvy, včetně ušlého zisku. 
Tato náhrada škody ovšem nesmí překročit ztrátu, kterou mohla smluvní strana, která se dopustila porušení smlouvy při uzavření 

smlouvy předvídat, jako možný důsledek porušení smlouvy. Horní hranice ručení prodávajícího se u těchto případů omezuje na 
maximální krycí částku jeho povinného ručení. 

3. Při ručení z lehké nedbalosti se částka omezuje na výši smluvní úhrady za každou jednotlivou škodní událost.  

4. Spoluvina kupujícího mu bude započítána. 
5. Prodávající nepřebírá ručení za následky vzniklé v důsledku provedených změn nebo údržbových prací, vykonaných neodborně 

kupujícím nebo třetími bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.  

6. Ručení dle Zákona o ochraně spotřebitele zůstává tímto nedotčeno. 
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X. OSTATNÍ  

 
1. Tato smlouva podléhá německému právu, zvláště BGB (Občanský zákoník) a HGB (Obchodní zákoník). Aplikace  Vídeňské úmluvy OSN 

o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) je vyloučena, i když má kupující sídlo v zahraničí. 

2. Místem plnění je sídlo dodavatele. Soudním dvorem je Mnichov. 

3. Změny a doplnění a ostatní dodatky ke smlouvě vyžadují písemnou podobu a musí být výslovně označeny jako takové. 

4. Jestliže bude jedno ustanovení této smlouvy prohlášeno zcela nebo částečně za neplatné nebo neproveditelné, zůstanou ostatní 

ustanovení tímto nedotčeny. To samé platí o neupravených otázkách ve smlouvě. Smluvní strany se zavazují neúčinné, neplatné či 

neproveditelné ustanovení nahradit ustanovením novým, které svým obsahem a smyslem nejlépe odpovídá původnímu. 

5. Pakliže došlo po uzavření smlouvy k zásadní změně okolností, které jsou podkladem této smlouvy a mají za důsledek podstatný vliv na 

provoz a dodávky prodávajícího, bude tato smlouva přiměřeně upravena. Pakliže přizpůsobení nebude pro prodávajícího hospodářsky 

únosné, má právo odstoupit od smlouvy. 
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