
vydané společností  IHLE CZECH  s. r.  o. v  souladu s ustanovením § 273 zákona číslo 513/1991  Sb.,   obchodní  zákoník, v  platném znění, za  účelem  zjednodušení  praxe uzavírání kupních smluv 
o dodávkách pneumatik (dále jen  jako  „zboží“):
I. Uzavření kupní smlouvy
1.1  Veškeré obchodní vztahy, jejichž předmětem  jsou dodávky zboží mezi společností IHLE CZECH s.  r.  o. (dále jen  jako „dodavatel“), která má postavení prodávajícího, na straně jedné, a zákazníkem 

dodavatele (dále jen  jako „odběratel“), který má postavení kupujícího, na straně druhé, se  řídí  uzavřenou rámcovou kupní smlouvou.
1.2  K uzavření rámcové kupní smlouvy mezi smluvními stranami dochází okamžikem její akceptace dodavatelem (připojení podpisu statutárního orgánu dodavatele). Návrh rámcové kupní smlouvy musí 

být do sídla dodavatele doručen ve dvojím vyhotovení v nepozměněné podobě, musí být řádně a úplně vyplněn, podepsán a opatřen čitelným otiskem razítka odběratele. Návrh vzorové rámcové 
kupní smlouvy (její formulář) se nachází na předcházející straně Obchodního ceníku pro Českou republiku pro příslušné období. Za odběratele je návrh rámcové kupní smlouvy oprávněna podepsat 
pouze osoba oprávněná jednat jménem odběratele v právních vztazích (člen statutárního orgánu právnické osoby, fyzická osoba – podnikatel, nebo zaměstnanec k tomu pověřený). Odběratel připojí 
k návrhu rámcové kupní smlouvy požadované přílohy. Dodavatel si vymiňuje právo odmítnout uzavřít rámcovou kupní smlouvu v případě, že  návrh rámcové kupní smlouvy nebude řádně a úplně 
vyplněn či podepsán k tomu oprávněnou  osobou, nebo pokud bude obsahovat jakékoliv doplnění či změny. Stejné právo náleží dodavateli i v případě, že  k návrhu rámcové smlouvy nebudou přiloženy 
požadované přílohy. Po  akceptaci návrhu rámcové kupní smlouvy ze  strany dodavatele bude jedno vyhotovení uzavřené smlouvy zasláno odběrateli.

1.3  Všechny právní vztahy, založené na základě kupních smluv (rámcová, budoucí, jednotlivá kupní smlouva a pod.), se řídí českým právním řádem. Vzájemná práva a povinnosti dodavatele a odběratele 
z těchto vztahů, se řídí kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů (zejména zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění – obchodní zákoník), dále smluvními ujednáními obsaženými 
v kupní smlouvě a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, pokud jejich jednotlivá ustanovení nejsou vyloučena či modifikována odchylnou dohodou smluvních stran, obsaženou v kupní 
smlouvě. Dispozitivních ustanovení obecně závazných právních předpisů (zejména obchodního zákoníku) se užije pouze v případě, že daná otázka není v uzavřené kupní smlouvě, či v těchto 
Všeobecných obchodních podmínkách řešena odchylně, nebo vůbec.

1.4  Ustanovení uzavřené kupní smlouvy lze měnit pouze na základě číslovaných dodatků smlouvy, uzavřených v písemné formě a podepsaných statutárními, nebo jinými oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.  Jakékoliv dohody o změnách uzavřené kupní smlouvy učiněné ústně jsou neplatné a nezavazují tedy žádnou ze smluvních stran.

1.5  Odběratel podpisem kupní smlouvy, uzavírané s dodavatelem, bez jakýchkoliv výhrad akceptuje tyto Všeobecné dodací podmínky, které se touto jejich akceptací stávají nedílnou součástí uzavřené 
kupní smlouvy.

1.6  Jakákoliv ústní, nebo písemná ujednání dodavatele a odběratele, učená před podpisem rámcové nebo jiné kupní smlouvy, týkající se jejího obsahu, pozbývají platnosti ke dni uzavření rámcové, nebo 
jiné kupní smlouvy, které se týkají, to vše v případě, že se nestala součástí uzavřené smlouvy.

II. Objednávka, místo a doba plnění dodávky zboží
2.1  Objednatel je povinen zboží  objednávat na  objednávkovém formuláři, který je součástí Obchodního ceníku pro  Českou republiku, nebo prostřednictvím internetu na  internetové adrese dodavatele, 

uvedené v odst. 10.6. těchto Všeobecných obchodních podmínek. Dodavateli vzniká závazek dodat odběratelem objednané zboží doručením písemného potvrzení objednávky odběrateli v nezměněné 
podobě a potvrzením objednávky dodavatelem je zároveň uzavřena jednotlivá kupní smlouva.

2.2  Dodavatel je povinen dodat odběrateli zboží do sjednaného místa plnění a nejpozději do sjednané doby plnění. Závazek dodavatele dodat odběrateli objednané zboží zanikne, je-li  splněn řádně a 
včas.

2.3  Místo plnění (dále též jen  „místo určení“) je stanoveno dohodou dodavatele a odběratele na základě konkrétní (jednotlivé) objednávky odběratele písemně potvrzené dodavatelem. Náklady na 
dopravu zboží do sjednaného místa plnění hradí odberatel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Dodavatel je oprávněn přepravované zboží pojistit proti všem obvyklým rizikům na náklady odběratele 
a odběratel se  zavazuje dodavateli uhradit náklady spojené s pojištěním přepravovaného zboží, nedohodnou-li se  smluvní strany jinak.

2.4  Dodavatel je oprávněn předat zboží dopravci k přepravě do místa určení. V tomto případě se  uskutečňuje dodání zboží jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě.
2.5  Dílčí dodávky jsou přípustné, není-li výslovně dohodnuto  jinak.
2.6  Dodací lhůta je závazně stanovena smluvními stranami v uzavřené kupní smlouvě, popřípadě je dohodnuta u jednotlivých objednávek. Dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje, pokud je dodávka 

zpožděna z důvodu událostí způsobených vyšší  mocí.
2.7  Dojde-li na straně dodavatele k prodlení s dodávkou delším než 1 měsíc, je odběratel oprávněn dodavatele písemně vyzvat k plnění a stanovit mu k předmětnému plnění náhradní lhůtu v době trvání 

minimálně 14 dnů a upozornit jej na to, že v případě jeho neplnění ani  v jím stanovené náhradní lhůtě, odstoupí od uzavřené kupní smlouvy. Pokud dodavatel nesplní svoji  povinnost ani  na základě 
výše uvedené výzvy odběratele v odběratelem stanovené náhradní lhůtě, má odběratel právo od kupní smlouvy odstoupit.

III. Ceny zboží
3.1  Ceny zboží jsou stanoveny dle  Obchodního ceníku dodavatele pro Českou republiku, platného v okamžiku písemného potvrzení konkrétní objednávky odběratele dodavatelem, tj. k okamžiku uzavření 

jednotlivé kupní smlouvy, není-li dohodnuto jinak (dále jen  „kupní cena“). Ceny zboží dodavatele jsou kromě tisku Obchodního ceníku dodavatele pro Českou republiku přístupné i na internetové 
adrese dodavatele www.ihlenet.com.

3.2  Dojde-li po vydání aktuálního Obchodního ceníku pro Českou republiku ke  zvýšení cen zboží subdodavatelů dodavatele nebo poklesu kursu české koruny vůči  měně euro, je  dodavatel oprávněn 
jednostranně  zvýšit ve  stejném poměru i svou dodavatelskou cenu. Dodavatel je povinen v tomto případě dle  svých možností v přiměřené době aktualizovat ceny zboží na internetu.

3.3  Není-li dohodnuto  jinak, rozumí se  cenami uvedenými v kupní smlouvě ceny s připočtením nákladů na pojištění, balení a dopravu.
3.4  K cenám přistupuje daň z přidané hodnoty v aktuální zákonné sazbě, platné ke  dni  zdanitelného plnění.
3.5  Odběratel akceptuje shora stanovený způsob určení kupní ceny jím  objednaného zboží odesláním objednávky dodavateli.
IV. Platební podmínky
4.1  Odběratel je povinen zaplatit dodavateli za  dodané zboží dohodnutou kupní cenu řádně a včas.
4.2  Není-li dohodnuto  jinak, je  odběratel povinen zaplatit kupní cenu v  českých korunách a to bezhotovostním převodem na bankovní účet dodavatele č.  240020000 vedený u UniCreditbank Czech 

Republic a.s. směrový kód banky 2700.
4.3 Dodavatel není povinen přijmout platbu kupní ceny ve  formě šeku či směnky.
4.4 Dodavatel je oprávněn požadovat před dodávkou odběratelem objednaného zboží zaplacení zálohové faktury a to až  do výše 100 % ceny objednaného zboží.
4.5  Při každé dodávce zboží (kompletní i dílčí) vystaví dodavatel fakturu, kterou zašle odběrateli poštou, nebo se zasílaným zbožím, nebo ji předá odběrateli osobně. Bude-li faktura doručena odběrateli 

spolu se zbožím (prostřednictvím dopravce) je odběratel povinen jedno vyhotovení faktury podepsané osobou oprávněnou jednat za odběratele a opatřené čitelným otiskem razítka předat dopravci 
k doručení dodavateli. V ostatních případech je  osoba oprávněná jednat za  odběratele povinna stvrdit převzetí faktury a fakturovaného zboží svým podpisem a čitelným otiskem razítka odběratele. 
V případě vymáhání pohledávky prostřednictvím inkasní společnosti všechny náklady s tím  spojené snáší odběratel.

4.6  Odběratel není oprávněn vrátit fakturu nebo pozastavit její platbu pro závadu v  jejím  obsahu nebo formě, ale  je  povinen bez zbytečného odkladu informovat o závadě dodavatele, který provede 
bezodkladně opravu faktury a opravenou fakturu doručí odběrateli.

4.7  Faktury dodavatele jsou splatné ve  lhůtě 14 dnů od data jejich  vystavení, není-li písemně dohodnuta  jiná  lhůta splatnosti.
4.8  V případě prodlení odběratele s úhradou fakturované ceny dodaného zboží, je odběratel povinen zaplatit dodavateli úroky z prodlení ve výši, stanovené právním předpisem.
4.9  V případě prodlení s úhradou faktury trvajícím déle  než  30  dnů je dodavatel oprávněn odstoupit od  kupní smlouvy a požadovat vrácení dodaného zboží. Tím není  dotčeno jeho  právo na  náhradu 

škody.
4.10  Odběratel není oprávněn jednostranně započíst na fakturovanou kupní cenu své  pohledávky vůči  dodavateli, zadržovat nebo snižovat fakturovanou kupní cenu, a to ani  v případě, kdy  uplatňuje 

vůči dodavateli nároky z odpovědnosti za  vady věci  (dodaného zboží).
4.11  V případě vymáhání pohledávky prostřednictvím inkasní společnosti všechny náklady s tím  spojené snáší odběratel.
V. Odpovědnost za  vady, výhrada vlastnictví
5.1  Nebezpečí škody na  zboží  přechází na  odběratele v okamžiku převzetí zboží  v místě určení. Pokud dodavatel v souladu s touto smlouvou uskutečňuje dodání zboží  jeho  předáním prvnímu dopravci 

k přepravě do místa určení pro odběratele, přechází nebezpečí škody na odběratele předáním zboží prvnímu dopravci.
5.2  Převzetí zboží je odběratel povinen potvrdit na dodacím listu  podpisem osoby oprávněné jednat za  odběratele a čitelným otiskem razítka odběratele, přičemž originál dodacího listu  vrátí dodavateli 

a kopii si ponechá.
5.3  Zboží zůstává vlastnictvím dodavatele až do doby úplného zaplacení kupní ceny dodávky zboží, včetně souvisejících nákladů (DPH, doprava, balné apod.). Bezhotovostní platby jsou považovány za 

splněné teprve připsáním částky na bankovní účet dodavatele.
VI. Odpovědnost za  vady
6.1  Vady, zjistitelné při přejímce zboží, je odběratel povinen reklamovat písemně u dodavatele zboží do 7 dnů ode dne dodání zboží (rozhodující je den doručení písemné reklamace). Pro  včasné uplatnění 

reklamace je rozhodující den doručení sdělení.
6.2  Vady, které nemohly být zjištěny při  přejímce zboží a na které se  vztahuje záruka na jakost zboží, je odběratel povinen reklamovat u dodavatele písemnou reklamací, doručenou dodavateli nejpozději 

v poslední den záruční lhůty.
6.3  Odpovědnost dodavatele za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly  způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi, které nezpůsobil doda-

vatel ani osoby, s jejichž pomocí dodavatel plnil  svůj  závazek.
6.4 V rámci reklamace vad zboží je odběratel oprávněn:
6.4.1 požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za  zboží vadné nebo dodáním chybějícího zboží, nebo
6.4.2 požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné, nebo
6.4.3 požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
6.5 V případě závažných vad na zboží odběrateli náleží přiměřená sleva.
6.6  Volba mezi nároky uvedenými v bodu 6.4 odběrateli náleží, jen  jestliže ji oznámí dodavateli řádně a včas (viz bod 6.1 a 6.2). Uplatněný nárok nemůže odběratel měnit bez souhlasu dodavatele. 

Jestliže se ukáže, že vady zboží jsou neopravitelné, nebo že s jejich  opravou by byly  spojeny nepřiměřené náklady, může odběratel požadovat dodání náhradního zboží, požádá-li o to dodavatele 
ihned poté, co mu dodavatel oznámil  tuto skutečnost. Odběratel není  oprávněn své případné nároky (pohledávky) vůči dodavateli postoupit třetí  osobě.

6.7 Dodavatel je v případě oprávněné a včas uplatněné reklamace oprávněn od příslušné (jednotlivé) kupní  smlouvy odstoupit namísto splnění  nároku odběratele uplatněných v reklamaci (6.5).
VII. Okolnosti vylučující odpovědnost
7.1  Dojde-li k událostem, které nelze v době uzavření jednotlivé kupní smlouvy předvídat a které způsobí dodavateli překážku v plnění jeho smluvních povinností, je dodavatel oprávněn posunout lhůtu  

plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala.
7.2 Pokud nastanou okolnosti vylučující odpovědnost je dodavatel oprávněn odstoupit od jednotlivé kupní  smlouvy, aniž by odběrateli vznikl nárok  na náhradu škody.
7.3  Odběratel může od dodavatele požadovat vyjádření, zda od této smlouvy odstoupí nebo zda bude plnit v přiměřené náhradní dodací lhůtě. Pokud se dodavatel bezodkladně nevyjádří, má odběratel 

právo od příslušné (jednotlivé) kupní  smlouvy odstoupit. Dílčí plnění, které  bylo do té doby  uskutečněno, není  odběratel oprávněn odmítnout.
VIII. Právo dodavatele na odstoupení od kupní smlouvy
8.1  Odběratel bere na vědomí, že podmínkou akceptace objednávky dodavatelem a uzavření jednotlivé kupní smlouvy, jakož i následné dodání objednaného zboží a splnění  závazku dodavatele z již 

uzavřené jednotlivé smlouvy, je solventnost odběratele. V případě důvodných pochybností o splnění  platebních povinností odběratele, zejména prodlení s úhradou předcházejících faktur, s úhradou 
zálohové faktury apod., je dodavatel oprávněn od této jednotlivé smlouvy odstoupit. Tím není  dotčeno jeho  právo  na náhradu škody.

8.2  Dodavatel je též  oprávněn zjistit si informace o solventnosti odběratele a požadovat předložení dostatečných jistot.  Tímto  zjištěním  informací nebo předložením bankovních jistot není  dotčeno 
právo dodavatele z bodu 8.1.

8.3  V případě porušení povinností odběratele vyplývajících z uzavřené rámcové kupní  smlouvy, jednotlivých kupních smluv, jakož i z těchto všeobecných obchodních podmínek, je odběratel povinen 
zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 100. 000,-- Kč, a to do 10 dnů od doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení. Právo dodavatele požadovat na odběrateli vedle smluvní pokuty i náhradu 
způsobené škody, a to v plné  výši, není  výše sjednanou smluvní  pokutou dotčeno.

IX. Zpětný odběr pneumatik
9.1  Dodavatel v souladu se zákonem číslo 185/2001 Sb. zajišťuje zpětný odběr všech druhů použitých pneumatik  zakoupených  odběrateli u dodavatele. Sídlo dodavatele je jako místo zpětného  odběru  

použitých pneu- matik také řádně označeno.
9.2  Dodavatel upozorňuje odběratele na skutečnost, že poslední  prodejce pneumatik jejich konečnému spotřebiteli je povinen tohoto konečného spotřebitele informovat o způsobu zajištění zpětného 

odběru použitých pneumatik v souladu s platnými  právními  předpisy.
X. Závěrečná ustanovení
10.1  Veškeré  vzniklé spory  z právních vztahů vzniklých  v rámci  uzavřené rámcové kupní  smlouvy a v souvislosti  s ní, které  se nepodaří odstranit jednáním mezi  stranami, budou rozhodovány s konečnou 

platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a to podle  jeho řádu. Odběratel podpisem návrhu rámcové kupní smlouvy výslovně souhlasí  s projednáváním těchto 
sporů u shora uvedeného rozhodčího soudu.

10.2 Na právní  vztahy vzniklé mezi dodavatelem a odběratelem v rámci  uzavřené rámcové kupní  smlouvy se nevztahují právní  předpisy Úmluvy  OSN o smlouvách o mezinárodní koupi  zboží.
10.3  V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení rámcové kupní smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních smluvních 

ujednání. Smluvní strany jsou si povinny poskytnout vzájemnou součinnost k tomu, aby neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení bylo nahrazeno takovým ustanovením platným, účinným 
a vykonatelným, které  v nejvyšší možné míře zachovává ekonomický účel zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením. To samé  platí i pro  případ smluvní  mezery.

10.4 Práva a povinnosti z jednotlivých kupních smluv přecházejí i na případné právní nástupce smluvních stran.
10.5  Dodavatel je oprávněn jednostranně kdykoliv text těchto Všeobecných obchodních podmínek měnit a doplňovat. Každá změna či doplnění všeobecných obchodních podmínek vstupuje v platnost 

jejich  zveřejněním v Obchodním ceníku dodavatele pro Českou republiku, nebo na internetové adrese dodavatele www.ihlenet.com v jejich  úplném (aktuálním) znění a nabývá účinnosti dnem v nich 
uvedeným. Dnem nabytí účinnosti nového aktuálního znění všeobecných obchodních podmínek pozbývají platnosti a účinnosti dosavadní všeobecné obchodní podmínky.

10.6  Tyto Všeobecné dodací podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění v Obchodním ceníku dodavatele pro Českou republiku. Tímto dnem pozbývají platnosti a účinnosti všeobecné 
obchodní podmínky zveřejněné v Obchodním ceníku pro  Českou republiku LÉTO 2012

Všeobecné obchodní podmínky společnosti IHLE czEcH s. r. o.
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