
Všeobecné obchodní podmínky
společnosti JabloPCB  s. r.o. (dále jen „VOP“)

1. Úvodní ustanovení
1. Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami obchodní společnosti JabloPCB s.r.o., se sídlem Jablonec nad Nisou, U
Přehrady 5129/67, PSČ 466 01, IČ 272 74 705 (dále jen "prodávající nebo JabloPCB s.r.o.") se řídí veškeré právní
vztahy při prodeji nebo zhotovení zboží ze strany společnosti JabloPCB s.r.o. k třetím osobám v postavení kupujících
nebo objednatelů (dále jen "kupující"), není-li výslovně a písemně v jednotlivých kupních smlouvách nebo smlouvách o
dílo sjednáno jinak. Ujednání v písemné kupní smlouvě mají vždy přednost před ustanoveními těchto VOP.
Prodávající a kupující se dále označují společně i jen jako smluvní strany.

2. Veškeré dohody, k nimž mezi prodávajícím a kupujícím v souvislosti s prováděním prodeje nebo zhotovení zboží
dochází a jejich změny, musí být učiněny písemně.

2. Uzavírání kupních smluv
1. Prodej nebo zhotovení zboží ze strany prodávajícího kupujícímu bude realizován na základě dílčích kupních smluv
nebo smluv o dílo uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a těmito
VOP, nebude-li dohodnuto jinak (dále jen "kupní smlouva").

2. Kupní smlouva je uzavřena bezvýhradnou akceptací písemného návrhu na uzavření kupní smlouvy, a to za podmínek
stanovených tímto písemným návrhem na uzavření kupní smlouvy a těmito VOP. Obsah uzavřené kupní smlouvy lze
měnit pouze po dohodě smluvních stran a to vždy písemným dodatkem.

3. Písemným návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy nebo uzavřením kupní smlouvy potvrzuje kupující
seznámení se s těmito VOP a uvedené jednání kupujícího platí za bezvýhradnou akceptaci těchto VOP.

4. Za písemný návrh na uzavření kupní smlouvy se považuje písemná objednávka kupujícího prokazatelně zaslaná
prodávajícímu nebo písemná nabídka prodávajícího zaslaná kupujícímu (poštou, faxem nebo e-mailem).
Odkáže-li se prodávající ve svém návrhu na uzavření kupní smlouvy nebo akceptaci návrhu na své obchodní podmínky
(§ 1751 odst. 2, občanského zákoníku), považují se za rozhodné tyto VOP a k obchodním podmínkám kupujícího se
nepřihlíží.

5. Písemný návrh na uzavření kupní smlouvy musí obsahovat: druh a množství zboží, zvláštní požadavky kupujícího na
zboží včetně specifikace těchto požadavků (čl. 3. odst. 2 těchto VOP), identifikaci kupujícího, osobu jednající za
kupujícího (v případě objednávky kupujícího) a kupní cenu zboží.

6. Na základě uzavřené kupní smlouvy má prodávající povinnost za dohodnutých podmínek dodat kupujícímu zboží a
kupující je povinen dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou cenu zboží.

3. Zboží
1. Zbožím se ve smyslu těchto VOP rozumí zejména výrobky z oblasti průmyslové elektroniky, bez ohledu na způsob
jeho dalšího určení a využití. Zbožím se rozumí i zboží, které má být teprve vyrobeno (dále jen „zboží“).

2. Pro případ, že zboží má být dodáno dle zvláštních požadavků kupujícího (technické, konstrukční, grafické provedení
atd.) nebo podle referenčního vorku předaného kupujícím, je kupující povinen tyto požadavky prodávajícímu specifikovat
a oznámit (předáním úplné výrobní dokumentace, technických a konstrukčních výkresů v obvyklém rozsahu a úrovni,
předáním referenčního vzorku atd.) spolu s návrhem na uzavření kupní smlouvy. V daném případě nese odpovědnost za
konstrukční vady zboží kupující. Pro případ, že v průběhu výroby objednaného zboží dojde ze strany kupujícího ke změně
objednaného zboží (jeho konstrukčního provedení atd.) nese náklady s tímto spojené kupující.



3. Je-li dohodnuto nebo vyplývá-li z uzavřené kupní smlouvy, že kupující dodá věci nutné k výrobě zboží (materiál),
předá tento prodávajícímu nejpozději do 7 dnů před zahájením výrobních operací.. Sjednaná cena zboží se o cenu
dodaného materiálu nesnižuje, pokud není kupní smlouvou určeno jinak. Kupující je srozuměn s tím, že u každé položky
dodaného materiálu je třeba, s ohledem na charakter výrobního procesu) počítat s technologicky nutnou ztrátou takto:

Druh/množství do 100 ks do 1000 ks nad 1000 ks
SMD součástky pasivní 5ks 2% 0,5%
SMD součástky aktivní s cenou do 30Kč/ks 3ks 2% 0,5%
SMD součástky aktivní s cenou nad 30Kč/ks 2ks 0,3% 0,2%
THT součástky 2ks 0,3% 0,2%

4. Má-li být zboží dodáno na základě referenčního vzorku, který prodávající zpracoval a vyhotovil na základě závazné
poptávky kupujícího, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu náklady na vývoj dodávaného zboží, včetně nákladů za
materiál a zhotovení referenčního vzorku (dále jen náklady na vývoj), nebude-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak.

5. Kupující bere na vědomí a je srozuměn s tím, že zpravidla bezprostředně po uzavření kupní smlouvy (článek 2. těchto
VOP) objednává prodávající u svých dodavatelů materiál nutný k výrobě objednaného zboží, a to v návaznosti na
specifikaci zboží v objednávce. Pro případ jakékoliv následné změny objednaného zboží ze strany kupujícího (kvalitativní
či kvantitativní, případně technická změna), která bude mít za následek nevyužitelnost již objednaného materiálu ve
vztahu k dodávanému zboží (nově specifikovaného ze strany kupujícího), zavazuje se kupující (nebude - li mezi
prodávajícím a kupujícím ujednáni jinak) uhradit prodávajícímu veškeré náklady spojené s pořízením takto neúčelně
obstaraného materiálu (vlastní cenu materiálu, náklady na dopravu, celní poplatky atd.).

6. Není-li mezi prodávajícím a kupujícím písemně ujednáno, že prodávající provede dle požadavku kupujícího testování
dodaného referenčního vzorku, pak objednáním zboží dle referenčního vzorku ze strany kupujícího se má za to, že
kupující takový test provedl a prodávající nenese odpovědnost za takové nedostatky zboží, které spočívají ve vadnosti či
neúplnosti referenčního vzorku. Tímto není dotčena odpovědnost prodávajícího za případné jiné vady zboží.

4. Dodací podmínky a převzetí zboží
1. Dodáním zboží se rozumí předání zboží kupujícímu v souladu s uzavřenou kupní smlouvou. Předáním zboží
kupujícímu jsou závazky prodávajícího dodat zboží splněny.

2. Není-li v kupní smlouvě dohodnut jiný termín dodání zboží, bude zboží dodáno ve lhůtě čtyř týdnů ode dne uzavření
kupní smlouvy, resp. písemného potvrzení dodacího termínu ze strany prodávajícího. Ze strany prodávajícího lze plnit i
formou dílčích dodávek.

3. V případě, že zboží má být dodáno dle zvláštních požadavků kupujícího a tyto požadavky nebudou prodávajícímu
specifikovány ke dni uzavření kupní smlouvy, popř. tyto nebudou k uvedenému datu dodány kompletní nebo budou
nevyužitelné (čl. 3 odst. 2. těchto VOP) nebo je-li sjednáno, že kupující dodá věci nutné k výrobě zboží (čl. 3 odst. 3.
těchto VOP), prodlužuje se termín dodání zboží o pět pracovních dnů za každý den prodlení kupujícího se splněním jeho
povinnosti. V případě, že po dohodě smluvních stran dojde ke změnám dodávaného zboží, prodlužuje se termín dodání
zboží o další čtyři týdny, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.

4. Není-li kupní smlouvou dohodnuto jinak, je sjednaným místem plnění místo sídla prodávajícího. Stanoví-li kupní
smlouva odeslání zboží kupujícímu je povinnost prodávajícího dodat zboží kupujícímu splněna jeho předáním prvnímu
dopravci, tímto okamžikem přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci. Vykládku zboží zajišťuje na své náklady
kupující. Kupující nese veškeré náklady související s prodlením při vykládce. Nebude-li sjednáno jinak, kupující zajistí
nakládku dodaného zboží v určeném místě nejpozději do 16. hodiny, jinak si prodávající vyhrazuje právo zboží
kupujícímu nevydat. V daném případě nese náklady a odpovědnost za škodu spojenou s nesplněním této povinnosti
kupující.



5. Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží, přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci a prodávajícímu vzniká, 5.
dnem prodlení kupujícího s převzetím zboží, právo na úplatu za skladování zboží v obvyklé výši 4Kč/den EUR paleta
(výška do 1,5m).

6. Kupující je povinen dodané zboží převzít. Převzetím zboží potvrzuje kupující i splnění závazku prodávajícího ohledně
předání dokladů ke zboží. Při převzetí zboží je kupující povinen zboží s odbornou péčí prohlédnout a v dodacím listě
uvést případné vady či poškození zboží nebo jeho obalu. Potvrzením dodacího listu bez výhrad se má za to, že zboží
včetně obalu bylo dodáno nepoškozené.

5. Kupní cena, platební podmínky, přechod vlastnického práva
1. Dodáním zboží kupujícímu vzniká nárok prodávajícího na zaplacení ceny zboží (jinak dále jen "kupní cena"). Kupní
cena zboží je sjednána kupní smlouvou. Není-li sjednáno jinak, je kupní cenou cena bez DPH, která bude účtována v
zákonné výši. Dodání zboží je sjednáváno s dodací doložkou EXW.

2. Není-li kupní smlouvou stanoveno jinak je kupní cena splatná ve lhůtě 14 dnů ode dne dodání zboží na základě
daňového dokladu vystaveného prodávajícím. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat náležitosti stanovené právními
předpisy.

3. Je-li kupující v prodlení s plněním kteréhokoliv peněžitého závazku vůči prodávajícímu, je povinen uhradit
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,03 % z dlužné částky denně. Vznikem nároku na smluvní pokutu není dotčen
nárok prodávajícího na náhradu škody, která mu vznikla porušením této povinnosti, a prodávají je oprávněn domáhat se
náhrady škody přesahující smluvní pokutu.

4. Nebude-li stanoveno jinak, veškeré peněžité plnění dle této smlouvy bude prováděno bezhotovostním platebním
stykem na bankovní účet prodávajícího uvedený na daňovém dokladu vystaveného prodávajícím. Platba bude
identifikována číslem daňového dokladu.

5. Kupující není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za prodávajícím na pohledávku prodávajícího z kupní
ceny, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak.

6. Prodávající si vyhrazuje právo odepřít plnění ze všech kupních smluv uzavřených s kupujícím (dodávku zboží) v
případech, kdy je kupující v prodlení s úhradou kupní ceny, popř. jiného závazku (úrok z prodlení, smluvní pokuta,
náhrada škody) dle jakékoliv kupní smlouvy.

7. Úplné a řádné vyrovnání veškerých závazků kupujícího vůči prodávajícímu způsobem odpovídajícím smluveným
platebním podmínkám je předpokladem pro vznik nároku kupujícího na vyplacení bonusu dle zvláštní smlouvy uzavřené
mezi prodávajícím a kupujícím, pokud je taková smlouva mezi účastníky uzavřena.

8. Úplným zaplacením kupní ceny přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího.

9. Prodávající má právo požadovat po kupujícím (na náklady prodávajícího) zajištění závazku z titulu sjednané kupní
ceny, a to formou vystavení zajišťovací směnky ze strany kupujícího nebo uzavřením dohody o uznání závazku sepsanou
formou notářského zápisu a dohodou o svolení k jeho přímé vykonatelnosti. Nebude-li požadované zajištění ze strany
kupujícího prodávajícímu poskytnuto, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit a objednané zboží nedodat.

6. Balení, obaly a skladování
1. Prodávající je povinen dodávané zboží zabalit a označit způsobem obvyklým v obchodním styku pro daný druh zboží.
V případě pochybností o obvyklosti zabalení platí za dohodnuté, že způsob zabalení stanoví prodávající. V případě
požadavku kupujícího na jiný než obvyklý způsob balení, hradí náklady s tímto spojené kupující, není-li smluvními
stranami dohodnuto jinak.



7. Množství a jakost zboží, odpovědnost za vady zboží, záruka za jakost
1. Dodané zboží bude mít vlastnosti sjednané v kupní smlouvě, jinak vlastnosti obvyklé pro daný druh zboží, bude
odpovídat právním předpisům a technickým normám platným v České republice a EU.

2. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, provedení a jakosti určené ve smlouvě. Odchylky dodaného množství
zboží jsou přípustné a zboží je považováno ze strany prodávajícího za řádně dodané, pokud odchylka dodaného zboží,
které nebylo elektricky, případně funkčně testováno, odpovídá následujícímu rozsahu:

a) objem zboží do 1.000 ks odchylka max. 1,0%
b) objem zboží do 3.000 ks odchylka max. 0,5%
c) objem zboží nad 6.000 ks odchylka max. 0,3%

3. S ohledem na druh a charakter dodávaného zboží poskytuje prodávající kupujícímu záruku za jakost dodaného zboží
v délce 12 měsíců, nebude-li v kupní smlouvě stanovena záruční doba jiná.

4. Prodávající odpovídá kupujícímu za vady dodaného zboží. Prodávající však neodpovídá za vady zboží vzniklé
v důsledku nesprávnosti, nevhodnosti či neúplnosti zvláštních požadavků kupujícího (čl. 3. odst. 2 těchto VOP) či vzniklé
v důsledku vady či nevhodnosti materiálu dodaného kupujícím (čl. 3. odst. 3 těchto VOP) a za vady vzniklé neodbornou
manipulací, užitím a skladováním zboží, tak jako za vady vzniklé manipulací, užitím a skladováním v rozporu s těmito
VOP nebo za vady mající původ v jiných okolnostech vylučujících odpovědnost prodávajícího.

5. Za vady zboží se nepovažují nepatrné a drobné odchylky v barevnosti a konstrukčním provedení zboží, které nemají a
nemohou mít vliv na užitné vlastnosti zboží a způsob jeho využití. Je-li zboží dodáváno dle referenčního vzorku je
kupující srozuměn, že dodávané zboží může vykazovat odchylky od referenčního vzorku (specifikované v předchozí
větě), které mohou být dány průmyslovou výrobou dodávaného zboží.

6. Kupující je povinen prohlédnout zboží neprodleně po jeho dodání. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vady
zboží bez zbytečného odkladu poté co vadu zjistil nebo mohla být zjištěna, u zjevných vad (zjistitelných při prohlídce ve
smyslu ust. § 2104 občanského zákoníku) nejpozději do 5 dnů od prohlídky zboží nebo poté, co měla být prohlídka
provedena.

7. Vady zboží musí být kupujícím prodávajícímu oznámeny písemně s uvedením druhu a rozsahu vad a způsobu projevu
vady. K oznámení je kupující povinen přiložit fotokopii daňového dokladu vystaveného prodávajícím.

8. Je-li zboží dodáno s vadou má kupující (odchylně od ust. 2106 a 2107 občanského zákoníku) pouze nárok na (i) dodání
chybějícího zboží, nebo (ii) odstranění vady zboží jeho opravou, nebo (iii) na přiměřenou slevu z kupní ceny. Není-li
možné vadu zboží odstranit jeho opravou a jedná-li se o vadu, která činí dodané zboží neupotřebitelným k obvyklému
účelu, má kupující výlučně tyto nároky z odpovědnosti za vady dodaného zboží, a to v tomto pořadí: (i) právo na dodání
nového zboží, (ii) právo od smlouvy odstoupit, oznámí- li prodávající, že vadu zboží dodáním nového zboží neprovede
nebo neprovede-li tuto v přiměřené lhůtě.
Prodávající má právo vždy odstranit vadu opravou, dodáním nového zboží nebo jeho části.
Volbu nároku z vad zboží je kupující povinen písemně oznámit prodávajícímu spolu s oznámením vad zboží, nejpozději
však do 15 dnů od tohoto oznámení.

9. Uplatnění odpovědnosti za vady dodaného zboží, nezbavuje kupujícího povinnosti uhradit kupní cenu takového zboží.

8. Náhrada škody, vyšší moc
1. Prodávající neodpovídá za škodu, jež kupujícímu vznikla z porušení závazku prodávajícího dodat zboží, jestliže se tak
stalo pro okolnost vylučující odpovědnost. Okolnost vylučující odpovědnost prodávajícího, je dána vždy, pokud škoda
vznikla vyšší mocí, včetně stávek, požáru, záplav, dopravních poruch, poruch dodávek energie a surovin, mimořádných
stavů, poruchami provozu, za něž prodávající neodpovídá a z důvodů vylučujících odpovědnost ve smyslu ust. § 2913
odst. 2 občanského zákoníku. V případě takovéto překážky oznámí prodávající tuto skutečnost bezodkladně kupujícímu.
Prodávající má právo prodloužit termín dodání zboží o nezbytně nutnou dobu. V případě nesouhlasu kupujícího



s prodloužením termínu odevzdání zboží, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to v její části doposud
nesplněné.

2. Prodávající odpovídá kupujícímu pouze za škodu způsobenou kupujícímu v přímé souvislosti s uplatněním vad
odevzdaného zboží u prodávajícího. Uspokojení, kterého lze dosáhnout uplatněním některého z nároků z vad zboží, nelze
uplatnit z titulu nároku na náhradu škody. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škodu, která kupujícímu může vzniknout
i nepřímo v důsledku odevzdání vadného zboží (zejména za ušlý zisk, sankce a náklady uplatňované smluvním
partnerem, zákazníkem kupujícího vzniklé v souvislosti s odevzdáním a dodáním vadného zboží a uplatněním nároků za
vady takového zboží). Kupující se pak výslovně vůči prodávajícímu vzdává všech nároku na náhradu škody, která
kupujícímu můžou v budoucnu vzniknout, a to i nepřímo v důsledku odevzdání vadného zboží prodávajícím kupujícímu
(zejména nároku na ušlý zisk), nároku na náhradu sankcí nebo nákladů uplatňovaných smluvním partnerem, zákazníkem
kupujícího, které vznikly v souvislosti s odevzdáním a dodáním vadného zboží nebo uplatněním nároků za vady takového
zboží).

9. Práva z porušení smlouvy
1. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od kupní smlouvy v případě, je –li na majetek druhé smluvní strany
prohlášen konkurz, nebo byl-li návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku, jakož i v případě, kdy je
vůči této zahájeno insolvenční řízení, ve kterém je vydáno rozhodnutí o úpadku nebo je insolvenční návrh zamítnut jen
proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od kupní smlouvy odstoupit pouze v případě, poruší-li druhá smluvní strana své
povinnosti z kupní smlouvy podstatným způsobem a takovéto porušení nenapraví ani v dodatečné přiměřené lhůtě.
Dodatečnou lhůtou se rozumí přiměřená lhůta stanovená tou smluvní stranou, která svou povinnost neporušila, když
dodatečná lhůta nesmí být kratší než 14 dnů. Uvedené neplatí pro odstoupení kupujícího od smlouvy z důvodu uplatnění
jeho nároku za vady dodaného zboží.

3. Odstoupení od kupní smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení
nastávají dnem doručení písemného oznámení. Následky odstoupení od kupní smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na
náhradu škody, smluvní pokuty a ochrany informací a práva duševního vlastnictví.

4. Odstoupení od kupní smlouvy se nedotýká práv a povinností z ostatních kupních smluv.

10. Závěrečná ustanovení
1. Kupující bere na vědomí, že dodávané zboží nebo jeho jednotlivé části mohou být dle jejich povahy chráněny právem
duševního vlastnictví. Kupující se pak zavazuje, zdržet se veškerého jednání, které by neoprávněně zasahovalo do práv
prodávajícího chráněných těmito právními předpisy.

2. Ujednání v kupních smlouvách jsou považována za důvěrná.

3. Nad rámec ustanovení těchto VOP nebo kupní smlouvy nebudou jakákoliv práva a povinnosti smluvních stran
dovozovány z dosavadní praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se
předmětu plnění kupní smlouvy.

4. Veškeré změny a dodatky kupní smlouvy musí být provedeny písemně. V případě, že některé ustanovení smlouvy se
stane neplatným, zůstávají ostatní ujednání v platnosti a vzniklá mezera bude nahrazena ujednáním, které svou povahou
odpovídá účelu a smyslu této smlouvy. Strany této smlouvy se výslovně dohodly na tom, že jejich vztah založený touto
smlouvou se řídí českým právním řádem a podléhá příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
v platném znění.



5. Spory vzniklé z kupních smluv budou řešeny nejprve dohodou smluvních stran. V případě sporu sjednávají smluvní
strany jako místně příslušný obecný soud prodávajícího.

6. Prodávající si vyhrazuje právo tyto VOP dle potřeb měnit.

7. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 01.09.2014


