
 
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

EverLift spol. s r.o. 
783 47 Hněvotín 444, Česká republika, spole
soudu v Ostravě oddíl C, vložka 477, I
 

 
jsou nedílnou součástí všech smluv v
EverLift, spol. s r.o. (dále jen prodávající) a stranou kupujícího (dále jen kupující), uzav
souladu s Občanským zákoníkem
 

 

 

Č
 
1. VOP určují závazným způsobem práva a povinnosti smluvních stran, pokud je výslovn
neupravuje smlouva, která má vždy p
sjednány v korespondenci nebo ústn
s těmito podmínkami a pokud nebyly dodate
smlouvy jsou platné pouze tehdy, pokud jsou u
2. Písemný návrh smlouvy učině
dnů od data prokazatelného odeslání nebo p
nedohodnou jinak. Za návrh smlouvy se považuje i objednávka kupujícího a za p
rozumí i potvrzení objednávky prodávajícím obsahující p
3. Nedodrží-li kupující své závazky z této smlouvy, zejména však ust. 
prodávající oprávněn buď dále trvat na spln
zboží jinému zájemci. V obou př
která mu tím prokazatelně vznikne.
4. V případě, že kupujícím je osoba s p
povinnosti smluvních stran neupravené v t
smlouvě dle zák. č. 89/2012 Sb.,
5. V případě, že kupujícím je obč
souladu se zákonem č. 89/2012 Sb
 
 
 

 
1. Není-li smlouvou stanoveno jinak, rozumí se cenou zboží prodávajícího cena 
DPH avšak bez nákladů balení, dopravy, pojišt
 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Česká republika, společnost je vedená v obchodním rejst
 oddíl C, vložka 477, IČ:16626117, DIČ: CZ16626117 

Všeobecné obchodní podmínky 

ástí všech smluv včetně ústních (dále jen smlouva), na dodávku zboží mezi 
(dále jen prodávající) a stranou kupujícího (dále jen kupující), uzav

anským zákoníkem 

ČLÁNEK I. Všeobecná ustanovení 

ůsobem práva a povinnosti smluvních stran, pokud je výslovn
má vždy přednost. Veškeré podmínky, které byly stranami smlouvy 

sjednány v korespondenci nebo ústně před jejím uzavřením, jsou neplatné, pokud jsou v rozporu 
mito podmínkami a pokud nebyly dodatečně potvrzeny ve smlouvě. Změ

atné pouze tehdy, pokud jsou učiněny písemně ve vzájemné shod
činěný prodávajícím je pro prodávajícího závazný 30 kalendá

 od data prokazatelného odeslání nebo předání kupujícímu, pokud se strany b
edohodnou jinak. Za návrh smlouvy se považuje i objednávka kupujícího a za p

rozumí i potvrzení objednávky prodávajícím obsahující předmět plnění, množství a cenu.
li kupující své závazky z této smlouvy, zejména však ust. článku

ď dále trvat na splnění smlouvy a nebo od smlouvy odstoupit a prodat 
zboží jinému zájemci. V obou případech však přísluší prodávajícímu právo na náhradu škody, 

ě vznikne. 
že kupujícím je osoba s přiděleným daňovým identifikačním č

povinnosti smluvních stran neupravené v těchto VOP a ani smlouvou právní úpravou o kupní 
Sb., Občanského zákoníku v platném znění. 

, že kupujícím je občan (ne podnikatel), řídí se práva a povinnosti smluvních stran v 
89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění.

ČLÁNEK II. Ceny  

li smlouvou stanoveno jinak, rozumí se cenou zboží prodávajícího cena 
ů balení, dopravy, pojištění, cla atp. 

  

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY  

nost je vedená v obchodním rejstříku Krajského 

 ústních (dále jen smlouva), na dodávku zboží mezi 
(dále jen prodávající) a stranou kupujícího (dále jen kupující), uzavřených v 

sobem práva a povinnosti smluvních stran, pokud je výslovně 
ednost. Veškeré podmínky, které byly stranami smlouvy 

ením, jsou neplatné, pokud jsou v rozporu 
ě. Změny a doplňky 

 ve vzájemné shodě stran. 
ný prodávajícím je pro prodávajícího závazný 30 kalendářních 

edání kupujícímu, pokud se strany během této lhůty 
edohodnou jinak. Za návrh smlouvy se považuje i objednávka kupujícího a za přijetí návrhu se 

ění, množství a cenu. 
článku IV.,odst. 2) a 3), je 

ní smlouvy a nebo od smlouvy odstoupit a prodat 
ísluší prodávajícímu právo na náhradu škody, 

čním číslem, řídí se práva a 
chto VOP a ani smlouvou právní úpravou o kupní 

ídí se práva a povinnosti smluvních stran v 
ění.   

li smlouvou stanoveno jinak, rozumí se cenou zboží prodávajícího cena s příslušnou 



 
ČLÁNEK III. Dodací podmínky  

 
1. Pokud není stanoveno jinak, rozumí se místem plnění dodací parita „EX WORK“, prodejní 
místo EverLift Hněvotín anebo předání zboží prvnímu veřejnému přepravci. 
2. Dodávky zboží a služeb jsou prodávajícím realizovány na základě písemných objednávek 
kupujícího, na základě ústní objednávky při osobním nákupu kupujícího, e-mailem, faxem 
případně telefonicky. Za uzavření KS a SOD je považováno i písemné potvrzení objednávky 
prodávajícím, písemné potvrzení zakázky kupujícím, převzetí zakoupeného zboží kupujícím při 
osobním nákupu, odesláním zboží externí přepravní službou nebo závozem prodávajícího a 
podepsáním zápisu o provedení práce zástupcem odběratele. 
3. Není-li smlouvou stanoveno jinak, dodací lhůta začíná běžet ode dne, kdy prodávající potvrdí 
objednávku kupujícímu, avšak za předpokladu, že během dodací lhůty obdrží včas dopravní a 
jiné dispozice od kupujícího, jsou-li pro splnění dodávky nezbytné. 
4. Není-li smlouvou výslovně stanovena dodací lhůta jako závazná, nepovažuje se její 
nedodržení za zjevné porušení smlouvy a kupujícímu v tom případě nevzniká nárok na náhradu 
s tím souvisejících škod. Pokud kupující neodebere zboží nebo neuhradí celou částku 
prodávajícímu do 10-ti kalendářních dnů od písemného vyzvání k odběru, nemá prodávající 
povinnost splnit dodávku zboží. 
5. Pokud není stanoveno smlouvou jinak, dílčí dodávky a plnění před dodací lhůtou se 
připouštějí. Výklad dodacích podmínek (doložek) se řídí dle INCOTERMS 2000, pokud se na 
ně strany ve smlouvě odvolají. 
6. Spolu se zbožím předá prodávající kupujícímu doklady vztahující se ke zboží tj. dodací list, 
předávací protokol, TP vozidla, dále servisní knížku a návod k užívání. 
7. Pokud nebude kupující své finanční závazky vůči prodávajícímu plnit v dohodnuté době 
splatnosti, vyhrazuje si prodávající právo dodávat kupujícímu další zboží pouze proti jeho platbě 
v hotovosti. Návrat ke všem smluvně dohodnutým fakturačním režimům je pak vázán na 
prokazatelné doložení vyrovnání všech finančních závazků kupujícího. 
8. Pokud bude kupující, na základě veřejně přístupných registrů, vykazovat zhoršenou finanční 
situaci, vyhrazuje si prodávající právo dodávat další zboží kupujícímu pouze proti jeho platbě v 
hotovosti. Návrat ke všem smluvně dohodnutým fakturačním režimům je pak vázán na 
prokazatelné zlepšení finanční situace kupujícího. 
 

 

 

ČLÁNEK IV. Smluvní pokuta  
 
1. V případě, že je prodávající v prodlení s dodávkou zboží podle závazně sjednané dodací 
lhůty, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z hodnoty neprodané partie zboží za 
každý započatý den prodlení, ne však více jak 8% z celkové hodnoty nesplněné partie zboží. 
Bude-li prodávající prokazatelně z vlastní viny v prodlení se splněním dodávky o více jak 30 
dnů, je kupující oprávněn odmítnout příjem zboží. 
2. Bude-li kupující v prodlení s přejímkou zboží o více jak 10 dnů, je prodávající oprávněn 
účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny zboží za každý započatý den prodlení. 
3. V případě prodlení platby kupujícího po lhůtě splatnosti, účtuje prodávající za každý započatý 
den prodlení smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% kupní ceny. 
4. V případě odstoupení kupujícího od smlouvy je prodávající oprávněn proti částce zálohy 
započíst smluvní pokutu dle čl. IV.odst. 2 a částku případné škody. 
 

 



ČLÁNEK V. Balení a označování zboží 
 
1. Nástavby vozidel, nástavby a přívěsy se dodávají nebalené. Balení ostatního zboží odpovídá 
svojí kvalitou standardním podmínkám a způsobu dopravy. 
 

ČLÁNEK VI. Záruka a reklamace  
 
1. Nebude-li kupní smlouvou stanoveno jinak, musí kvalita zboží odpovídat technickým 
podmínkám prodávajícího nebo vzájemně odsouhlasenému standardu, případně musí být 
doložena jinou formou (záruční list, osvědčení o kompletnosti a jakosti). 
2. Prodávající poskytuje na zboží záruční lhůtu v délce 12-ti měsíců od data splnění dodávky, 
pokud není smlouvou stanoveno jinak. Záruka se nevztahuje na zboží vyvezené kupujícím do 
třetí země bez souhlasu prodávajícího. Totéž platí i pro odpovědnost za případné vady. 
3. Po obdržení každé partie zboží je kupující povinen zajistit kontrolu úplnosti dodávky za 
podmínek sjednaných smlouvou a nebo za podmínek platných pro daný druh zboží. 
4. Množstevní a zjevné vady zboží zjištěné při přejímce lze uplatnit písemně nejpozději do 3 
kalendářních dnů od data splnění dodávky, skryté vady bez zbytečného prodlení, jinak právo 
reklamace zaniká. Reklamace musí obsahovat všechny podstatné náležitosti nezbytné pro 
uplatnění práva ze zjevných vad zboží. 
5. Bude-li zboží použito v nezměněném stavu k jiným účelům, než je určeno technickými 
přejímacími podmínkami prodávajícího, smlouvou, návodem k obsluze a nebo servisní knížkou, 
neručí prodávající za vady zboží. 
6. V případě, že má zboží dodané kupujícímu prostřednictvím externího dopravce zboží zjevnou 
vadou bez ohledu na to jak vznikla, je povinností kupujícího sepsat s dopravcem zápis o takové 
skutečnosti, nebo zboží nepřevzít. Pokud kupující takový zápis k reklamaci nedoloží, vystavuje 
se možnosti neuznání reklamace prodávajícím. 
7. Záruka ani odpovědnost za vady se nevztahuje na součásti podléhající přirozenému 
opotřebení (např. hydraulické hadice, práce spojené s udržováním a obsluhou, seřízení, dotažení 
šroubových spojů, mazání součástí), na škody způsobené chemickými vlivy a na škody 
způsobené nevhodným skladováním u kupujícího nebo pokud došlo k nadměrnému opotřebení 
nebo poškození vlivem chybné funkce jiných komponentů. Prodávající neručí ani za škody 
způsobené nevhodnou obsluhou nebo neodbornou montáží či nesprávným 
používáním pro dané zboží obvyklým a za škody způsobené zásahem třetí osoby. 
8. Jde-li u reklamovaného zboží o odstranitelnou vadu, má kupující právo na její bezplatné a 
řádné odstranění. Není-li to úměrné povaze vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo na 
vrácení peněz. V těchto případech začne běžet nová záruční doba dnem převzetí opraveného 
resp. vyměněného zboží kupujícím. 
 

ČLÁNEK VII. Platební podmínky  
 
1. Povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu je splněna připsáním částky kupní ceny na účet 
prodávajícího nebo složením kupní ceny v hotovosti k rukám prodávajícího. 
2. Kupující není oprávněn ke zdržení platby za účelem kompenzace jakékoli jiné pohledávky 
prodávajícího. 
 

ČLÁNEK VIII. P řechod vlastnictví a nebezpečí škody 
 
1. Vlastnictví ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení zboží, tj. připsáním platby 
na účet prodávajícího nebo zaplacením kupní ceny v hotovosti k rukám prodávajícího. 
2. Nebezpečí škody přechází na odběratele okamžikem převzetí zboží či předmětu smlouvy nebo 
jeho předáním prvnímu přepravci. 



                                          ČLÁNEK IX. Záv ěrečná ustanovení 
 
1. Kupující je ze zákona odpovědný za porušení licenčních a dalších průmyslových práv 
vztahujících se k dodanému zboží, technické dokumentaci, katalogům, ceníkům, 
technickým výkresům a propagačnímu materiálu. 
2. Veškeré informace, které kupující získá od prodávajícího v souvislosti s uzavíráním 
smluv, jsou důvěrné ve smyslu zák. č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. 
3. Kupující prohlašuje, že je bez omezení schopen plnit své splatné závazky, zejména že 
jeho majetek není v situaci, pro kterou zvláštní zákon stanoví povinnost podat insolvenční 
návrh na prohlášení insolvenčního řízení, není dlužníkem v insolvenčním řízení, nebyl 
zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku dlužníka a rovněž, že na jeho majetek 
není vedena exekuce nebo není jinak postižen nebo omezen výkonem rozhodnutí. 
4. Kupující prohlašuje, že je způsobilý k právním úkonům a dále že osoby za něj v jeho 
zastoupení při jednotlivých obchodních případech jednající jsou k tomu oprávněny. 
5. Kupující nesmí bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího přenechat, převést 
či postoupit na žádnou třetí osobu jakoukoli svoji povinnost, nebo právo vyplývající ze 
smlouvy či její části. 
6. Kupující odpovídá za škodu, kterou by způsobila případná nepravdivost či nepřesnost 
prohlášení učiněných v tomto článku nebo porušení zde uvedených či jakýchkoli jiných 
povinností ze smlouvy. 
7. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský 
zákoník v platném znění, nevyplývá-li ze smlouvy něco jiného, a veškeré jejich spory vzniklé z 
uzavřené smlouvy a ze všeobecných obchodních podmínek nebo v souvislosti s nimi budou 
řešeny v souladu s právním řádem České republiky. Pro spory mezi nimi vzniklé je místě 
příslušný obecný soud věcně a místně příslušný dle zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád 
v platném znění..  
8. Všechny smluvní vztahy, které mezi prodávajícím/zhotovitelem a kupujícím/objednatelem již 
vznikly a stále trvají, nebo v budoucnu vzniknou, se řídí těmito „Všeobecnými obchodními 
podmínkami“ společnosti EverLift. 
9. Tyto „Všeobecné obchodní podmínky EverLift, spol. s r.o.“ se vztahují na dodávky zboží a 
služeb podle smluv uzavřených po 1.1 2014. 

 
 
V Olomouci, 1.1.2014 
 
 

 
Ing. Ivo Hůlka 
jednatel společnosti 
 


