Všeobecné obchodní podmínky
společnosti REHAU Automotive, s.r.o., IČ: 45799261
(dále v textu též jen „REHAU“)
pro oblast nákupu
1)
Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající z uzavřených kupních smluv, smluv
o dílo či jiných obdobných smluv, v nichž REHAU vystupuje na straně kupujícího, objednatele či jinak
označeného odběratele, a to ve znění účinném ke dni uzavření smluvního vztahu, není-li stranami sjednáno
písemně jinak. Aktuálně účinné znění obchodních podmínek je vyvěšeno na internetových stránkách REHAU.
Prodávající, zhotovitel či jinak označený dodavatel je povinen se seznámit se zněním obchodních podmínek
účinným ke dni uzavření smluvního vztahu.
Obchodní podmínky mají charakter obchodních podmínek ve smyslu ust. § 1751 zák. č. 89/2012 Sb.
občanského zákoníku v platném znění. Odchylná ujednání od těchto obchodních podmínek jsou možná, vyžadují
však písemnou formu. Obsahuje-li smlouva nebo jiné ujednání, uzavřené mezi REHAU na straně jedné a
prodávajícím, zhotovitelem či jinak označeným dodavatelem na straně druhé, odchylná ujednání od těchto
obchodních podmínek, mají tato odchylná ujednání přednost před zněním obchodních podmínek.
2)
Výklad pojmů
REHAU

obchodní společnost REHAU Automotive, s.r.o., sídlem Obchodní 117,
251 70 Čestlice, IČ: 45799261, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 10452

smlouva

kupní smlouva, smlouva o dílo, popř. jiná obdobná smlouva na dodávku
výrobků, investičních celků, zařízení včetně jejich případné montáže, aj.

dodavatel

prodávající, zhotovitel či jiná osoba vystupující v obdobné smlouvě na straně
dodavatele výrobků, investičních celků, zařízení včetně jejich případné
montáže, aj.

odběratel

REHAU vystupující na straně kupujícího, objednatele či v jiné obdobné
smlouvě na straně odběratele výrobků, investičních celků, zařízení včetně
jejich případné montáže, aj. Odběratelem může být též výrobní závod REHAU
či jiný ze strany REHAU označený subjekt.

faktura

daňový doklad ve smyslu ust. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty v platném znění (zákon o DPH)

objednávka

návrh REHAU na uzavření příslušného typu smlouvy

potvrzení objednávky

přijetí návrhu smlouvy dodavatelem

reklamace

uplatnění nároku REHAU z odpovědnosti za vady vůči dodavateli

sídlo REHAU

Obchodní 117, 251 70 Čestlice

výrobní závod REHAU

výrobní závody jsou na adresách:
Linhartice 177, 571 01 Moravská Třebová
Biskupická 781, 569 43 Jevíčko
a nemají samostatnou právní subjektivitu
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3)
Uzavření smlouvy
Smlouva je uzavřena, potvrdí-li dodavatel písemně bez jakýchkoliv výhrad objednávku REHAU, která
může být uvedena na předtištěném formuláři REHAU a která obsahuje alespoň základní náležitosti příslušného
typu uzavírané smlouvy.
Je-li objednávka zaslána REHAU na jeho formuláři, je smlouva uzavřena potvrzením této formulářové
objednávky dodavatelem bez výhrad. Zasílá-li REHAU objednávku jiným způsobem než formou formuláře, je
smlouva uzavřena potvrzením tohoto návrhu dodavatelem v plném rozsahu.
Přijme-li dodavatel objednávku REHAU a písemně ji potvrdí, avšak s výhradami či připomínkami, popř.
s doplňujícími podmínkami, jedná se o nový návrh smlouvy a tato může být realizována ze strany dodavatele
pouze v případě, že REHAU tento nový návrh bez výhrad písemně akceptuje.
4)
Čas plnění
Čas plnění je uveden v objednávce REHAU. Dodavatel je povinen v dohodnutém čase plnění splnit
závazek (dodat zboží) do stanoveného místa plnění. Prodlení s řádným plněním závazku (dodávkou zboží) ze
strany dodavatele je podstatným porušením smlouvy a zakládá právo REHAU odstoupit od smlouvy.
Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo REHAU na náhradu škody.
Dodavatel je povinen oznámit REHAU možnost vzniku prodlení s dodávkou a uvést důvod
a pravděpodobnou délku jeho trvání. Tím není dotčeno právo REHAU odstoupit od smlouvy dle předcházejícího
odstavce a nejsou tím dotčena ani ostatní práva REHAU.
V případě prodlení dodavatele s řádným splněním závazku dodat zboží je dodavatel povinen zaplatit
REHAU smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové hodnoty objednávky za každý započatý týden prodlení, nejvýše
však 10 % celkové hodnoty objednávky. Smluvní pokutu je REHAU oprávněn uplatnit i po převzetí zboží, aniž by
byl povinen při převzetí zboží vyhradit si právo účtování smluvní pokuty. Nárokem na zaplacení smluvní pokuty
není dotčeno právo REHAU na náhradu vzniklé škody.
5)
Dodání a doklady vztahující se ke zboží a doklady o původu
Dodavatel je povinen dodat zboží v místě plnění v množství a jakosti stanovené v objednávce REHAU.
Dodavatel je povinen obstarat přepravu zboží do místa plnění na své náklady a nebezpečí.
Vyšší moc, stávka, oheň, exploze, pracovní nebo přepravní obtíže, válka, vzpoura, mobilizace, úřední
opatření, poruchy přepravy nebo jiné okolnosti, které nemůže REHAU ovlivnit a které mají vliv na možnosti
REHAU převzít, zpracovat nebo dále převést objednané zboží, opravňují REHAU k odstoupení od uzavřené
smlouvy. O této skutečnosti musí být dodavatel bez zbytečného odkladu uvědomen. Dodavateli nevzniká v tomto
případě nárok na náhradu škody.
Zboží, u něhož byla dohodnuta přeprava do místa plnění na účet REHAU, je dodavatel povinen dodat do
místa plnění nejlevnější cestou prostřednictvím spolehlivého dopravce. Veškeré náklady, které vzniknou
nedodržením ujednání mezi stranami, jakož i náklady na přejezdy a prostoje v místě odeslání, není REHAU
povinen hradit.
Dodávky zboží prováděné nákladními vozy budou odběratelem převzaty v místě plnění ve dnech
pondělí až čtvrtek od 7,30 hod. do 15,30 hod. a v pátek od 7,30 hod. do 14,30 hod.
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REHAU je oprávněn po předchozí dohodě odebrat zboží přímo ze závodu či skladu dodavatele.
Dodavatel je povinen provést odpovídající organizační opatření, aby REHAU mohl dodávku ve sjednaném
termínu a rozsahu převzít.
Zboží bude opatřeno obvyklým obalem tak, aby nedošlo při jeho přepravě k jakémukoliv poškození,
není-li v objednávce požadován jiný způsob balení.
Dodavatel je povinen s každou dodávkou zboží předat odběrateli dodací list, který musí obsahovat
alespoň druh a množství dodaného zboží, jeho jakost, jednotkovou cenu a číslo objednávky REHAU. Originál
dodacího listu předá dodavatel spolu se zbožím odběrateli a druhopis dodacího listu zašle dodavatel spolu
s fakturou s vyúčtováním ceny za dodané zboží.
Faktura s vyúčtováním ceny za dodané zboží musí kromě náležitostí daňového dokladu a jiných údajů
požadovaných REHAU obsahovat též číslo objednávky uvedené v objednávce REHAU.
Dodavatel je povinen předat REHAU doklady, jež jsou nutné k převzetí a užívání zboží, jakož i další
doklady stanovené v objednávce REHAU.
Dodavatel se přijetím zakázky zavazuje sdělit přesnou zemi původu zboží a odevzdat pro zboží, které
má původ v EU, dlouhodobé prohlášení dodavatele s preferenčním statusem původu. Pokud dodávka pochází
z preferenční země, dodavatel se dále zavazuje vystavit platné průvodní osvědčení EUR.1 nebo uvést
prohlášení o původu na faktuře. Pokud by se ukázalo, že prohlášení dodavatele nebo průvodní osvědčení EUR.1
(certifikát o původu zboží EUR.1) jsou chybná, zavazuje se dodavatel nahradit vzniklé škody.
Dodavatel se na žádost REHAU zavazuje ve svých obchodních dokumentech uvést právně závaznou
písemnou informaci o příslušných povinnostech úředních povolení při (re)-exportech dodávaného zboží podle
vývozních a celních předpisů národních, evropských a amerických, stejně jako vývozních a celních předpisů
země původu tohoto zboží. Jedná se o následující informace:
– vývozní kódy zboží podle přílohy AL německého nařízení zahraničního obchodu nebo obdobného seznamu
položek vývozního seznamu příslušné země,
– pro americké zboží ECCN (Export Control Classification Number) dle amerických Export Administration
Regulations (EAR),
– obchodně právní původ zboží a jeho součástí (podle celního kodexu) včetně technologie a softwaru,
– zda zboží bylo přepravováno v USA, v USA vyrobeno nebo skladováno nebo zhotoveno s pomocí americké
technologie,
– statistické číslo zboží (HS kód, celní tarifní číslo) a
– kontaktní osobu dodavatele k vysvětlení možných dotazů k technickým detailům a vývozní kontrole.
Dodavatel se zavazuje na žádost REHAU písemně sdělit všechny další zahraničně-obchodní údaje
týkající se zboží a jeho součástí, a to před dodávkou takového zboží, a dále REHAU neprodleně písemně
informovat o všech změnách těchto údajů.
Dodavatel je povinen zajistit vlastní kontrolu kvality zboží, které bude dodáno na základě objednávky
REHAU, aby dodané zboží odpovídalo předpisům kvality REHAU, popř. technickým dodacím podmínkám
REHAU, s nimiž byl dodavatel seznámen, které tvoří nedílnou součást smlouvy nebo na něž se odvolává
objednávka REHAU. O provedených kontrolách a zkouškách je dodavatel povinen vést řádnou dokumentaci
a tuto po dobu 10 let archivovat. Dodavatel je povinen umožnit REHAU po uvedenou dobu do této dokumentace
nahlížet, pořizovat si kopie, popřípadě na požádání tyto kopie vyhotovit a zaslat REHAU.
6)
Přechod nebezpečí škody na zboží
Nebezpečí škody na zboží přechází na REHAU převzetím zboží společností REHAU, popřípadě jí
určeným odběratelem v místě dodání, a to bez ohledu na skutečnost, zda přepravu zboží obstarává dodavatel na
náklady své či na náklady REHAU.
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7)
Cena
Pokud není v objednávce REHAU uvedeno jinak, rozumí se cena v ní uvedená jako pevná cena při
dodací paritě dodání zboží do místa plnění uvedeného v objednávce na náklady dodavatele. V případě, že
dodavatel poskytne jinému odběrateli, tj. třetí osobě, v období mezi uzavřením smlouvy s REHAU a dodáním
zboží REHAU identické zboží za cenu nižší, než byla mezi dodavatelem a REHAU původně dohodnuta, snižuje
se odpovídajícím způsobem i cena kontrahovaného zboží na nejnižší cenu zaznamenanou v období mezi
uzavřením smlouvy a dodáním zboží REHAU.
Je-li k řádnému plnění smlouvy ze strany dodavatele potřebná též instalace dodaného zboží nebo jeho
části, rozumí se sjednaná cena jako cena včetně instalace.
8)
Záruka za jakost a práva z vadného plnění
Zjevné vady dodaného zboží je REHAU povinen reklamovat ve lhůtě 12 kalendářních týdnů po převzetí
zboží. Skryté vady je REHAU povinen reklamovat ve lhůtě 12 kalendářních týdnů od jejich zjištění. Lhůta
k uplatnění práv z vadného plnění počíná běžet prvním dnem kalendářního týdne následujícího po týdnu, v němž
bylo zboží převzato odběratelem, popř., v němž byly vady zjištěny. Reklamace se uplatňují u dodavatele.
Při větším množství dodávaného zboží je REHAU oprávněn omezit prohlídku zboží na namátkovou
kontrolu. Vady, které nebudou při této namátkové kontrole zjištěny, jsou vadami skrytými. Pro jejich reklamaci
platí výše uvedené ustanovení o skrytých vadách.
Dodavatel přebírá u zboží, které dodal REHAU, popř. za služby, které poskytl REHAU, záruku za jakost
v trvání 24 měsíců, jejíž běh počíná okamžikem převzetí zboží odběratelem. Zárukou za jakost se rozumí záruka,
že dodané zboží, resp. poskytnuté služby po dobu trvání záruky:
a) nebudou mít žádné vady jakéhokoliv druhu,
b) budou plně způsobilé k použití pro smluvený, případně obvyklý účel,
c) zachovají si smluvené, případně obvyklé vlastnosti.
Pokud dodavatel zaručuje anebo nabízí jinému odběrateli, tj. třetí osobě pro identické zboží nebo služby
delší záruční dobu nebo záruku v širším rozsahu, než byla dohodnuta mezi dodavatelem a REHAU, platí pro toto
zboží a služby tato delší záruční doba, popř. širší záruka i ve vztahu k REHAU.
a)
b)
c)
d)

Při vadném plnění má REHAU právo:
na odstranění vad dodáním náhradního zboží bez vad, nebo na dodání chybějícího zboží
nebo na odstranění právních vad,
na odstranění vad opravou zboží, jestliže vady jsou opravitelné,
na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo,
odstoupit od smlouvy.

Nárok na náhradu škody vzniklé v souvislosti s vadným plněním není volbou kteréhokoliv z výše
uvedených nároků dotčen. Vznikne-li REHAU v důsledku vadného plnění též nemajetková újma, je dodavatel
povinen ji odčinit.
V případě odstranění vad opravou zboží se prodlužuje záruční doba o počet dnů, po který byl dodavatel
v prodlení s plněním bezvadné dodávky. V případě odstranění vad dodáním náhradního zboží bez vad běží nová
záruční doba od okamžiku převzetí náhradního zboží odběratelem.
V naléhavých případech je REHAU oprávněn zajistit, popř. provést odstranění vad vadného plnění na
náklady dodavatele, aniž by měl povinnost předem o tomto postupu uvědomit dodavatele.
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Veškeré zboží, resp. služby, musí být vyrobeny a provedeny takovým způsobem, aby v den jejich
dodání splňovaly požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy, jakož i opatřeními orgánů státní
správy, předpisy o ochraně životního prostředí a o bezpečnosti práce. V případě, že to vyžadují zákonné
předpisy, předloží dodavatel před dodáním zboží společnosti REHAU písemné prohlášení o shodě dle zákona č.
22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění na
každé již dodávané zboží a zároveň na každý nově dodávaný výrobek.
Dodavatel zaručuje, že jeho dodávky odpovídají ustanovením Nařízení EU č. 1907 / 2006 o registraci,
hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Nařízení REACH). Dodavatel ručí zejména za to, že látky
obsažené v jim dodávaných výrobcích byly, pokud to vyžadují ustanovení Nařízení REACH, předběžně
registrovány, resp. po uplynutí přechodné lhůty registrovány a že dodavatel předal REHAU k dispozici příslušné
bezpečnostní listy případně informace podle ustanovení čl. 32 Nařízení REACH. Jestliže dodavatel dodává
výrobky ve smyslu článku 3 Nařízení REACH, zaručuje se obzvláště za to, že plní svoji povinnost k předání
informací podle článku 33 Nařízení REACH.
REHAU je oprávněn započíst své nároky vyplývající z vadného plnění s nároky dodavatele. REHAU je
rovněž oprávněn uplatnit zadržovací právo k zajištění svých nároků z vadného plnění.
9)
Platební podmínky
Místem plnění pro veškeré platby je REHAU.
Není-li ujednáno jinak, hradí REHAU došlé faktury dodavatele podle data jejich doručení dle
následujícího schématu, které zaručuje REHAU slevu v případě zkrácení termínu splnění jeho peněžitého
závazku vůči dodavateli. Doba, po kterou se REHAU nenachází v prodlení s plněním svého peněžitého závazku
za poskytnutou dodávku, činí nejvýše 60 dnů od data doručení faktury.
Doručení faktury
do 10. dne v měsíci
do 25. dne v měsíci

úhrada
do 25. dne příslušného měsíce
do 10. dne následujícího měsíce
do 10. dne přespříštího měsíce
do 10. dne následujícího měsíce
do 25. dne následujícího měsíce
do 25. dne přespříštího měsíce

sleva z celkové účtované
částky
4,3 %
3,3 %
0%
4,3 %
3,3 %
0%

Za den doručení faktury se považuje den, kdy byla faktura prokazatelně doručena REHAU.
Peněžitý závazek REHAU je splněn dnem jeho odepsání z bankovního účtu REHAU.
REHAU je oprávněn částečně anebo zcela zadržet platbu v případě, že dodané zboží anebo poskytnuté
služby vykazují vady, které nebyly ze strany dodavatele dosud odstraněny. Plnění závazků ze strany REHAU
nemá význam vzdání se nároků, uznání závazku či vzdání se práva ze záruky za jakost vůči dodavateli. Toto
ustanovení se vztahuje rovněž na potvrzení o převzetí zboží, jakož i na samotné převzetí zboží.
10)
Modely, nákresy, vzory
Veškeré modely, vzory a nákresy REHAU jsou považovány za důvěrné a smějí být použity pouze
k vyřízení objednávky. Všechny díly zhotovené podle údajů, nákresů a modelů REHAU mohou být předány
pouze REHAU, avšak v žádném případě třetím osobám, bez ohledu na skutečnost, zda tyto byly zhotoveny
na náklady dodavatele. Uvedená povinnost dodavatele trvá i po skončení jeho smluvního vztahu s REHAU.
Veškeré vzory, nákresy, modely a know-how poskytnuté dodavateli zůstávají ve výlučném vlastnictví REHAU.
Veškeré nákresy předané firmou REHAU, normovací listy, modely, atd. musí být zaslány zpět REHAU
v nezměněném stavu nejpozději s poslední dodávkou a bez písemného souhlasu REHAU nemohou být dále
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předávány třetím osobám nebo být pro tyto použity. Dodavatel není oprávněn používat tyto předměty a výsledky
duševní činnosti ani pro svou vlastní potřebu.
11)
Obchodní tajemství, chráněná práva třetích osob
Veškeré skutečnosti, které se dodavatel dozví v souvislosti s plněním uzavřené smlouvy ať již přímo
od REHAU či zprostředkovaně, tvoří předmět obchodního tajemství (utajované skutečnosti). Dodavatel
se zavazuje, že bude zachovávat mlčenlivost o všech utajovaných skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti
s výkonem své činnosti pro REHAU a které mají zůstat utajeny jako součást obchodního tajemství. Dodavatel
bere na vědomí, že utajované skutečnosti představují pro REHAU předmět obchodního tajemství, mají důvěrnou
povahu a nesmějí být sdělovány třetím osobám. Dodavatel se dále zavazuje dbát na to, aby se utajované
skutečnosti nedostaly do rukou nepovolaným osobám a je povinen zachovávat mlčenlivost trvale po dobu 2 let
ode dne uzavření smlouvy. S objednávkou REHAU a souvisejícími obchodními a technickými údaji je dodavatel
povinen nakládat též jako s obchodním tajemstvím. Obchodní spojení s REHAU smí dodavatel uvádět jiným
osobám pouze tehdy, pokud REHAU udělil dodavateli předem písemný souhlas.
Utajované skutečnosti nesmí dodavatel bez výslovného předchozího písemného souhlasu REHAU
využít ve svůj vlastní prospěch nebo ve prospěch třetích osob, nýbrž je smí použít pouze pro svou informaci
v souvislosti s plněním dle uzavřené smlouvy.
Povinnosti vyplývající z tohoto ujednání se vztahují též na osoby, které jsou k dodavateli v pracovním či
jiném poměru a přicházejí do styku s výše uvedenými informacemi. Dodavatel je povinen zajistit, aby tyto osoby
byly zavázány povinnostmi, vyplývajícími z tohoto ustanovení.
Porušení závazků dodavatele, obsažených v tomto ustanovení, se považuje za podstatné porušení
smlouvy a je důvodem pro odstoupení od uzavřené smlouvy ze strany REHAU. Toto odstoupení od smlouvy se
nedotýká nároků REHAU na náhradu škody vzniklé porušením této povinnosti.
Dodavatel odpovídá osobně za škodu způsobenou porušením závazku vyplývajícího z tohoto
ustanovení, zejména pak za jakoukoliv újmu, poškození dobrého jména, ztrátu důvěryhodnosti, pokles obratu či
finanční ztrátu REHAU způsobenou použitím výše uvedených informací v rozporu s tímto ustanovením. Na
povinnost dodavatele uhradit vzniklou újmu nemá vliv skutečnost, že k využití či zneužití informací došlo
nepřímou formou z důvodů opomenutí či nedbalosti.
Za porušení závazku vyplývajícího z povinnosti mlčenlivosti dodavatele je REHAU oprávněn požadovat
po dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši Kč 50 000,-. Úhrada smluvní pokuty nemá vliv na povinnost
nahradit škodu vzniklou porušením těchto povinností.
12)
Závěrečná ustanovení
Dodavatel prohlašuje, že:
a) dodavatel si je vědom své povinnosti odvést řádně DPH správci daně z úplaty přijaté od odběratele, a DPH
řádně, včas a ve správné výši odvede,
b) proti dodavateli není vedeno řízení o zápis do evidence nespolehlivých plátců daně ve smyslu zákona o DPH,
a zahájení takového řízení dodavateli nehrozí,
c) dodavatel není nespolehlivým plátcem daně ve smyslu zákona o DPH,
d) účet, který byl sdělen dodavatelem odběrateli pro platby, je účtem, na který bude dodavatel požadovat zaslat
úplatu a který je místně a funkčně příslušnému správci daně oznámeným účtem a správcem daně
zveřejněným účtem ve smyslu zákona o DPH.
V případě, že se některé z výše prohlášení dodavatele ukáže být nepravdivým, nebo dojde ke změně skutečností
v prohlášeních dodavatele uvedených, nebo se dodavatel odběrateli z jiných důvodů jeví jako rizikový plátce
DPH, má odběratel právo postupovat v souladu s § 109a zákona o DPH, a může rozdělit vyúčtovanou úplatu na
částku úplaty a částku odpovídající DPH s tím, že DPH odběratel odvede přímo správci daně dodavatele.
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V případě, že vznikne ručení odběratele za nezaplacenou DPH dodavatelem podle § 109 zákona o DPH, a
odběrateli vznikne povinnost za dodavatele zaplatit dlužnou DPH a zaplatí ji, je dodavatel povinen odběrateli
nahradit všechny náklady vzniklé v souvislosti se zaplacením DPH odběratelem za dodavatele, a to do 3 dnů ode
dne, kdy odběratel dodavatele k zaplacení nákladů vyzve. Výzva odběratele může být ve formě vyúčtování –
faktury nebo písemné výzvy.
Strany se dohodly, že REHAU je oprávněn započíst své pohledávky za dodavatelem, včetně pohledávek
z titulu nezaplacených nákladů vzniklých v souvislosti se zaplacením DPH odběratelem za dodavatele dle
předcházejícího odstavce proti pohledávkám dodavatele za odběratelem s tím, že takto lze započíst všechny
pohledávky, tzn. i pohledávky nesplatné oproti pohledávkám splatným a pohledávky nesplatné oproti
pohledávkám nesplatným.
Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu REHAU oprávněn postoupit své pohledávky vůči
REHAU (včetně zajišťovacího postoupení pohledávky či práva), zastavit své pohledávky za REHAU, případně
postoupit smlouvu uzavřenou s REHAU nebo její část či práva a povinnosti z ní vyplývající, uplatnit pohledávky
vůči REHAU prostřednictvím třetích osob, ani tyto započíst.
Ke zboží, popř. zhotovenému dílu nemá dodavatel výhradu vlastnického práva. Veškeré zboží, popř. dílo
přechází do vlastnictví REHAU okamžikem jeho převzetí odběratelem. Na předmětu plnění nevzniká zástavní
právo ve prospěch dodavatele.
Všechny nároky dodavatele se promlčují ve lhůtě jednoho roku, nestanoví-li donucující ustanovení
zákona jinak. Pro práva na plnění vyplývající z újmy na svobodě, životě nebo zdraví a pro práva vzniklá
z úmyslného porušení povinnosti platí zákonná promlčecí lhůta.
Právní vztahy vyplývající z uzavřené smlouvy se řídí těmito obchodními podmínkami a v otázkách
neupravených těmito podmínkami pak zněním smlouvy, popřípadě příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Účastníci jsou povinni řešit veškeré spory smírnou cestou. Nepodaří-li se spor smírně vyřešit, je
kterákoliv strana oprávněna obrátit se na věcně příslušný soud, jehož místní příslušnost se řídí adresou sídla
REHAU.
Jestliže některé ustanovení těchto obchodních podmínek je, nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní
ustanovení těchto obchodních podmínek účinná. V části, která obsahuje neúčinné ustanovení, se bude vztah
účastníků řídit obecnými ustanoveními příslušných právních předpisů.
Za dodavatele se seznámil a souhlasí:

