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Příloha č. 6 smlouvy - Obchodní podmínky 

1. Podmínky dodání předmětu odkupu 

1.1. Za podmínek stanovených v čl. III. odst. 1 smlouvy vzniká provozovateli právo na odkup tramvajové výměny 
(dále také jen „zboží“). V případě uplatnění tohoto práva odkupu ze strany provozovatele budou aplikovány 
podmínky stanovené v této příloze smlouvy. 

1.2. Objednatel je vlastníkem zboží a nese nebezpečí škody na něm do nabytí vlastnického práva ke zboží 
provozovatelem. Provozovatel nabývá vlastnické právo ke zboží převzetím zboží, tj. dnem potvrzení 
předávacího protokolu ve smyslu čl. III. odst. 1 této smlouvy. 

1.3. Objednatel je povinen předat provozovateli doklady, jež jsou nutné k převzetí a k užívání zboží, jakož i další 
doklady stanovené  ve smlouvě. 

1.4. Objednatel se zavazuje zajistit vlastním nákladem provedení všech  zkoušek potřebných pro užívání zboží, 
pokud je jejich provedení obecně závaznými právními předpisy nebo touto smlouvou požadováno a 
k předložení těchto dokladů provozovateli. 

1.5. Provozovatel při převzetí zboží provede zejména kontrolu: 

- existence zjevných jakostních vad, 
- kompletnosti dodaných dokladů. 

2. Záruční podmínky 

2.1. Objednatel prohlašuje, že zboží nemá žádné vady, které by bránily jeho použití k účelu, který je ve smlouvě 
stanoven nebo k němuž se takové zboží zpravidla užívá. 

2.2. Vadou se rozumí odchylka v množství, jakosti a provedení zboží, jež určuje tato smlouva nebo obecně závazné 
právní předpisy. Objednatel odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má zboží v době jeho předání 
provozovateli a dále za ty, které se na zboží vyskytnou v záruční době. 

2.3. Objednatel poskytuje provozovateli záruku za jakost zboží spočívající v tom, že dodané zboží bude po celou 
záruční dobu způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu, nebo že si zachová smluvené, 
jinak obvyklé vlastnosti. 

2.4. Objednatel poskytuje provozovateli na zboží záruku za jakost v délce 60 měsíců od data převzetí zboží 
provozovatelem. 

2.5. Jakýkoliv požadavek na uznání reklamace musí provozovatel předložit objednateli s popisem vady a to 
bezprostředně po době, kdy závada na zboží nastala. V případě oprávněného nároku na reklamaci objednatel 
má právo rozhodnout, zda závadu na zboží opraví, nebo zda provede výměnu vadných dílů.  

2.6. V době trvání záruční doby má provozovatel nárok na bezplatnou opravu všech závad. Objednatel je povinen 
potvrdit přijetí reklamace obratem a vyřídit ji odstraněním vady do 5 pracovních dnů od jejího nahlášení, 
nebude-li dohodnuto jinak. 

2.7. Záruční doba se prodlužuje o dobu případné záruční opravy (tj. od nahlášení vady do jejího odstranění). 

2.8. Náklady na dopravu opraveného zboží zpět na adresu provozovatele hradí objednatel. 
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2.9. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami pro řešení záruční vad bude doručována k rukám 
oprávněných osob. Smluvní strany si sjednávají, že veškeré reklamace budou řešeny také elektronickou 
formou. 

Kontaktní osoba objednatele k uplatnění reklamace: xxx 

Za provozovatele je ve věcech záručních vad oprávněna jednat osoba zmocněná k jednání ve věcech 
technických této smlouvy. 

2.10. Obecně platí, že jakékoliv nároky plynoucí z některé z poskytnutých garancí, uplatněné provozovatelem vůči 
objednateli, považují obě strany za oprávněné a platné, pokud objednatel neprokáže jejich neoprávněnost. 
Provozovatel se zavazuje poskytovat objednateli potřebnou součinnost při získávání podkladů pro posouzení 
nároků uplatněných provozovatelem. 

2.11. Záruční opravu má právo provádět pouze objednatel a jeho autorizovaná servisní střediska. 

2.12. Objednatel se zavazuje být připraven poskytovat mimozáruční servis po dobu záruky na odstranění vad, na 
které se záruka nebude vztahovat. 

2.13. Po celou dobu garantované životnosti zboží (10 let od předání a převzetí zboží) se objednatel zavazuje být 
připraven provádět pozáruční opravy, a to za obvyklé ceny a za obvyklých podmínek, zejména termín plnění. 

2.14. Objednatel se zavazuje být připraven zajišťovat dodávky náhradních dílů za obvyklé ceny a za obvyklých 
podmínek, a zejména v obvyklém termínu plnění, a to po dobu alespoň 5 let od ukončení výroby příslušného 
typu zboží, nejméně však po dobu životnosti zboží (10 let od předání a převzetí zboží). 

3. Sankční ujednání 

3.1. Objednatel má právo po provozovateli, který je v prodlení s úhradou faktury, požadovat uhrazení úroku 
z prodlení celkem ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

3.2. Provozovatel je oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny předmětu plnění vč. 
DPH za každý den prodlení objednatele s odstraněním záruční vady. 

3.3. Zaplacením smluvní pokuty objednatelem není dotčeno právo provozovatele na náhradu vzniklé škody. 

 

Za objednatele       Za provozovatele 
 
V Prostějově dne                                                                                    V Ostravě dne 
 
 
...............................................................                                        ...............................................................                                                                                                  

             Ing. Roman Šlézar, MBA 

předseda představenstva a obchodní ředitel 

xxx, 

 technický ředitel  

 

...............................................................                                                                          

                Ing. Marek Smolka, 

 místopředseda představenstva a generální ředitel 


