Nákupní podmínky výrobního materiálu
MANN+HUMMEL (CZ) v.o.s.
MANN+HUMMEL Service s.r.o.
MANN+HUMMEL Innenraumfilter (CZ) s.r.o.

1.

Předmět úpravy
Právní vztah mezi námi, MANN+HUMMEL(CZ) v.o.s.,
MANN+HUMMEL Service s.r.o. or MANN+UMMEL Innenraumfilter (CZ) s.r.o., a dodavatelem se řídí těmito podmínkami a jinými písemnými ujednáními. Změny a doplňky
vyžadují písemnou formu. Dodací podmínky v rozporu
s výše uvedeným platí pouze, pokud budou námi výslovně
písemně přijaty. Tímto se výslovně odmítáme jakékoli odkazy nebo odvolání dodavatele na platnost a použitelnost
jeho všeobecných obchodních podmínek.
Vedle těchto nákupních podmínek současně platí dohoda o
zajištění jakosti, podmínky k užívání portálu dodavatelů a
příručka řízení, které jsou součástí smlouvy.

2.

Objednávka a potvrzení objednávky

2.1

Smlouvy, objednávky, dohody nebo změny vyžadují ke své
závaznosti písemnou formu. Písemná forma je zachována i
tehdy, pokud je zaslání provedeno prostřednictvím faxu, emailu nebo dálkového přenosu dat (elektronický přenos dat,
web). Náš podpis není nutný. Odchylky od smluv a našich
objednávek jsou účinné pouze po našem předchozím
písemném souhlasu.

2.2

Přijetí naší objednávky je nutno potvrdit písemně
s uvedením našich úplných údajů ohledně objednávky.
Pokud dodavatel objednávku nepřijme do 10 dnů od
doručení, jsme oprávněni ke zrušení objednávky.

2.3

Dodavatel je v rámci přiměřenosti povinen změnit předmět
dodávky co se týče jeho konstrukce a provedení. Přitom je
nutno vzájemnou dohodou přiměřeně upravit účinky,
obzvláště ohledně zvýšených a snížených nákladů jakož i
ohledně dodacích termínů.

2.4

Předběžné rozpočty nákladů dodavatele jsou závazné a bezplatné, pokud není dohodnuto jinak.

3.

Dodací termíny, prodlení s dodávkou

3.1

Sjednané dodací termíny a dodací lhůty jsou závazné. Pro
dodržení dodacího termínu nebo dodací lhůty je rozhodující
přijetí zboží v místě dodání uvedeném v naší objednávce.
Pokud není sjednána dodávka „vyplaceně do domu“, musí
dodavatel zboží poskytnout včas při zohlednění obvyklé
doby pro nakládku a dopravu. Oznámení dopravci
uvedeném v objednávce provádí dodavatel. Pokud je
pověřen bez našeho předchozího souhlasu jiný než námi
určený dopravce, musí dodavatel nést vícenáklady, které
tomuto důsledku toho vzniknou.

3.2

3.3

Pokud dodavatel zjistí, že sjednané termíny nemohou být
z jakéhokoli důvodu dodrženy, musí nám toto neprodleně
písemně sdělit.
Překročí-li dodavatel dohodnuté dodací termíny a dodací
lhůty, je v prodlení, aniž by byla nutná upomínka, pokud je
prostřednictvím sjednaných dodacích termínů a dodacích
lhůt bezprostředně nebo zprostředkovaně stanoveno určité
datum.
V případě prodlení jsme po marném uplynutí námi stanovené přiměřené dodatečné lhůty oprávněni nechat plnění,
které dodavatel neprovedl, provést třetí osobou na náklady
dodavatele nebo od smlouvy odstoupit nebo požadovat
náhradu nám vzniklé škody. Dodavatel nám musí nahradit
všechny vícenáklady vzniklé v důsledku opožděné
dodávky.

3.4

V případě zaviněné odchylky od ustanovení upravujících
dodávku a balení, v případě předčasné dodávky nebo nadměrné dodávky jsme oprávněni požadovat náhradu
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zvýšených nákladů na logistiku jako paušální náhradu
škody ve výši EUR 100,-- (tím není dotčeno naše právo
v jednotlivém případě, prokázat i vyšší škodu). Dodavatel je
v každém případě oprávněn prokázat, že nám nevznikla
žádná škoda nebo že nám vznikla škoda nižší.
3.5

Přijetí opožděné dodávky nebo plnění neznamená vzdání
se jakýchkoli nároků na náhradu škody.

4.

Dodávka, doprava

4.1

Ke každé dodávce je nutno připojit dodací list s uvedením
našich úplných údajů k objednávce.

4.2

Námi požadované doklady o původu (např. prohlášení dodavatele, osvědčení o oběhu zboží) opatří dodavatel všemi
požadovanými údaji a poskytne je k dispozici neprodleně a
bezplatně řádně podepsané.

4.3

Pokud není ujednáno jinak, dodávky jsou provedeny bez
nákladů na přepravu a balení do místa dodání (DDU - podle
Incoterms 2000). Nebezpečí škody v takovém případě
přechází na kupujícího v okamžiku dodání do sjednaného
místa dodání.

5.

Faktury, platební podmínky

5.1

Faktury musí být vyhotovovány s uvedením našich úplných
údajů týkajících se objednávky (číslo objednávky, datum,
číslo dodacího listu). V případě nesplnění této podmínky
odpovídá dodavatel za eventuelní z toho vyplývající prodlení při zpracovávání a zaplacení faktury. Faktury se zasílají
na následující fakturační adresu: MANN+HUMMEL (CZ)
v.o.s. , Nová Ves 66 , 67521 Okříšky , Česká Republika;
MANN+HUMMEL Service s.r.o., Nová Ves 66 , 67521
Okříšky , Česká Republika; MANN+UMMEL Innenraumfilter
(CZ) s.r.o., Nivnická 2616, 688 01 Uherský Brod, Česká Republika
Vyhrazujeme si právo vrátit dodavateli faktury s neúplnými
nebo s chybnými údaji k objednávce nebo s chybnou nebo
neúplnou fakturační adresou.

5.2

Není-li ujednáno jinak, provádí se platba převodem po 60
dnech netto, počítáno od přijetí zboží, ne však dříve než od
přijetí faktury.

5.3

V případě přijetí předčasných dodávek se splatnost řídí podle dohodnutého termínu dodání.

5.4

Vyhrazujeme si prověřit a potvrdit správnost dodávky a faktury. V případě vadné dodávky jsme oprávněni zadržovat až
do řádného splnění platbu v přiměřené výši.

5.5 Dodavatel není bez našeho předchozího písemného
svolení oprávněn postupovat své pohledávky vůči nám
nebo je nechat inkasovat třetími osobami.
6.

Kmenová data dodavatele

6.1

Předpokladem obchodního vztahu s dodavatelem je, aby
měl číslo DUNS. Objednávku je možné učinit pouze u dodavatelů, kteří jsou v momentu objednání registrováni na
našem dodavatelském portálu se svým číslem DUNS.

6.2

Kmenová data našich dodavatelů se spravují prostřednictvím dodavatelského portálu: https://b2b.mann-hummel.com. Dodavatel se zavazuje, že bude svá data na
portálu udržovat vždy v aktuálním stavu. Dodavatel se
zavazuje, že bude datové záznamy kontrolovat minimálně
jednou za rok.
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7.

Vyšší moc

7.1

Události vyšší moci, válečné události, přírodní katastrofy,
úřední opatření (např. zabavení, zákaz vývozu) a ostatní
nepředvídatelné, neodvratitelné a závažné události
zprošťují smluvní partnery jejich povinností k plnění po dobu
poruchy a v rozsahu jejich účinků. Smluvní partneři jsou
zavázáni, že v rámci přiměřenosti neprodleně poskytnou
požadované informace a že přizpůsobí závazky změněným
vztahům dle zásad poctivého obchodního styku.

7.2

Pokud taková událost trvá více než dva měsíce, mohou
smluvní partneři od dotčené smlouvy (nebo od ještě
nesplněných smluvních závazků) odstoupit nebo smlouvu
s okamžitou účinností vypovědět k datu doručení výpovědi.

8.

Oznámení vad
Vady dodávky oznámíme dodavateli písemně neprodleně
poté, co jsou podle daností řádného obchodování zjištěny.
V tomto rozsahu dodavatel upouští od námitky opožděného
oznámení vad.

9.

Věcné vady

9.1

Nároky z vad se promlčují pro díly, které jsou určeny pro
automobily nebo užitková vozidla, uplynutím 24 měsíců od
první registrace vozidla nebo zabudování náhradního dílu,
nejpozději ale po uplynutí 30 měsíců od dodání nám. Pro
všechny ostatní díly a předměty dodávky se nároky z vad
promlčují uplynutím 24 měsíců od dodání našim zákazníkům, pokud nejsou výslovně písemně sjednány odlišné
lhůty.

9.2

Dodávka musí co do množství a jakosti odpovídat sjednaným podmínkám, účelu používání, našim požadavkům
na jakost, platným ekologickým předpisům, německým
normám DIN platným v den dodání, nejnovějšímu stavu
techniky, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, platným
ustanovením a směrnicím úřadů a odborných svazů, jakož
i zákonným předpisům.

9.3

V případě vad dodávky včetně její chybějící dohodnuté
vlastnosti je dodavatel bez ohledu na naše ostatní zákonné
opravné prostředky povinen podle naší volby buď k neprodlenému a bezplatnému odstranění vady nebo k dodání bezvadných dílů – vždy včetně požadovaných výdajů – nebo
k poskytnutí přiměřené slevy z ceny. Pokud toto dodavatel
nemůže provést, nebo pokud neprodleně nesplní tuto povinnost, můžeme odstoupit od smlouvy a vrátit zboží zpět
dodavateli na jeho nebezpečí a náklady. Dodavatel dále
učiní přiměřená analytická a opravná opatření k odstranění
příčiny vad, aby bylo možné zabránit opakovanému výskytu
vady.
V naléhavých případech jsme oprávněni, bez ohledu na své
další nároky, nechat provést odstranění vad na náklady dodavatele nebo je odstranit sami. Takto vzniklé náklady nese
dodavatel.

9.4

9.5

Pokud dodavatel opakovaně dodá vadné zboží, nebo opakovaně poskytne vadné služby, jsme po písemném
upozornění v případě opakované vadné dodávky nebo
služby oprávněni odstoupit od smlouvy i pro ještě nesplněné
dodávky.
Navíc musí dodavatel nahradit všechny související náklady
na opravy nebo výměnu vadného zboží (včetně nákladů na
přepravu, manipulaci, třídění, montáž / demontáž, na materiál a práci). Za každý případ vyřizování záručního případu
je dodavatel povinen, pokud je za vadu odpovědný, zaplatit
paušální náhradu škody ve výši EUR 100,-- (tím není
dotčeno naše právo v jednotlivém případě prokázat i vyšší
škodu ). Dodavatel je v tomto případě oprávněn prokázat,
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že nám nevznikla žádná škoda, nebo že nám vznikla škoda
nižší.
9.6

Pokud sjednáme závazek vůči našim zákazníkům v rámci
naší funkce dodavatele, který povede k delší nebo širší odpovědnosti za vady nebo záruky za jakost, je dodavatel
povinen se touto úpravou po předchozím písemném oznámení od momentu oznámení i sám řídit.

10.

Odpovědnost

10.1 Pokud není v těchto podmínkách dohodnuto jinak, je dodavatel povinen k náhradě škody včetně následných škod,
které nám vzniknou přímo či nepřímo v důsledku vadné
dodávky nebo z jakýchkoli jiných důvodů, které je možné
přičíst dodavateli. Povinnost k náhradě škody existuje zásadně pouze tehdy, pokud je dána odpovědnost dodavatele, jeho zástupců nebo jeho asistentů a zprostředkovatelů za škodu. Povinnost k náhradě škody je vyloučena,
pokud jsme z naší strany účinně omezili odpovědnost vůči
našemu zákazníkovi. Snažíme se, abychom sjednali omezení odpovědnosti v právně přípustném rozsahu i ve
prospěch dodavatele.
10.2 Pokud budou po nás uplatňovány třetími osobami nároky
na základě odpovědnosti bez ohledu na zavinění, zprostí
nás dodavatel této odpovědnosti, pokud je za škodu odpovědný převážně on.
11.

Odpovědnost za vadu výrobku

11.1 Pro případ, že po nás budou uplatňovány nároky z odpovědnosti za vadu výrobku, se dodavatel zavazuje, že nás
těchto nároků zprostí, pokud a dokud byla škoda způsobena
vadou předmětu dodávky. V případech odpovědnosti za
zavinění platí toto pouze pro případ, že se zavinění týká
dodavatele. Dodavatel nese plné důkazní břemeno, pokud
je odpovědný za příčinu škody.
11.2 Dodavatel je v takovém případě povinen nést veškeré
náklady a výdaje včetně eventuelních nákladů na soudní
řízení a nás v tomto rozsahu odškodnit.
11.3 V ostatním platí zákonná ustanovení.
11.4 V případě výzvy k navrácení vadných výrobků v důsledku
vady výrobku dodaného dodavatelem informujeme dodavatele, abychom mu poskytli možnost se s námi dohodnout na
postupu a provedení výzvy k navrácení vadných výrobků,
ledaže není předchozí oznámení dodavateli možné
z důvodu naléhavosti opatření. Dodavatel nese náklady
výzvy k navrácení vadných výrobků, pokud a dokud je
výzva následkem vady dodávky dodavatele.
11.5 Dodavatel se zavazuje k uzavření odpovídajícího pojištění
odpovědnosti za vadu výrobku, které zahrnuje také náklady
na vrácení vadných výrobků. Na požádání musí dodavatel
prokázat uzavření tohoto pojištění prostřednictvím předložení potvrzení o pojištění.
12.

Kvalita, životní prostředí a dokumentace

12.1 Dodavatel musí pro své dodávky dodržet uznávaná pravidla
techniky a příslušné platné bezpečnostní předpisy. Pokud
od nás dodavatel obdržel výkresy, vzorky nebo jiné předpisy
a podklady, dodrží je, co se týče provedení a vlastností
předmětu dodávky. Změny předmětu dodávky, již schváleného výrobního procesu, popř. jeho přemístění na jiné
místo, vyžadují včasné písemné oznámení dodavatelem a
náš výslovný předchozí souhlas v písemné podobě.
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12.2 Následující úprava platí pro dodávky výrobního materiálu.
Změny podmínkám této úpravě pro jednotlivé případy
vyžadují písemnou formu.
12.3 Dodavatel udržuje, popř. rozvíjí systém řízení jakosti na bázi
ISO/TS 16949:2002 v aktuálně platném znění. Certifikáty
akreditovaného pracoviště nebo certifikace 2nd-Party, jakož
i rovnocenné systémy řízení jakosti, jako např. VDA (Svaz
německého automobilového průmyslu) svazek 6, část 1,
můžeme uznat po předchozím prověření z naší strany.
Dodavatel nám poskytne k dispozici jednu kopii příslušného
aktuálního certifikátu a po uplynutí data platnosti certifikátu
nám bez vyzvání zašle obnovený certifikát. V případě odejmutí certifikátu o tomto musíme být neprodleně informováni.
12.4 První vzorkování se provádí podle „Zajištění jakosti dodávek“ (spis VDA svazek 2), popř. podle PPAP (požadavky na
první vzorkování v postupu pro zajištění jakosti) (systém jakosti 9000) ve svém příslušném nejnovějším stavu. Dodavatel musí dále k prvnímu vzorkování zadat do materiálové
databanky IMDS (International Material Data System:
http://www.mdsystem.com) všechna data ohledně materiálů; schválený a akceptovaný záznam IMDS všech dat relevantních pro materiál je součástí a předpokladem schválení prvních vzorků.
12.5 Dodavatel musí nezávisle na úspěšném vzorkování stále
kontrolovat kvalitu předmětů dodávky a pravidelně provádět
rekvalifikační testy. Smluvní partneři se navzájem informují
o možnostech dalších zlepšení jakosti.
12.6 Dodavatel dodržuje všechny zákony na ochranu životního
prostředí, které pro něj platí. Nepřetržité zlepšování provozní ochrany životního prostředí a prevence znečištění životního prostředí se systematicky zajišťují podle obecně uznávaných pravidel.

15.2 Výkresy, modely, šablony, vzorky, nástroje, zařízení a podobné předměty se nesmějí přenechávat, ani jinak zpřístupňovat neoprávněným třetím osobám. Kopírování nebo
rozmnožování takových předmětů je přípustné pouze
v rámci provozních požadavků a ustanovení autorského
práva.
15.3 Obdobně musí být zavázáni subdodavatelé dodavatele.
15.4 Smluvní partneři se smějí svým obchodním vztahem nebo
zbožím propagovat pouze s předchozím písemným souhlasem.
16.

Výrobní prostředky
Materiál, nástroje, vzorky, modely, šablony, výkresy a ostatní výrobní prostředky, jakož i důvěrné údaje, které poskytujeme dodavateli k dispozici, nebo které platíme, jsou a
zůstávají naším vlastnictvím.
Dodavatel se zavazuje, že s nimi bude zacházet důvěrně a
že je bude používat pro dodávky třetím osobám pouze
s naším předchozím písemným souhlasem.

17.

Všeobecná ustanovení

17.1 Pokud smluvní partner zastaví své platby, nebo pokud je
zahájeno insolvenční řízení na jeho majetek, je druhý partner oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně dosud nesplněné části.
17.2 Pokud by bylo některé ustanovení těchto podmínek a
dotyčných dalších ujednání neplatné, nebo by se takovým
stalo, není tímto dotčena platnost smlouvy v ostatním.
Smluvní partneři jsou zavázáni, že neplatné ustanovení
nahradí platnou úpravou, která se mu bude co nejvíce blížit
ohledně ekonomického účelu.

12.7 Dodavatel je ohledně dodávek do Evropské unie povinen
dodržovat požadavky Nařízení (ES) č. 1907/2006 Evropského parlamentu a Rady z 18. prosince 2006 k registraci,
hodnocení, schvalování a omezování chemických látek
(REACH). Výrobky, které požadavky REACH nesplňují v
plném rozsahu, se nám nesmějí dodávat.

17.3 Místem plnění všech dodávek je závod uvedený v objednávce.

12.8 Dodavatel zaváže své subdodavatele dle shora uvedených
ustanovení.

17.5 Místem soudu je sídlo žalobce nebo jiný příslušný soud.

13.

17.4 Platí výlučně právo České Republiky, pokud není sjednáno
jinak. Užití Dohody Spojených národů z 11.04.1980 o
smlouvách o mezinárodním prodeji zboží je vyloučeno.

Práva na ochranu průmyslových práv

13.1 Dodavatel odpovídá za to, že dalším prodejem,
přemisťováním nebo používáním dodaných výrobků v souladu se smlouvou neporušíme žádné patenty nebo
průmyslová práva včetně přihlášek průmyslových práv ani
ostatní autorská práva a zprošťuje nás všech nároků třetích
osob z používání, popř. porušení takových práv.
13.2 Smluvní partneři jsou povinni se navzájem neprodleně informovat o zjištěných rizicích porušení takových práv a o
údajných případech porušení a musí si dát příležitost, aby
mohli po vzájemné dohodě odporovat takovým nárokům.
14.

Výhrada vlastnictví
Neuznáváme rozšířenou nebo prodlouženou výhradu vlastnictví dodavatele. Sjednání takové výhrady vlastnictví
vyžaduje náš zvláštní písemný souhlas.

15.

Zachování tajemství

15.1 Smluvní partneři se zavazují, že budou se všemi
nezveřejněnými obchodními a technickými jednotlivostmi, o
kterých se dozví v rámci jejich obchodního vztahu, zacházet
jako s obchodním tajemstvím.
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