
 
Dodací a platební podmínky firmy GEORG BÖRNER  Chemisches Werk für Dach 
– und Bautenschutz GmbH & Co. KG, dále jen BÖRNER, stav 06/2014. 
 
Všechny smlouvy s naší firmou vycházejí z následujících podmínek, a to i  zrušení 
případných zákazníkem předložených nebo odporujících dohod. Jinak znějící podmínky 
nás tedy zavazují jedině tehdy, jsou-li námi písemně potvrzeny.    
 
1.  Uzavření smlouvy 

Nabídkami jsme vázáni nejdéle 4 týdny a tyto jsou podmíněny příjmem písemného 
potvrzení objednávky, když nedojde k potvrzení objednávky jejím provedením. Toto 
platí jak pro ústní objednávky, tak i pro změny nebo doplnění stávajících objednávek. 
 

2.  Platby 
Platební nároky jsou ihned splatné, není-li na faktuře uvedeno jinak. Obecně platí 
zákonná ustanovení o splatnosti a o opožděné platbě. Skonto garantujeme při včasném 
poukázání částky na naše konto. Vzájemné vyúčtování sporných a ne právně 
podložených požadavků je vyloučeno. 

 
3.  Výhrada vlastnictví: do úplné úhrady zůstává zboží naším majetkem a do té doby 

nesmí být zastaveno nebo použito jako součást jištění. Zpracování tohoto zboží platí 
jako by bylo provedeno pro nás, aniž by nám z toho ale vznikaly závazky. Vlastnictví 
pro nás vyplývá z § 950 BGB odpovídající § 947 BGB. V případě dalšího prodeje 
nezaplaceného zboží bez ohledu zda před nebo po zpracování, postupuje nám kupující 
předem příslušnou část pohledávek vůči třetím, které mu vzniknou dalším prodejem 
nebo zužitkováním materiálu. My jsme od počátku oprávněni odstoupenými závazky 
disponovat, především je inkasovat. 
Pokud kupující platební závazek splní, je mu dovoleno zboží normálně obchodně  
zužitkovat a disponovat výnosem z prodeje. Předpokladem je, že protihodnotu získal. 
Právo inkasa může být kdykoli odvoláno a zaniká, pokud kupující přestane platit, 
zahájí mimosoudní vyrovnání nebo požádá o konkurs. Eventuální kroky tohoto druhu 
nám musí zákazník neprodleně písemně sdělit. Na vyžádání nám kupující musí 
oznámit jména a adresy třetích dlužníků a výši závazků a dostát svým povinnostem dle 
§ 402,  § 410 BGB  a poskytnout nám potřebné podklady, abychom závazky mohli 
inkasovat sami. Při převzetí kupní ceny pohledávky na běžný účet - zůstává výhrada 
vlastnictví zachována tak dlouho, dokud na běžném účtu ještě zůstává nějaká částka. 
Zavazujeme se, že nám náležející požadavky na požádání kupujícímu sdělíme, jestliže 
garantované požadavky, pokud ještě nebyly vyrovnány, nepřekročí více než 20%. 
 

4.  Dodací lhůty 
a) Snažíme se o dodržování dodací doby. Proběhnutím této lhůty se nedostáváme 

automaticky do skluzu, pokud nebylo dohodnuto jinak. Náhrady za zpoždění, 
zvláště čekací doby nevznikají, pokud z naší strany nešlo o úmysl nebo hrubou 
nedbalost. 

b) V tuzemsku vyplaceně na místo určení, pokud nebylo dohodnuto jinak. U malých 
objednávek od 2.000,- až 2.499,-EUR účtujeme paušální příplatek 40,- EUR, u 
malých objednávek od 1.000,- až 1.999,- EUR účtujeme paušální příplatek 70,- 
EUR , malých objednávek pod 1.000,- EUR účtujeme paušální příplatek 90,- Euro 
na zvýšené dopravní a administrativní náklady. U dodávek nákladními automobily  
předpokládáme, že místo výkladky je bez problémů dosažitelné pro nákladní auta. 



Zvýšené náklady jdou k tíži objednavatele. V případě dodávky zboží BÖRNEREM 
se má zákazník na vlastní náklady postarat o neprodlené složení a dát k dispozici 
odpovídající vhodný pomocný personál a zvedací zařízení, jestliže není výslovně 
dohodnuta vykládka  BÖRNEREM. Náklady za zpoždění vykládky jdou k tíži 
zákazníka, k tomu patří i čekací doba vozu.  

c) U zpožděných plateb z dřívějších dodávek, žádosti o zahájení vyrovnání nebo 
insolvence, jakož i při každém zásadním zhoršení majetkových poměrů 
kupujícího, má BÖRNER právo vázat objednávku na přiměřenou platbu předem 
nebo poskytnutí záruk. Jejich uplatnění musí BÖRNER sdělit kupujícímu písemně. 

 
   

5.  Náhrada škody a vad 
a) v případě oprávněných kvalitativních reklamací má firma BÖRNER právo v rámci 

náhradního plnění dodat kvalitní zboží. Teprve po dvou vadných náhradních 
dodávkách během přiměřené doby je náhradní plnění považováno za nezdařené a 
zákazník má právo využít jiných zákonných nároků. 

b) Je-li BÖRNER povinován dle platných právních předpisů poskytnout náhradu 
škody, je ručení omezeno na případy hrubé nedbalosti nebo úmyslu. Toto omezení 
ale neplatí při poškození zdraví, života a tělesné integrity.  Bez ohledu na zavinění 
kupujícím zůstává event. ručení fy. BÖRNER při úmyslném zatajení nějaké 
závady, nedostatku nebo prohlášené vlastnosti, nebo při převzetí nějaké záruky 
nebo kupního rizika dle zákona o ručení za výrobek, nedotčeno. 

 
6.  Právní příslušnost 
Veškeré právní vztahy mezi firmou BÖRNER  a kupujícím podléhají pouze právnímu 
řádu SRN. 
 
7.  Místo plnění a soudní příslušnost 
Společným místem plnění a výkonů u smluv s firmou BÖRNER  je Bad Hersfeld. Strany 
se dohodly, že soudem první instance je příslušný úřední nebo zemský soud pro Bad 
Hersfeld, pokud jsou obě smluvní strany obchodníci, právnické osoby nebo veřejné 
instituce. 
 
8.  Salvátorská klausule 
Pokud by některá ustanovení těchto dodacích a platebních ustanovení pozbyla platnosti, 
zůstávají ostatní účinná.    

 
 
 
  
 


