
 
 
 
 

 
 
 
 

I. Použití 

Všeobecné prodejní podmínky společnosti 
Masters sp. z o.o. 

                                       1. srpna 2020 

1. Tyto "Všeobecné prodejní podmínky", dále jen "VPP" platí pro transakce uskutečněné mezi stranami, kterých 
předmětem bude prodej zboží nebo výrobků prostřednictvím „MASTERS" Sp. z o.o. se sídlem ve městě Straszyn, ul. 
Objazdowa 5B, DIČ: 584-244-96-48 KRS: 0000090128, okresní soud Gdaňsk-sever v Gdaňsku, VII hospodářské 
oddělení KRS, základní kapitál: 1.096.000 PLN, dále v těchto VPP jako „Prodávající", ve prospěch libovolného 
subjektu, který provádí nákup pro účely týkající se svého podnikání – v těchto VPP dále jako „Kupující". 

2. Tyto všeobecné prodejní podmínky nahrazují v plném rozsahu všechny smluvní vzory používané Kupujícími. 
 

II. Objednávky 
1. Neupravil-li Prodávající jinak, návrh na prodej předložený Kupujícímu Prodávajícím je platný 3 dní od data jeho odeslání 

Prodávajícím. Žádný takový návrh, včetně nabídek, není závazná pro Prodávajícího ve smyslu občanského zákoníku. Je 
to pouze návrh na předložení objednávky potenciálnímu Kupujícímu. 

2. V případě požadavky Kupujícího na další certifikáty, osvědčení, zkoušky nebo balení zboží náklady na takové možné 
certifikáty, atesty, testy a balení budou přidány k ceně zboží – nedohodnou-li se strany jinak. 

3. Odeslána objednávka Kupujícího musí obsahovat data Kupujícího, podrobné informace o modelu výrobku v rozsahu 
nezbytném pro jeho identifikaci a údaje o Kupujícím požadovaných podmínkách plnění objednávky. 

4. Objednávka není závazná pro prodávajícího a chybějící odpověď neznamená přijetí objednávky. Přijetí objednávky 
Prodávajícím vyžaduje písemné potvrzení ze strany Prodávajícího. V případě přijetí objednávky Prodávajícím s 
námitkami je Kupující vázán obsahem těchto námitek, pokud nepředstaví své připomínky do 2 pracovních dnů. 
Okamžité oznámení takových připomínek se považuje za podání nové objednávky a ustanovení předchozí věty se 
použije obdobně. 

5. Přijetí objednávky nezavazuje prodávajícího v situaci, kdy z důvodů, které nemůže ovlivnit, zejména z důvodu vyšší 
moci nebo jednání kupujícího nebo třetích osob, včetně dodavatelů prodávajícího není dodání a prodej zboží včas a za 
cenu v objednávce možné nebo nadměrně obtížné.  

6. Přijetí objednávky nezavazuje prodávajícího ani v případě, že finanční závazek kupujícího vůči prodávajícímu přesáhne v 
důsledku dodání výši nákupního úvěru poskytnutého kupujícímu prodávajícím, nebo se pokud kupující zpožďuje nebo 
zpožďoval s platbou jakékoli pohledávky prodávajícímu. 

 
III. Ceny a platební podmínky 

1. Kupující platí za zboží cenu, uvedenou Prodávajícím v potvrzení objednávky. 

2. V případě převodu cen z objednávky na jinou měnu než v potvrzené objednávce (např. vystavení faktury v jiné měně, než je přijata 
objednávka), se použijí prodejní směnné valutové kurzy (nebo nákupní v případě převodu měny bez polského zlotého) platné v 
poslední vydané tabulce BGŻ BNP PARIBAS S.A. v den před prodejem (nebo převodem měny), pokud se strany nedohodnou jinak. 

3. Je-li po uzavření smlouvy zaveden jakékoli dovozní poplatek nebo poplatek spojený s pořízení zboží uvnitř Společenství, daňové 
nebo jiné zatížení v rámci veřejného práva, nebo nastane změna výšky těchto poplatků, daní nebo výdajů, nebo nastane změna o 
více než 3 % (tři procenta) - nákupních cen nebo změna směnného kurzu, prodávající může příslušným způsobem změnit cenu 
hodnoty současných sazeb, i když to není součástí smlouvy mezi stranami. 

4. V případě, že v obsahu dohody stran není stanoveno, že údaje, sazby nebo ceny jsou sazbami s DPH nebo bez DPH, vždy se bude 
předpokládat, že jde o sazby bez DPH, ke kterým bude připočtena daň (především DPH) v dané platné sazbě. 

5. Pokud si Kupující z důvodů nezapříčiněných Prodejcem nevyzvedne zboží v dohodnutém termínu, cena a další služby musí být 
zaplaceny stejně, jako by se vydání tovaru uskutečnilo podle objednávky. 

6. Pokud kupující nesplní jakékoliv ze svých závazků do 30 dnů od skončení určeného termínu, prodávající má právo odstoupit od 
smlouvy písemně bez jakýchkoliv dalších výzev Kupujícímu. 

7. V případě odstoupení od smlouvy Kupujícím Prodávající udělí smluvní pokutu ve výši vypočtené jako ekvivalent 100 % (sto procent) 
z ceny produktu bez DPH za nezrealizovanou objednávku Kupujícímu. 

8. Po uplynutí období uvedeného v předchozím odstavci, Prodávající může také, se zachováním práva odstoupit od smlouvy kdykoliv, 
uskladnit tento produkt na libovolném místě na riziko a náklady Kupujícího a trvat na plnění smlouvy Kupujícím a dále – uhradit 
tyto náklady za skladování a smluvní pokutu jako při odstoupení od smlouvy (100 % z ceny zboží bez DPH). Náklady na skladování 
zboží jsou 1% jeho hodnoty za každý započatý den, minimálně 20 PLN netto. 

9. Nehledě na výše uvedené, prodávající může požadovat kompenzaci v rozsahu, ve kterém ním utrpěná škoda překročí hodnotu 
vyhrazených smluvních pokut. 

10. Za den platby se považuje den zaúčtování plné ceny na bankovní účet prodávajícího. V případě nedodržení termínu platby má 
Prodávající nárok na zaplacení Kupujícím úroku ve výši 0,1 % za každý den prodlení. 

11. Je-li oprávněné se domnívat, že Kupující nesplní svou platební povinnost, prodávající má právo požadovat – před vydáním zboží a 
bez ohledu na dříve stanovenou platební lhůtu – platbu v plné výši v hotovosti, nebo požadovat určité záruky nebo zabezpečení 
platby. Totéž právo má prodávající v případě popsaném v oddíle II.6. 

12. Oznámení Kupujícím případných námitek, komentářů nebo reklamací a jejich zkoumání nebrání tomu, aby běžela platební lhůta. 
 

IV. Dodávky a důsledky nesplnění termínů 

1. V případě, že obsah ustanovení postrádá podrobné informace o kvalitě a balení zboží, předpokládá se, že dodávané zboží 
musí kvalitou odpovídat průměrným požadavkům pro daný druh a typ zboží a že zboží musí být zabalené nebo odbalené – 
dle platných předpisů a norem platných pro dotyčné zboží. 

2. Cena jiného balení, než je uvedené výše v odstavci V. 1., vyžadovaného Kupujícím, je nákladem Kupujícího na základě 
nákladových Prodávajícího. Kupujícímu mohou být účtovány také náklady požadované na zabezpečení nebo pojištění zboží 
během přepravy. 

3. Kupující je povinen zkontrolovat zejména stav zásilky (zboží) a kvalitu, množství a sortiment dodaného zboží ihned po jeho 
dodání (vydání) a provést příslušnou kontrolu údajů v nákladním listu nebo jiném dodacím dokladu, a také ihned nahlásit 
dopravci (podle příslušných přepravních ustanovení) a Prodávajícím písemně, jakékoliv výhrady v této oblasti a umožnit 
zástupci Prodávajícího ihned prověřit neporušené zboží. Převzetí zboží Kupujícím bez jeho kontroly nebo neoznámení 
námitek, bezprostředně po obdržení zboží bude považováno za potvrzení, že zboží bylo dodáno správně v odpovídajícím 
množství a že má správné funkce a vlastnosti. 

4. Strany se dohodly, že zboží bylo dodáno v množství (podle faktury nebo jiného připojeného dokumentu) a kvality 
kompatibilní s objednávkou, pokud do 5 pracovních dnů po dodání nebo převzetí zboží na určenou adresu 
niezgodnosci@masters.com.pl není zasláno písemné prohlášení o výhradách. 

5. V případě zjištění Kupujícím jakékoliv závady produktu při jeho převzetí, nesmí zboží žádným způsobem používat ani 
prodávat, dokud neobdrží souhlas Prodávajícího s použitím zboží. 

6. Jestliže v důsledku typu balení, nebo pro jakýkoli jiný důvod není objektivně možná okamžitá kontrola dodaného zboží, 
kontrola při převzetí musí zahrnovat alespoň přepravní doklad, číslo a stav balení, údaje týkající se označení zboží a škody 
viditelné zvenku. Okamžitě, když to je objektivně možné, a to nejpozději do 5 dnů od doručení je potřebné provést 
podrobnou, úplnou kontrolu zboží. 

7. Pod hrozbou ztráty práva vyžadovat od Prodávajícího možnost reklamace vady zboží nebo neshod objednávky nebo jejího 
potvrzení – Kupující je povinen vyplnit všechny náležitosti stanovené výše v předchozích bodech především hlásit 
nesrovnalosti prodávajícímu neprodleně po jejich zjištění, ale ne později než v okamžiku, kdy podle výše uvedených 
ustanovení bylo zjištění nesrovnalostí možné. 

8. Prodávající nenese odpovědnost za nesplnění jakýchkoliv termínů vyplývajících z uzavření nebo plnění uzavřené smlouvy, 
pokud tyto nedostatky nevyplývají z jeho výlučného zavinění. 

9. V případě, kdy se zjistí, že některá ze stran nebude schopna dodržet smlouvou dohodnutý termín, strana neprodleně 
uvědomí druhou stranu s uvedením předpokládaného data splnění povinnosti, kterých se zpoždění. 

10. Je-li datum dodání odložena kvůli okolnostem, za které Prodávající není odpovědný, a zejména okolnosti uvedené v těchto 
obecných podmínkách prodeje, Prodávající může přesunout další dodávky a není odpovědný za následky takového 
přesunutí. 

11. V případě souhlasu prodávajícího s odkladem termínu plyne záruční doba výrobce od původního potvrzeného termínu dodání. 
Ustanovení předchozí věty se obdobně vztahují na požadavky kupujícího týkající se data výroby, doby použitelnosti zboží a 
jiných podobných výhrad, jejichž nedodržení může být způsobeno souhlasem prodávajícího s odložením termínu dodání. 

12. Pokud má Prodávající zpoždění v doručení nestandardního zboží, Kupující může odstoupit od smlouvy pouze v případě, že 
zpoždění dosáhlo více než 60 dní. Nevyužije-li kupující své právo okamžitě odstoupit od smlouvy, datum dodání uvedený v 
oznámení Prodávajícího o zpoždění by měl být považován za závazný nový termín dodání. 

13. Dodání zboží může být pozastaveno v případě prodlení kupujícího s běžnými platbami nebo v případě prodeje s odloženým 
datem splatnosti, a to i v případě neexistence úvěrového limitu. 

V. Záruky a reklamace 

1. Záruka kvality produktu je dána výrobcem a jeho podmínkami. Prodejce zpřístupní záruční podmínky a funguje jako prostředník při 
řešení z nich vyplývajících otázek. Záruka na výrobní služby je 6 měsíců.  

2. Náklady na vrácení vadného zboží Kupujícím nese Prodávající. 

3. Zjistí-li se v průběhu používání zboží, že obsahuje vady, z titulu, nichž si Kupující uplatní reklamaci, Kupující musí upustit od dalšího 
používání zboží. Kupující je povinen zajistit vadné zboží a skladovat ho do výměny nebo vrácení v původním balení. Spotřeba více než 
30 % dodaného zboží v rámci dané šarže, ve vztahu, ke které byly hlášeny vady bude znamenat akceptaci kvality celé šarže daného 
tovaru a zřeknutí se reklamace s ní související. 

4. Hlášení vad Prodávajícímu musí nastat nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy kupující zjistí existenci vady nebo kdy ji lze konstatovat 
nejdříve při zachování nejvyšší profesionální péči v této oblasti, se zachováním lhůty z bodu V 4. 

5. V případě zjištění vady zboží během jeho užívání je kupující povinen poskytnout prodávajícímu na jeho žádost a náklady vzorky 
vadného zboží, nezbytné k provedení expertízy, umožnit prozkoušení zboží během používání stejně jako poskytnout potřebné 
informace o technologii nebo podmínkách, v nichž bylo zboží použito. 

6. Zejména s ohledem na výše uvedenou záruku se záruční ustanovení týkající se vad prodávaného zboží neuplatňují, s čím kupující 
souhlasí. 

VI. Rozsah odpovědnosti 

1. Odpovědnost Prodávajícího spojená s uzavřením smlouvy nebo prodejem zboží, bez ohledu na titul této zodpovědnosti, 
nezahrnuje náhradu škody Kupujícímu a týkající se ušlého zisku, výrobních ztrát, ztráty trhové pověsti atd. 

2. Odpovědnost prodávajícího spojená s uzavřením smlouvy nebo prodejem zboží, bez ohledu na titul této odpovědnosti nesmí 
celkově překročit 10 % (deset procent) ceny zboží bez DPH, kterého se týkaly okolnosti, které tvoří základ odpovědnosti 
prodávajícího. 

3. Zodpovědnost za zadané vlastnosti nebo vhodnost dodaného zboží kupujícím požadovaných cílů nese Prodávající pouze za 
předpokladu, že Prodávající dal kupujícímu písemné ujištění, že zboží má určité vlastnosti, nebo že je užitečné pro tyto účely. 

4. Kupující nemá nárok na náhradu škody způsobené zbožím (včetně nebezpečného zboží) nebo v souvislosti s jeho vlastnictvím 
nebo používáním – s výjimkou odpovědnosti vyplývající ze závazných ustanovení práva. 

5. V případě, že třetí strana má vůči Kupujícímu nároky, v souvislosti se zbožím či výrobky prodanými Kupujícímu, k jejichž výrobě 
bylo použito zboží prodávané Kupujícímu Prodávajícím, Kupující musí ihned informovat prodávajícího, za účelem umožnění 
účastnit se řízení o pohledávkách této osoby, pod hrozbou vyloučení jakékoli odpovědnosti Prodávajícího týkající se těchto 
nároků. 

VII. Práva duševního vlastnictví 

1. Vzhledem ke složitosti technologie výroby elektronických součástek a souvisejícími právy duševního vlastnictví nemůže 
Prodávající určit, zda jeho zbožím nejsou porušována práva duševního vlastnictví třetích stran. 

2. V případě oznámení reklamace třetí strany, že výrobky dodávané kupujícímu porušují její práva duševního vlastnictví, 
prodávající bude usilovat o kompromis nebo se bude proti reklamaci bránit; v případě nepříznivého řešení reklamace pro 
Prodávajícího a právoplatného rozhodnutí, Prodávající si může zakoupit licenci od výše uvedené třetí strany nebo upravit 
produkty tak, aby nedocházelo k protiprávnímu jednání. Pokud se takové řešení ukáže být nepraktické z ekonomických nebo 
technických důvodů, Prodávající přijme zpět dodané produkty a vrátí kupujícímu částku nepřevyšující částku zaplacenou 
Kupujícím za produkty, které porušují práva třetích stran. 

3. Výše uvedený postup se použije pouze v případě, že kupující neprodleně informuje prodávajícího písemně o nahlášení 
reklamace týkající se porušení práv a umožní Prodávajícímu provést kontrolu a bude s ním spolupracovat během postupu 
vztahujícího se k výše uvedené reklamaci a dalšími souvisejícími kroky směřujícími k vyřešení sporu. 

4. Tento postup se nepoužije u žalob týkajících se vyrobených, dodaných nebo upravených výrobků Prodávajícího podle 
požadavků nebo specifikací Kupujícího, v situaci připojení nebo použití dodaného produktu s jakýmkoli produktem, i v případě, 
že takový produkt nemá základní použití jiné než část takového spojení, nebo pokud nastala změna programování výrobků 
zhotovených jinou osobou než Prodávajícím. 

5. Výše uvedená ustanovení jsou celkovým závazkem Prodávajícího vůči Kupujícímu v případě porušení práv duševního 
vlastnictví třetích stran a oznámení takového nároku ve vztahu k produktům dodávaným Prodávajícím. 

 

VIII. Řešení sporů a rozhodné právo 

1. Veškeré spory mezi stranami, které mohou vznikat z uzavřených smluv, kterými se budou řídit tyto Všeobecné obchodní 
podmínky rozhodne soud příslušný podle sídla Prodávajícího. 

2. Na každou smlouvu o prodeji, na základě které je Prodávajícím Kupujícímu prodáno jakéhokoliv zboží, se vztahují tyto 
Všeobecné obchodní podmínky a v případě obsahu, který není upraven těmito podmínkami i ustanovení občanského zákoníku 
a dalších obecně závazných právních aktů, pokud se strany nedohodnou jinak. 

3. Bez ohledu na obsah těchto všeobecných obchodních podmínek se může měnit smlouva mezi stranami v případě zavedení 
obecně platných právních aktů, jejichž výsledkem budou další povinnosti stran. Zejména prodávající se může odvolávat na 
jakékoli změny ustanovení a okolnosti, které můžou znamenat změnu nákladů nebo břemeno podle veřejného práva, a tedy i 
změnu podmínek nabídky předložené Prodávajícím nebo již uzavřené mezi stranami, ale ještě nerealizované podle této 
smlouvy. 

 
IX. Ostatní ustanovení 
1. Pokud se strany nedohodnou písemně jinak, má se za to, že odpovědnost Prodávajícího nezahrnuje žádné jiné výhody kromě 

vydání zboží kupujícímu, které je předmětem smlouvy smluvních stran a převodu vlastnictví zboží na kupujícího. 

2. S výjimkou situace, jinak normované v textu smlouvy mohou následující okolnosti představovat, bez důsledků pro smluvní 
strany, základ pro odstoupení od smlouvy, pokud tyto okolnosti nastaly po uzavření smlouvy a výrazně brání jejímu plnění: 
vyšší moc, jako je například, mimo jiné pracovněprávní spor, požár, válka, mobilizace a nebo nepředvídatelná výzva k vojenské 
službě, další události podobného rozsahu nebo významu, zabavení, měnové omezení, povstání a nepokoje, nedostatek 
dopravních prostředků, všeobecný nedostatek zboží, zničení části výroby nebo dlouhodobého nebo oběžného majetku nebo 
zpoždění nebo selhání dopravce, výrobce nebo dodavatelé zboží, které je předmětem prodeje nebo jiných třetích stran a 
jakékoli jiné skutečnosti, na které nemá smluvní strana vliv. 

3. Strana nenese odpovědnost ani za jakékoli důsledky vyplývající z konání nebo opomenutí druhé strany nebo třetích stran, za 
které jednání nebo opomenutí z hlediska práva není odpovědná. Pokud smlouvu nelze provést včas, každá ze stran má právo 
odstoupit od této smlouvy v této části, které plnění je obtížné z důvodů výše uvedených. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRASZYN, 01.08.2020 
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