
GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE 

Valid as of: 01/01/2018 

Article 1 Scope 

1. Subject to the mandatory provisions of the law, all transactions involving the 

sale or delivery ("sale / delivery") of goods from KRONOSPAN CR, spol. s. 

r.o. and KRONOSPAN OSB, spol. s .r.o. with registered office in Jihlava 

(“KRONOSPAN”) to business entities (“buyers”) are governed exclusively by 

these General Terms and Conditions of Sale (“T&C”) unless the parties agree 

otherwise in writing. 

2. The buyer is deemed to have accepted the T&C at the latest at the time of 

receipt of the goods. 

3. If an agreement is concluded under the terms hereof, the T&C shall apply to 

all subsequent sales transactions / deliveries completed with the buyer, even 

if the company does not refer to the T&C in the future. 

4. The T&C apply exclusively to sales transactions / deliveries concerning 

KRONOSPAN goods. The parties agree that the buyer’s terms and conditions 

of purchase will not apply in the scope in which they conflict herewith, or differ 

here from. No terms and conditions of purchase defined by the buyer or the 

buyer's comments related to the contents hereof shall be binding for 

KRONOSPAN, even if KRONOSPAN does not specifically object thereto. If 

the buyer is not provided with a copy hereof, and it is not provided with 

KRONOSPAN’s quotation, or at another opportunity, the T&C remain in force 

as if the buyer already knew them or should have known them on the basis of 

previously executed business transactions with KRONOSPAN. 

Article 2 Quotations and conclusion of an agreement 

1. Preliminary quotations issued by KRONOSPAN are not binding with respect 

to price and delivery dates. All drawings, illustrations, dimensions, weights 

and other details are only binding when specifically defined in writing. 

2. A written order placed by the buyer with KRONOSPAN will be considered 

binding. KRONOSPAN as the seller may accept such proposal by sending 

order confirmation to the buyer. 

3. Agreements made verbally or over the phone become valid once confirmed 

in writing. 

Article 3 Prices and payment terms 

1. Prices are exclusive of ancillary fees and other extraordinary costs. Prices are 

specified in a net amount, and valid taxes on goods and services shall be 

added to them. Price increases apply to all sales transactions / deliveries from 

the date specified by KRONOSPAN. 

2. If there is a change to the price of raw materials, wages, or other clear 

components of pricing with a negative impact on KRONOSPAN between the 

conclusion of an agreement and the sale / delivery of the goods, 

KRONOSPAN is entitled to adjust the price of the goods accordingly. 

3. Unless otherwise agreed in writing, payments to KRONOSPAN shall be 

completed using the CZK currency or another currency agreed upon in 

advance. 

4. For prices based on the CZK/EUR exchange rate valid on the invoice issue 

date, costs for any increase in such rate between the payment term and the 

date on which final payment is completed (i.e. the funds are credited to 

KRONOSPAN’s account) shall be paid by the buyer and any such price 

increase shall be handled by issuing a corrected invoice. If the rate decreases 

between the payment term and the date on which final payment is completed 

(i.e. the funds are credited to KRONOSPAN’s account), the price will not be 

reduced. 

5. For late payment, the buyer will automatically lose any rebates, discounts, 

price reductions, turnover bonuses, freight refunds, and similar price 

advantages granted to them. In such instances, action may also be initiated 

against the buyer immediately and KRONOSPAN will have the right to 

demand immediate payment and to seek reimbursement for any costs to 

collect its receivable and for sending reminders, including costs for legal 

counsel, and even when KRONOSPAN provides an additional period to 

complete payment and the company will have the right to withdraw from any 

sales transactions / deliveries involving the buyer. 

Within its claim to reimbursement for costs to collect its receivable, 

KRONOSPAN may seek payment of €40 as reimbursement for its costs to 

collect its receivable. 

For late payment, KRONOSPAN may seek default interest in the amount of 

0.05% of the outstanding amount for every day of default at its own discretion. 

Claim to such interest has no prejudice towards any of KRONOSPAN’s other 

claims. 

6. If reasonable doubts arise as to the solvency or creditworthiness of the buyer 

after the conclusion of an agreement on sale / delivery and after an insurance 

(credit) limit is provided, if such circumstance existed at the moment of the 

conclusion of the agreement or became clear at a later time, KRONOSPAN 

shall have the right to seek early payment or demand that the buyer provide 

collateral for a period defined by KRONOSPAN. If the required action is not 

taken within the defined period, KRONOSPAN has the right to withdraw from 

the sales transaction / delivery, demand reimbursement for its losses, revoke 

its approval with deferred payments or demand immediate payment of all 

receivables, regardless of if they are enforceable or not. 

7. If the agreed payment collateral is not provided and especially if sufficient 

business loan insurance coverage is not provided, KRONOSPAN shall 

specify a separate period to the buyer in which they are to provide the agreed 

collateral, after which KRONOSPAN may withdraw from the agreement. If 

sufficient insurance coverage or the agreed collateral is not provided, the 

delivery or pricing arrangements agreed previously shall be rendered null and 

void. 

8. Regardless of any other reference made by the buyer, KRONOSPAN shall 

have the right to apply payment from the buyer to settle receivables with the 

oldest due date first. If ancillary claims (interest and costs) have already 

arisen, KRONOSPAN has the right to use this amount to cover its costs and 

interests first and then to settle the principal receivable. 

9. If the buyer notified KRONOSPAN of any defects or any effort to make 

counter-claims, the buyer may only set off, halt, or otherwise reduce payment 

if a decision on its claims is handed down by a court with final and irrevocable 

validity, or such claims are undisputed and enforceable. 

Article 4 Delivery and delivery terms 

1. Deliveries are completed CPT (Incoterms 2010) unless the parties agree 

otherwise in writing. For EX-WORKS sales from the KRONOSPAN 

warehouse, the buyer or other party picking up the goods on their behalf must 

be mindful of and comply with the traffic rules valid at KRONOSPAN 

workplaces. 

2. The form, type, and scope of packaging are at the complete discretion of 

KRONOSPAN, unless the parties agree otherwise in writing. 

3. Agreed delivery days will be specified in the order confirmation, or in another 

form agreed in writing, and KRONOSPAN shall exercise all due care to ensure 

they are complied with. 

4. KRONOSPAN shall be relieved of all its obligations over the duration of 

circumstances that are beyond its control and that prevent it from making 

delivery (force majeure), including, for example, the inability to deliver raw 

materials or to secure means of transport, fire, explosion, earthquakes, wind 

storms, thunderstorms, tidal waves and floods, wars, hostilities (both 

announced and undeclared), invasions, external enemy attacks, mobilization, 

confiscation or embargoes, uprisings, revolutions, riots, military dictatorships, 

coups, civil wars, any threats or a case of radioactivity, toxicity or other risks 

or events, insurrections, riots, outages, strikes, blockages or other events or 

incidents, whether or not listed above, which are outside of KRONOSPAN’s 

control and which were unforeseen or could not be prevented if they were 

foreseeable. The agreed delivery terms shall be extended for the duration of 

such force majeure circumstances. The buyer may not refuse to take delivery 

as a result of delays attributable to force majeure circumstances. 

5. KRONOSPAN has the right to execute a sales transaction / delivery in parts.  

6. For individual orders placed under a framework agreement, the buyer shall 

take delivery of the goods within the agreed period, or, if no such period is 

agreed upon, then within 21 calendar days from the date of production. If not, 

the goods will be sent automatically, and if there is a refusal to take delivery, 

KRONOSPAN will unilaterally determine if the goods will be stored at its 

facility for a fee of 1% of the value of the goods per day and any tax due on 

the goods prepared for shipment, or they will be turned over to a third party 

for storage at the buyer's cost. In such cases, the buyer has no claim related 

to delays.  

Article 5 Transfer of risk 

1. If the goods cannot be sent during the agreed period due to reasons for which 

KRONOSPAN is not responsible, the risk of accidental loss of the goods 

transfers to the buyer at the moment it receives notification that the goods are 

ready for shipment. 

2. The buyer shall accept the goods within the agreed period; if not, 

KRONOSPAN may charge storage costs of 1% of the value of the goods per 

day and any tax due on the goods prepared for shipment. 

Article 6 Warranty 

1. The buyer shall report any defects identified in a thorough inspection of the 

goods upon delivery to KRONOSPAN immediately after acceptance of the 

goods. In this case, the buyer is obliged to state the identified defects in the 

relevant shipping documents (especially the CMR / CIM consignment note) 

and to obtain photo documentation of defects, and the buyer will send these 

documents to KRONOSPAN. Defects that could not be identified during a 

thorough inspection of the goods upon acceptance must be reported to 

KRONOSPAN immediately after their identification and within 24 hours at the 

latest. The above applies to defects involving quantities and delivery terms. 

Failure to comply with the claims procedure automatically invalidates any 

related warranty claims. 

2. Before processing the delivered goods, the buyer must verify their suitability 

for the given use, even if samples of the goods have already been delivered. 

3. Minor deviations in dimensions or formats do not give the buyer the right to 

file a claim for defects. The buyer may not make claims simply on the basis of 

possible potential deviations as stated in the relevant quality notices known to 

the buyer. Claims may not be filed for items whose value is less than 4% of 

the value of goods sold in one transaction, or if this value is less than 50 Euros 

in a net amount (or the equivalent in another currency). Claims may not be 

filed for orders with variable volumes if the only reason is a quantity deviation 

of a maximum of 10% compared to the ordered quantity. For other orders, no 

claim may be filed if the only reason is a quantity deviation of a maximum of 

+/- 8%. 

4. Claims may only be filed for first quality goods that have not been sold as part 

of a promotion and that can be inspected or returned. 

5. Corrective measures under warranty are completed under the condition that 

payment in full for the delivered goods has been received. The buyer has no 

right to return goods to KRONOSPAN without prior written agreement. 

6. If a defect in the goods is reported in a full and timely manner in accordance 

with Subsection 1 herein, KRONOSPAN shall handle the claim (at its own 

discretion) by remedying the defect or delivering flawless goods, or by 

reducing the price. 

7. KRONOSPAN’s warranty responsibility lapses if KRONOSPAN goods were 



altered, processed, improperly handled, shipped, stored or used in a manner 

that contravenes its intended use, technical properties or the 

recommendations issued by KRONOSPAN, or if the buyer has not verified 

the suitability of the goods prior to their use. The technical properties of the 

goods, as well as shipping and storage instructions, are specified on the 

relevant technical sheet for the goods, which will be provided to the buyer 

upon request.  

8. Subject to the above provisions, KRONOSPAN's warranty liability lasts for six 

months. 

9. Unless the parties agree otherwise in writing or if otherwise stipulated by law, 

the specified warranty conditions constitute the KRONOSPAN’s exclusive 

obligations with regard to the responsibility for the quality of goods. 

KRONOSPAN has no other warranty obligations. 

Article 7 Exclusive title 

1. KRONOSPAN reserves title to the sold goods until such time that the buyer 

completes payment in full. 

2. The delivered goods may only be processed, combined or amalgamated 

under the condition that title to the goods is maintained in accordance with 

Subsection 1 above and the collateral provided to KRONOSPAN is also 

preserved. 

3. The buyer has the right to sell KRONOSPAN goods in the ordinary course of 

business. The buyer’s claims involving sales and other claims with respect to 

the goods are immediately assigned to KRONOSPAN in full as collateral, 

together with all ancillary rights, regardless of whether KRONOSPAN goods 

are delivered with processing, reprocessing, assembly or a combination 

thereof, or without, and whether or not KRONOSPAN goods are processed, 

reprocessed, installed or combined with goods from other suppliers. If another 

supplier lawfully retains title to the goods they delivered, the buyer shall assign 

its claims to KRONOSPAN to the extent that they reflect the price of the goods 

for which KRONOSPAN holds title. 

4. At the moment the sale price of the goods to which KRONOSPAN retains title 

or co-title is credited to the buyer's bank account, the buyer shall assign its 

claim to payment to KRONOSPAN up to the amount credited reflecting the 

number of KRONOSPAN’s claims. 

5. The buyer remains authorised until further notice to recover the due amounts 

as specified in Subsection 3 above. KRONOSPAN may revoke such right for 

justified reasons, such as in case of delay in payment or non-payment by the 

buyer, initiation of bankruptcy proceedings against the buyer's property, or 

other threat to the contractual performance. In such instances, the buyer’s 

obligation is (without restriction) to ensure all goods subject to the reservation 

of title are marked in an appropriate manner as KRONOSPAN’s property in 

such a way that ensures these markings are visible to third parties. 

The buyer shall provide KRONOSPAN with a detailed overview of all goods 

subject to the reservation of title, including processed goods, and an overview 

of due amounts as specified in Subsection 3, together with a list of the names 

of the debtors. Notwithstanding the above, KRONOSPAN’s representatives 

shall be entitled to conduct a check in the buyer’s premises and inspect 

documents, during standard business hours and in the scope defined above. 

6. The buyer is responsible for KRONOSPAN goods. The buyer is obliged to 

carefully store the goods and to properly insure them against typical risks, 

including for example damage, loss, theft, fire, etc. under normal conditions 

and to the usual extent. The buyer shall assign with the highest possible 

priority all claims involving insurers to KRONOSPAN that may arise in the 

event of damage to the goods, up to the amount of the price payable for the 

goods to which KRONOSPAN retains title. If the insurer does not cover the 

loss in full, the buyer shall pay KRONOSPAN the difference between the sale 

price (invoiced amount including taxes on goods and services) and the 

number of damages received. 

7. The buyer does not have the right to pledge the goods or transfer title to them 

as a form of collateral. The buyer must immediately inform KRONOSPAN 

without delay of any events involving KRONOSPAN’s title to the goods and is 

obliged to take all steps (including legal action) in relation to KRONOSPAN 

and third parties to maintain the effectiveness and validity of the reservation 

of title and assignment. The buyer will pay the costs of these acts, regardless 

of whether they take place before or outside the court. 

Article 8 Limitation of liability 

1. KRONOSPAN is fully liable for any loss resulting from breach of warranty, 

endangerment of life, injury, or personal injury caused by wilful misconduct or 

gross negligence. KRONOSPAN’s liability is limited to losses normally 

expected in connection with the conclusion of an agreement and does not 

include, in particular, indirect or consequential losses. 

Exceptions and limitations on KRONOSPAN's liability apply in kind to the 

personal liability of employees, management, sales representatives, 

authorised representatives, and subcontractors. 

2. The buyer is solely responsible for dangerous products if the root cause of 

losses can be attributed to them, especially if the loss arises due to design 

defects of the final product or inappropriate or incorrect recommendations. 

The buyer is solely responsible for KRONOSPAN goods sold to consumers. 

The buyer shall reimburse KRONOSPAN for all costs and expenses 

(including legal costs) incurred by KRONOSPAN as a result of claims, 

receivables, or legal proceedings relating to such liability. 

If KRONOSPAN is ordered to pull goods from the market or publish a 

notification of defects, the buyer shall provide KRONOSPAN with assistance 

and actively engage in all activities KRONOSPAN deems necessary or 

appropriate, or as required by state authorities, whereby the buyer shall 

primarily provide data about consumers who purchased defective goods. 

The buyer is obliged to inform KRONOSPAN in writing without delay of all 

risks related to the use of goods manufactured by KRONOSPAN, if the buyer 

becomes aware of these risks, and of any defects in these goods. 

Article 9 Applicable law and jurisdiction 

1. All contractual and non-contractual arrangements between the parties are 

governed by Czech law. The competent court for resolving disputes arising 

from an agreement for the sale / supply of KRONOSPAN goods, including 

disputes concerning its conclusion, will be the court with jurisdiction over 

KRONOSPAN's registered office. KRONOSPAN is authorised to file a petition 

to commence legal proceedings before the court having jurisdiction over the 

buyer's registered office. The above does not apply if another court has 

exclusive jurisdiction in accordance with the binding provisions of the law. 

Article 10 Other provisions 

1. The buyer may not use names, trademarks, or other trade names used by 

KRONOSPAN without written consent from KRONOSPAN. 

2. In the event that any provision of these terms and conditions is or becomes 

invalid, such fact does not affect the validity of the other provisions. The 

parties shall agree on new provisions that as closely as possible approximate 

the intent of the invalid provisions. The same applies in the event of a legal 

gap in an agreement. 

3. Any additions or changes to these terms and conditions must be made in 

writing for them to take effect. This provision shall also apply to the 

amendment of the article which contains this written requirement. 

4. If these conditions differ from the specific agreement that has been concluded, 

the provisions of such agreement take priority. 

5. The terms and conditions enter into force on 1 December 2014 and apply to 

all sales transactions / deliveries completed by KRONOSPAN after this date. 

Sales transactions / deliveries likewise include transactions confirmed by a 

KRONOSPAN-issued invoice and accepted by the buyer and which specifies 

the type, quantity, and price of the goods. 

6. The General Terms and Conditions are published at http://kronospan-

express.com/terms_and_conditions/files/General_Terms_CZ.pdf. 

 

http://kronospan-express.com/terms_and_conditions/files/General_Terms_CZ.pdf
http://kronospan-express.com/terms_and_conditions/files/General_Terms_CZ.pdf


VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY 

Platné k: 1.1.2018 

Článek 1 Působnost 

1. S výhradou závazných ustanovení zákona se budou veškeré transakce 

týkající se prodeje nebo dodání („prodej / dodání“) zboží společností 

KRONOSPAN CR, spol. s. r.o. a KRONOSPAN OSB, spol. s .r.o. se sídlem 

v Jihlavě („KRONOSPAN“) podnikatelským subjektům („kupující“) řídit 

výhradně těmito Všeobecnými podmínkami upravujícími prodej a dodání 

(„podmínky“), ledaže by se strany dohodly písemně jinak. 

2. Má se za to, že kupující tyto podmínky uznal nejpozději v okamžiku převzetí 

zboží. 

3. Jestliže se na základě těchto podmínek uzavírá smlouva, tyto podmínky se 

budou vztahovat na veškeré další prodejní transakce / dodávky realizované s 

kupujícím i v případě, že společnost na tyto podmínky v budoucnu 

neodkazuje. 

4. Pouze tyto podmínky se vztahují na prodejní transakce / dodávky týkající se 

zboží společnosti KRONOSPAN. Strany ujednávají, že všeobecné nákupní 

podmínky kupujícího nebudou platné v rozsahu, ve kterém mohou být ve 

střetu s těmito podmínkami nebo se od těchto podmínek mohou lišit. Pro 

společnost KRONOSPAN nebudou závazné žádné nákupní podmínky 

stanovené kupujícím ani připomínky, které kupující připojí k těmto 

podmínkám, a to ani v případě, že je společnost KRONOSPAN výslovně 

neodmítla. Není-li kupujícímu předána kopie těchto podmínek, a to spolu s 

nabídkou společnosti KRONOSPAN nebo při jiné příležitosti, podmínky 

budou i přesto platné, jako kdyby je již kupující znal nebo měl znát na základě 

předešle realizovaných obchodních transakcí se společností KRONOSPAN. 

Článek 2 Nabídky a uzavření smlouvy 

1. Předběžné nabídky společnosti KRONOSPAN nejsou závazné, pokud jde o 

ceny a termíny dodání. Veškeré výkresy, ilustrace, rozměry, hmotnosti nebo 

jiné údaje jsou závazné pouze tehdy, jsou-li výslovně stanoveny písemně. 

2. Písemná objednávka, kterou kupující předloží společnosti KRONOSPAN, 

bude považována za závaznou. Společnost KRONOSPAN jako prodávající 

může tuto nabídku přijmout zasláním potvrzení objednávky kupujícímu. 

3. Smlouvy sjednané ústně nebo telefonicky se stávají platnými až po jejich 

písemném potvrzení. 

Článek 3 Ceny a platební podmínky 

1. Ceny nezahrnují vedlejší poplatky a další mimořádné náklady. Ceny jsou 

uvedeny v čisté výši a budou k nim připočteny platné daně ze zboží a služeb. 

Zvýšení ceny se vztahuje na veškeré prodejní transakce / dodávky ode dne 

stanoveného společností KRONOSPAN. 

2. Pokud dojde mezi uzavřením smlouvy a prodejem / dodáním zboží ke změně 

cen surovin, mezd nebo jiných zřejmých prvků cen, která má negativní dopad 

na společnost KRONOSPAN, je společnost KRONOSPAN oprávněna cenu 

zboží náležitě upravit. 

3. Není-li písemně sjednáno jinak, platby ve prospěch společnosti 

KRONOSPAN budou realizovány předem v měně CZK nebo v jiné předem 

dohodnuté měně. 

4. Jsou-li ceny založeny na směnném kurzu CZK/EUR platném v den vystavení 

faktury, náklady na případné zvýšení této sazby mezi dnem splatnosti a 

dnem, ve kterém je provedena konečná platba (peněžní prostředky jsou 

připsány na bankovní účet společnosti KRONOSPAN), uhradí kupující a bude 

k nim přistupováno jako ke zvýšení ceny, které má být řešeno opravnou 

fakturou. Jestliže tato sazba mezi dnem splatnosti a dnem, ve kterém je 

provedena konečná platba (peněžní prostředky jsou připsány na bankovní 

účet společnosti KRONOSPAN), klesne, cena nebude snížena. 

5. V případě opožděné úhrady kupující automaticky přichází o veškeré rabaty, 

slevy, snížení cen, obratové bonusy, vratky přepravného a podobná cenová 

zvýhodnění, která mu byla poskytnuta. Dále bude možné po kupujícím 

okamžitě vymáhat jeho povinnosti a společnost KRONOSPAN bude mít právo 

požadovat jejich okamžité splnění a uplatnit nárok na úhradu veškerých 

nákladů na vymáhání pohledávek a zasílání upomínek, včetně např. nákladů 

na právníka, a i tehdy, když byla společností KRONOSPAN poskytnuta 

mimořádná lhůta pro úhradu, společnost bude mít právo odstoupit od 

veškerých prodejních transakcí / dodávek s ohledem na kupujícího. 

V rámci svého nároku na úhradu nákladů na vymáhání pohledávek může 

společnost KRONOSPAN požadovat částku 40 eur jako náhradu za náklady 

na vymáhání pohledávek. 

V případě opožděné úhrady může společnost KRONOSPAN rovněž dle 

svého uvážení nárokovat buď úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky 

za každý den prodlení. Nárok na úhradu úroků neomezuje jakékoli jiné nároky 

společnosti KRONOSPAN. 

6. Jestliže po uzavření smlouvy o prodeji / dodání a po poskytnutí pojistného 

(kreditního) limitu vzniknou odůvodněné pochybnosti týkající se solventnosti 

nebo úvěruschopnosti kupujícího, nebo pokud se tato skutečnost, existovala-

li v okamžiku uzavření smlouvy, nestala v pozdější době zjevnou, společnost 

KRONOSPAN bude mít právo nárokovat předčasnou úhradu nebo 

požadovat, aby kupující poskytnul zajištění do časové lhůty, kterou určí 

společnost KRONOSPAN. V případě, že požadovaný úkon není do 

stanovené lhůty proveden, společnost KRONOSPAN má právo odstoupit od 

prodejní transakce / dodání, nárokovat náhradu svých ztrát, zrušit svůj 

souhlas s odloženými platbami anebo požadovat okamžitou úhradu 

veškerých závazků, bez ohledu na to, zda již jsou nebo nejsou vymahatelné. 

7. Pokud není poskytnuto sjednané zajištění platby, a zejména v případě, kdy 

nebylo získáno dostačující pojistné krytí obchodního úvěru, společnost 

KRONOSPAN určí kupujícímu zvláštní lhůtu, do které má toto sjednané 

zajištění poskytnout, přičemž po této lhůtě může společnost KRONOSPAN 

odstoupit od smlouvy. Není-li získáno dostatečné pojistné krytí nebo sjednané 

zajištění, dodací nebo cenová ujednání, která byla předešle ujednána, 

přestanou být platná. 

8. Bez ohledu na cokoli jiného, na co se kupující odvolává, bude mít společnost 

KRONOSPAN právo použít platby od kupujícího v první řadě na úhradu 

pohledávek s nejstarším datem splatnosti. Pokud již vznikly vedlejší nároky 

(úroky a náklady), společnost KRONOSPAN má právo tuto částku použít v 

první řadě na úhradu nákladů, úroků a teprve poté na úhradu hlavní 

pohledávky. 

9. I když kupující předal společnosti KRONOSPAN oznámení o vadách nebo 

usiluje o uplatnění protinároků, kupující může vzájemně započíst, pozastavit 

nebo snížit platby pouze v případě, že o jeho nárocích konečně a 

neodvolatelně rozhodl soud, nebo jsou tyto nároky nesporné a vymahatelné. 

Článek 4 Dodání a dodací podmínky 

1. Dodávky jsou realizovány CPT (Incoterms 2010), nedohodnou-li se strany 

písemně jinak. Pokud je prodej realizován EX-WORKS sklad společnosti 

KRONOSPAN, kupující nebo jiná osoba, která vyzvedává zboží jeho jménem, 

musí brát v úvahu a dodržovat dopravní předpisy platné na pracovišti 

společnosti KRONOSPAN. 

2. Forma, druh a rozsah balení závisí výhradně na uvážení společnosti 

KRONOSPAN, pokud se strany nedohodnou písemně na něčem jiném. 

3. Sjednané dny dodání budou uvedeny v potvrzení objednávky nebo budou 

jiným způsobem písemně sjednány a společnost KRONOSPAN vynaloží 

řádnou péči, aby byly dodržovány. 

4. Společnost KRONOSPAN bude zbavena svých povinností po dobu trvání 

okolností mimo její kontrolu, které jí brání v jejich výkonu (vyšší moc), včetně 

např.: neschopnosti dodat suroviny nebo zajistit dopravní prostředky, požáru, 

výbuchu, zemětřesení, vichřice, bouře, přílivové vlny a povodní, války, 

nepřátelských akcí (vyhlášených i nevyhlášených), invazí, útoků vnějších 

nepřátel, mobilizace, konfiskace nebo embarga, povstání, revoluce, vzpoury, 

vojenské diktatury, uzurpátorského režimu, občanské války, jakékoli hrozby 

nebo případu radioaktivity, toxicity nebo jiných rizik nebo událostí, povstání, 

nepokojů, provozních odstávek, stávek, blokád nebo jiných událostí či 

případů, bez ohledu na to, zda jsou či nejsou výše uvedeny, které jsou mimo 

kontrolu společnosti KRONOSPAN a které byly nepředvídatelné, nebo v 

případě, že byly předvídatelné, nebylo možné jim zabránit. Sjednané dodací 

lhůty budou prodlouženy o dobu existence události vyšší moci. Kupující nesmí 

odmítnout převzít zboží z důvodu prodlení zaviněného vyšší mocí. 

5. Společnost KRONOSPAN má právo realizovat prodejní transakce / dodávky 

po částech.  

6. V případě tzv. jednotlivých objednávek podaných na základě rámcové 

smlouvy kupující převezme zboží do sjednané lhůty, nebo není-li tato lhůta 

sjednána, nejpozději do 21 kalendářních dní od data výroby. V opačném 

případě bude zboží odesláno automaticky, přičemž tehdy, kdy je převzetí 

odmítnuto, bude zboží dle uvážení společnosti KRONOSPAN' buď 

uskladněno v jejích prostorách za poplatek 1% z hodnoty zboží za den, plus 

daň ze zboží připraveného k odeslání, nebo bude předáno třetím stranám k 

uskladnění na náklady kupujícího. V těchto případech nemá kupující nároky 

z prodlení.  

Článek 5 Přechod rizika 

1. Nelze-li zboží odeslat do sjednané lhůty z důvodů, za které společnost 

KRONOSPAN nenese odpovědnost, riziko náhodné ztráty zboží přechází na 

kupujícího v okamžiku, kdy převezme oznámení o tom, že je zboží připraveno 

k odeslání. 

2. Kupující převezme zboží ve sjednané lhůtě; v opačném případě může 

společnost KRONOSPAN účtovat náklady na uskladnění ve výši 1% 

z hodnoty zboží za den a dále případnou daň ze zboží připraveného k 

odeslání. 

Článek 6 Záruka 

1. Vady, které byly zjištěny při řádné kontrole zboží při jeho doručení, kupující 

oznámí společnosti KRONOSPAN bezodkladně po převzetí zboží. V tom 

případě je kupující povinen uvést zjištěné vady v příslušném přepravním 

dokumentu (zejména nákladní list CMR / CIM) a pořídit fotodokumentaci vad, 

přičemž tyto dokumenty budou kupujícím zaslány též společnosti 

KRONOSPAN. Vady, které nemohly být zjištěny během řádné kontroly zboží 

při převzetí, je třeba oznámit společnosti KRONOSPAN bezprostředně po 

jejich zjištění, nejpozději do 24 hodin. Totéž platí o vadách v množství a 

v termínu dodání. Nedodržení postupu při reklamaci má za následek 

neplatnost případných záručních nároků. 

2. Před zpracováním dodaného zboží musí kupující ověřit jeho vhodnost pro 

dané použití, a to i v případě, že již byly dodány vzorky zboží. 

3. Drobné odchylky v rozměrech nebo formátech neudělují kupujícímu právo 

uplatnit reklamaci týkající se vad. Kupující nesmí uplatňovat reklamace pouze 

na základě možných potenciálních odchylek, které jsou uvedeny v 

příslušných sděleních o kvalitě, známých kupujícímu. Reklamace nelze 

uplatňovat u položek, jejichž hodnota je nižší než 4 % hodnoty zboží 

prodaného v rámci jedné transakce, nebo v případě, že je tato hodnota nižší 

než 50 eur v čisté výši (nebo ekvivalent v jiné měně). U objednávek s 

upravitelným objemem nelze reklamaci uplatnit, je-li jediným důvodem 

množstevní odchylka ve výši maximálně 10 % oproti objednanému množství. 

U ostatních objednávek nelze reklamace uplatňovat v případě, že je jediným 

důvodem množstevní odchylka v hodnotě +/- 8 %. 

4. Reklamace lze uplatňovat pouze u zboží první jakosti, které nebylo prodáno 

v rámci propagační akce a které lze zkontrolovat nebo vrátit. 

5. Nápravná opatření v rámci záruky jsou realizována za podmínky, že byla v 



plné výši provedena úhrada za dodané zboží. Bez předchozí písemné dohody 

kupující nemá právo vrátit zboží společnosti KRONOSPAN. 

6. Jestliže byla vada zboží řádně a včas nahlášena ve shodě s odst. 1 tohoto 

článku, společnost KRONOSPAN vyřídí reklamaci (dle svého uvážení) buď 

odstraněním vady, nebo dodáním bezvadného zboží, nebo snížením ceny. 

7. Záruční odpovědnost společnosti KRONOSPAN zaniká, jestliže zboží 

společnosti KRONOSPAN bylo pozměněno, zpracováno, nevhodně 

manipulováno, přepravováno či skladováno nebo použito v rozporu s jeho 

zamýšleným účelem použití, technickými vlastnostmi nebo doporučeními 

společnosti KRONOSPAN, nebo pokud kupující neověřil jeho vhodnost před 

použitím. Technické vlastnosti zboží, jakož i pokyny pro přepravu a 

skladování, jsou uvedeny v příslušném technickém listu zboží, který bude na 

vyžádání předložen kupujícímu.  

8. S výhradou výše uvedených ustanovení trvá záruční odpovědnost společnosti 

KRONOSPAN šest měsíců. 

9. Jestliže se strany písemně nedohodnou jinak nebo pokud to nestanoví zákon, 

výše uvedené záruční podmínky představují jediné povinnosti společnosti 

KRONOSPAN s ohledem na odpovědnost za kvalitu zboží. Žádné další 

záruční povinnosti společnosti KRONOSPAN neexistují. 

Článek 7 Výhrada vlastnictví 

1. Společnost KRONOSPAN si ponechá vlastnické právo k prodávanému zboží 

do okamžiku úhrady plné výše ceny ze strany kupujícího. 

2. Dodané zboží může být předmětem zpracování, kombinace nebo sloučení 

pouze za podmínky, že vlastnické právo ke zboží bude zachováno ve shodě 

s odst. 1 výše a že bude zachováno zajištění poskytnuté ve prospěch 

společnosti KRONOSPAN. 

3. Kupující má právo prodat zboží společnosti KRONOSPAN v rámci své běžné 

činnosti. Nároky kupujícího týkající se prodeje a ostatní nároky s ohledem na 

zboží jsou v plné výši neprodleně postoupeny společnosti KRONOSPAN jako 

zajištění, a to společně se všemi vedlejšími právy, bez ohledu na to, zda je 

zboží společnosti KRONOSPAN dodáno se zpracováním, přepracováním, 

montáží nebo kombinací či bez nich a zda zboží společnosti KRONOSPAN 

je či není zpracováno, přepracováno, instalováno nebo kombinováno se 

zbožím od jiných dodavatelů. Jestliže jiný dodavatel oprávněně zadržuje 

vlastnické právo ke zboží dodanému z jeho strany, kupující postoupí své 

nároky společnosti KRONOSPAN v rozsahu, ve kterém odrážejí cenu zboží, 

ke kterému zadržuje vlastnické právo společnost KRONOSPAN. 

4. V okamžiku, kdy je na bankovní účet kupujícího připsána prodejní cena zboží, 

ke kterému společnost KRONOSPAN zadržuje vlastnické právo nebo které 

spoluvlastní, kupující postoupí svůj nárok na úhradu společnosti 

KRONOSPAN do výše připsané částky odrážející výši nároků společnosti 

KRONOSPAN. 

5. Kupujícímu zůstává do dalšího oznámení oprávnění vymáhat splatné částky, 

které jsou uvedené v odst. 3 výše. Toto právo může společnost KRONOSPAN 

z oprávněných důvodů zrušit, např. v případě prodlení s úhradou nebo 

neprovedení úhrady ze strany kupujícího, zahájení konkurzního řízení na 

majetek kupujícího nebo jiného ohrožení smluvního plnění. V těchto 

případech je povinností kupujícího (bez omezení) zajistit, aby veškeré zboží 

podléhající výhradě vlastnického práva bylo vhodným způsobem ihned 

označeno jako majetek společnosti KRONOSPAN tak, aby toto označení bylo 

pro třetí strany viditelné. 

Kupující poskytne společnosti KRONOSPAN podrobný přehled veškerého 

zboží podléhajícího výhradě vlastnického práva, včetně zpracovaného zboží, 

a přehled splatných částek, uvedených v odst. 3 společně se jmény dlužníků. 

Bez ohledu na výše uvedené budou zástupci společnosti KRONOSPAN 

oprávněni provádět kontroly v prostorách kupujícího a nahlížet do dokumentů, 

a to během obvyklé pracovní doby a v rozsahu, který je definován výše. 

6. Kupující zodpovídá za zboží společnosti KRONOSPAN. Kupující je povinen 

pečlivě uskladnit zboží a řádně jej pojistit před běžnými riziky, jako např. 

poškození, ztráta, krádež, požár atd., a to za obvyklých podmínek a v 

obvyklém rozsahu. Kupující tímto s nejvyšší možnou prioritou postupuje 

společnosti KRONOSPAN veškeré nároky vůči pojistitelům, které mohou 

vzniknout v případě poškození zboží, a to až do výše ceny splatné za zboží, 

ke kterému zadržuje vlastnické právo společnost KRONOSPAN. V případě, 

že pojistitel neuhradí ztrátu v plné výši, kupující zaplatí společnosti 

KRONOSPAN rozdíl mezi prodejní cenou (fakturovaná částka včetně daní ze 

zboží a služeb) a částkou obdržené náhrady škod. 

7. Kupující nemá právo zastavovat zboží nebo postupovat vlastnické právo k 

němu jako formu zajištění. Kupující musí bez zbytečného prodlení informovat 

společnost KRONOSPAN o veškerých událostech týkajících se vlastnického 

práva společnosti KRONOSPAN ke zboží a je povinen podniknout veškeré 

kroky (včetně právních úkonů) v souvislosti se společností KRONOSPAN a 

třetími stranami, aby zachoval účinnost a platnost výhrady vlastnického práva 

a postoupení. Kupující uhradí náklady na tyto úkony, bez ohledu na to, zda 

probíhají před soudem či mimo něj. 

Článek 8 Omezení odpovědnosti 

1. Společnost KRONOSPAN nese plnou odpovědnost za ztráty plynoucí z 

porušení záruky, ohrožení života, zranění nebo újmy na zdraví způsobené 

úmyslným pochybením nebo hrubou nedbalostí. Odpovědnost společnosti 

KRONOSPAN bude omezena na ztráty obvykle očekávané v souvislosti s 

uzavřením smlouvy a nezahrnuje zejména nepřímé nebo následné ztráty. 

Výjimky a omezení odpovědnosti společnosti KRONOSPAN se obdobně 

vztahují rovněž na osobní odpovědnost zaměstnanců, vedení, obchodních 

zástupců, oprávněných zástupců a subdodavatelů. 

2. Kupující nese výhradní odpovědnost za nebezpečné výrobky, lze-li mu přičítat 

příčiny vzniku ztrát, a to zejména v případě, že ztráta vzniká v důsledku 

konstrukčních vad konečného produktu nebo nevhodného či nesprávného 

doporučení. Kupující rovněž nese výhradní odpovědnost v případě, kdy je 

zboží společnosti KRONOSPAN prodáváno spotřebitelům. Kupující uhradí 

společnosti KRONOSPAN veškeré náklady a výdaje (včetně právních výloh) 

vzniklé společnosti KRONOSPAN v důsledku nároků, pohledávek nebo 

soudních opatření týkajících se této odpovědnosti. 

V případě, že je společnost KRONOSPAN povinna stáhnout zboží z trhu nebo 

zveřejnit oznámení o vadě, kupující je povinen poskytnout společnosti 

KRONOSPAN pomoc a zapojit se do veškerých činností, které společnost 

KRONOSPAN považuje za žádoucí nebo vhodné nebo které vyžadují 

příslušné státní úřady, přičemž kupující bude zejména povinen sdělit údaje o 

spotřebitelích, kteří zakoupili vadné zboží. 

Kupující je povinen bez prodlení písemně informovat společnost 

KRONOSPAN o veškerých rizicích, která se týkají používání zboží 

vyrobeného společností KRONOSPAN, pokud se o těchto rizicích dozví, a o 

případných vadách tohoto zboží. 

Článek 9 Rozhodné právo a soudní příslušnost 

1. Veškeré smluvní a mimosmluvní vztahy mezi stranami se řídí zákony České 

republiky. Příslušným soudem pro řešení sporů, které vyplývají ze smlouvy o 

prodeji / dodání zboží společnosti KRONOSPAN, včetně sporů ohledně jejího 

uzavření, bude soud, do jehož působnosti spadá sídlo společnosti 

KRONOSPAN. Společnost KRONOSPAN je oprávněna podat návrh na 

zahájení řízení rovněž před soudem, do jehož působnosti spadá sídlo 

kupujícího. Výše uvedené neplatí v případě, že má ve shodě se závaznými 

ustanoveními zákona výhradní příslušnost jiný soud. 

Článek 10 Ostatní ustanovení 

1. Kupující nesmí užívat názvy, ochranné známky ani jiná obchodní jména 

používaná společností KRONOSPAN bez písemného souhlasu této 

společnosti. 

2. V případě, že některé ustanovení těchto podmínek je nebo se stane 

neplatným, tato skutečnost nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. 

Smluvní strany se dohodnou na novém ustanovení, které se bude co nejvíce 

blížit účelu neplatného ustanovení. To samé platí v případě právní mezery ve 

smlouvě. 

3. Veškeré dodatky nebo změny těchto podmínek musí být vyhotoveny 

písemně, aby byly platné. Toto ustanovení se vztahuje rovněž na změny 

článku, který obsahuje tento požadavek na písemnou formu. 

4. Jestliže se tyto podmínky liší od konkrétní smlouvy, která byla uzavřena, 

budou mít přednost ustanovení této smlouvy. 

5. Tyto podmínky vstupují v účinnost dne 1. prosince 2014 a vztahují se na 

veškeré prodejní transakce / dodávky realizované společností KRONOSPAN 

po tomto dni. Prodejní transakce / dodání zahrnuje rovněž transakci 

potvrzenou pouze fakturou, vystavenou společností KRONOSPAN a přijatou 

kupujícím, ve které je uveden typ, množství a cena zboží. 

6. Tyto podmínky jsou zveřejněny na http://kronospan-

express.com/terms_and_conditions/files/General_Terms_CZ.pdf. 
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