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Podmínky prodeje a dodání 
Příloha č.1 

 
 
 
 
1. Všeobecně 
1.2 Tyto prodejní a dodací podmínky se vztahují na každou smlouvu 
uzavřenou mezi Mouldpro ApS (dále jen "Mouldpro") a distributorem 
Mouldpro (dále jen "Kupující"). 
 
1.3 Dodatky nebo úpravy těchto podmínek jsou platné pouze tehdy, 
pokud byly odsouhlaseny písemně v samostatném dokumentu, 
schváleny a podepsány Mouldpro i Kupujícím. Tento dokument se připojí 
k těmto podmínkám. 
 
1.4 Zadávání objednávek zahrnuje souhlas s těmito podmínkami, pokud 
to není výslovně písemně schváleno Mouldpro. 
 
1.5 Kupující odesláním objednávky souhlasí s tím, že jeho vlastní 
podmínky (pokud existují) se nevztahují na jeho smlouvu s Mouldpro. 
 
2. Uchovávání osobních údajů (GDPR) 
2.2 Vzhledem k povaze podnikání (prodej a export), žádost o nabídky 
nebo zadávání objednávek automaticky poskytne zaměstnancům 
Mouldpro následující kontaktní údaje: celé jméno, adresu, e-mailovou 
adresu a IP adresu, a tím se považuje za souhlas s přístupem k osobním 
údajům (GDPR). 
 
3. Ceny a platební podmínky 
3.2 Veškeré prodeje se uskutečňují na základě ceny uvedené v nabídce 
poskytnuté Mouldpro. 
 
3.3 Obaly na balení různých produktů jsou zahrnuty v dohodnuté kupní 
ceně. Náklady na přepravní kartony, palety a rámy však budou 
fakturovány odděleně, stejně jako vrácení zboží (RMA) a opětovné 
balení, které bude provedeno na náklady kupujícího (viz politika 
Mouldpro „Reklamace a vrácení zboží“). 
 
3.4 Kupní cena bude stanovena bez DPH, cel a jakýchkoli jiných daní 
nebo poplatků splatných za zboží v Dánsku nebo v zahraničí. 
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3.5 Platba bude provedena nejpozději v den splatnosti uvedený na 
faktuře. 
 
3.6 V případě prodlení s platbou je Mouldpro oprávněna účtovat úroky z 
prodlení ve výši úrokové sazby stanovené v kupní smlouvě. Neurčuje-li 
kupní smlouva jinak, je úrok z prodlení ve výši 1,2 % z fakturované 
částky za započatý měsíc. 
 
3.7 Pokud kupující neuskuteční platbu včas, Mouldpro může zadržet 
nebo zrušit jakoukoli následnou dodávku kupujícímu, dokud nebudou 
zaplaceny všechny dlužné částky. 
 
4. Dodání 
4.2 Způsob dodání určí Mouldpro, pokud není výslovně dohodnuto jinak. 
 
4.3 V případě, že kupující neurčí způsob odeslání včas, nejpozději do 2 
pracovních dnů po dohodnutém termínu odeslání, Mouldpro zajistí 
přiměřenou přepravu na náklady kupujícího. 
 
5. Zpoždění 
5.2 Mouldpro neodpovídá za zpoždění v důsledku vyšší moci, včetně, 
ale nikoli výlučně, stávek, výluk, války, mobilizace, zabavení, měnových 
omezení, pandemií, dopravních překážek včetně překážek způsobených 
ledem, omezení hybné síly, požáru, omezení exportu nebo dovozu nebo 
pozdní dodávky od dodavatelů nebo jiné příčiny mimo kontrolu 
Mouldpro. V těchto případech se včasné dodání odloží do uplynutí 
události, ne však o více než tři (3) měsíce, po jejichž uplynutí jsou obě 
strany oprávněny zrušit smlouvu, aniž by to bylo považováno za 
porušení. 
 
5.3 V případě zpoždění objednávek speciálních produktů nebo produktů 
vyrobených dle výkresu, které nejsou součástí standardního sortimentu 
Mouldpro, je kupující povinen bez zbytečného odkladu reklamovat. 
Kupující může následně zrušit nákup jen v případě, že Mouldpro 
nedoručí do 30 dnů po konečném termínu dodání uvedeném v potvrzení 
objednávky (není předpokládaný termín dodání). O konečném potvrzení 
termínu dodání bude kupující informován nejpozději do 5 pracovních dnů 
od potvrzení objednávky. 
 
6. Storno a vrácení zboží 
6.2 Vrácení zboží, které není v souladu s politikou Mouldpro „Reklamace 
a vrácení zboží“, nebude akceptováno. 
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6.3 Stornování objednávek obsahujících skladové položky lze provést 
během celého procesu objednávky. Objednávky na položky, které jsou 
přizpůsobeny nebo vyrobeny na základě výkresu, nelze zrušit, vrátit ani 
připsat na účet. 
 
6.4 Ke všem zbožím dodaným podle této smlouvy musí být přiložen 
dodací list s uvedením čísla objednávky. 
 
6.5 Položky vyrobené na míru nejsou v žádném případě akceptovány k 
vrácení. 
 
6.6 Manipulační poplatky a náklady na přepravu budou připočteny k 
faktuře. Přehled specifických nákladů naleznete v příloze A. 
 
7. Nedostatky 
7.2 Na vady, které byly nebo měly být zjištěny v rámci kontrolní 
povinnosti Kupujícího, se vztahují ustanovení bodu 8. 
 
7.3 Ostatní vady dodaného zboží, které se zjistí do 12 měsíců ode dne 
dodání, je Kupující povinen reklamovat bez zbytečného odkladu, jinak 
zaniká nárok na nápravu. Mouldpro neodpovídá za vady zjištěné později 
než 12 měsíců po dodání. 
 
7.4 V případě reklamace na základě vyplněného „Formuláře na vrácení 
zboží“ je na uvážení Mouldpro ApS, aby určila příčinu chyby a určila, zda 
chyba opravňuje k výměně, aby odstranila následky tak, aby se výrobek 
dostal do stavu požadovaného smlouvou nebo zda je vada způsobena 
nesprávným používáním a/nebo nesprávným používáním ze strany 
koncového uživatele. 
 
7.5 V případě, že dodáním náhradního zboží nebo nápravou se vada 
neodstraní, je Kupující oprávněn požadovat poměrné slevu z celkové 
kupní ceny na základě hodnoty vadné položky(-ek) dodávky. 
 

7.6 Kupující je oprávněn zrušit objednávku a/nebo požadovat náhradu 

škody pouze v případě, že k chybě došlo v důsledku podvodu nebo 

hrubé nedbalosti ze strany Mouldpro ApS, přičemž náhrada škody 

nepřesáhne částku zaplacenou za dodávku. 
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7.7 Mouldpro neodpovídá za chyby vzniklé v důsledku běžného 

opotřebování, nesprávného nebo neobvyklého používání, nadměrných 

skvrn, nedostatečné údržby a pokusů o opravy, úpravy a změny, které 

neprovedla Mouldpro nebo bez písemného souhlasu Mouldpro. 

7.8 Podobně Mouldpro neodpovídá za vady, pokud jejich příčinu lze 

vysledovat v technických výkresech, pokynech, přílohách a jiném 

materiálu, který vytvořil Kupující v souvislosti s nebo v důsledku 

zadávání objednávek Kupujícím. Pokud Mouldpro pomohla Kupujícímu 

při přípravě výpočtů pro správnost výpočtů, je Kupující zodpovědný za 

vypracování přesných popisů prací a výkresů. Mouldpro za žádných 

okolností neodpovídá za zajištění toho, že provozní možnosti dodaného 

produktu vyhovují účelu Kupujícího. 

Další podrobnosti naleznete v postupu Mouldpro „Reklamace a vrácení 

zboží“. 

 

8. Reklamace a vrácení zboží 

8.2 Je výlučně na uvážení Mouldpro, aby určila oprávněnost k reklamaci 

a vrácení zboží a možnosti dostupné distributorovi Mouldpro. 

8.3 Veškeré reklamace a vrácení zboží se řeší případ od případu a před 

jakoukoli formou vrácení, výměny nebo připsání zakoupených položek 

vyžadují schválení od Mouldpro. 

8.4 Zákazník je povinen splnit všechny požadavky uvedené v politice 

„Reklamace a vrácení zboží“ níže a poskytnout oficiální dokumentaci 

(reklamace, obrázky atd.) Mouldpro v požadovaném časovém rámci. 

8.5 Na základě politiky Mouldpro „Reklamace a vrácení zboží“ Mouldpro 

podle vlastního uvážení poskytne jedno z následujících čtyř (4) 

nápravných opatření v jakémkoli rozsahu, které bude považovat za 

nezbytné k uspokojení řádného nároku v rámci záruky: 

1) Rozhodne se, že opraví nebo usnadní opravu jakýchkoli 
vadných dílů v přiměřené době, bez jakýchkoli poplatků za 
potřebné díly a práci na dokončení opravy a uvedení tohoto 
produktu do správného provozního stavu. Mouldpro uhradí i 
přepravní náklady potřebné k vrácení tohoto produktu po 
dokončení opravy. 
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2) Nahradí tento produkt přímou náhradou nebo podobným 
produktem, který Mouldpro považuje za plnící v podstatě stejnou 
funkci jako původní produkt. 
3) Vrátí původní kupní cenu sníženou o amortizaci, která se určí 
na základě věku produktu v době, kdy je požadována náprava v 
rámci této omezené záruky. 
4) Odmítne reklamaci z důvodu nesprávného používání nebo 
údržby produktu. 

 
Další podrobnosti naleznete v postupu Mouldpro „Reklamace a vrácení 
zboží“. 
 
Mouldpro si vyhrazuje právo odmítnout reklamace z důvodu t.j. chyb v 
objednávce, chyb v ceně, nedostatků při platbě, při objednávkách na 
míru. Výše uvedené není vyčerpávající. 
 
9. Záruka 
9.2 Záruka na položky Mouldpro je jeden (1) rok od data dodání 
konečnému uživateli (zákazníkovi Kupujícího). Všechny reklamace musí 
být podány v tomto časovém rámci a budou se brát v úvahu pouze 
tehdy, jsou-li v souladu s požadavky stanovenými v politice Mouldpro 
„Reklamace a vrácení zboží“. 
 
9.3 Záruka se vztahuje na vady materiálu a zpracování tohoto produktu. 
 
9.4 Tato omezená záruka se nevztahuje na žádné poškození, zhoršení 
kvality nebo nefunkčnost vyplývající z jakékoli změny, úpravy, 
nesprávného nebo nepřiměřeného používání nebo údržby, nesprávného 
používání, zneužití, nehody, zanedbání, vystavení nadměrné vlhkosti, 
ohně, nesprávného balení a přepravy nebo poškozených balíků (takové 
nároky musí být předloženy dopravci), blesku, přepětí nebo jiných 
přírodních jevů. 
 
9.5 Záruka se nevztahuje na žádné poškození, zhoršení kvality nebo 
nefunkčnost vyplývající z instalace nebo odstranění tohoto produktu z 
jakékoli instalace, jakéhokoli neoprávněného zásahu do tohoto produktu, 
jakéhokoli pokusu o opravu provedené kýmkoli neoprávněným Mouldpro, 
ani na jakoukoli jinou příčinu, která nesouvisí přímo s chybou materiálu 
a/nebo zpracováním tohoto produktu. 
 
9.6 Záruka se nevztahuje na kartony, kryty zařízení, kabely nebo 
příslušenství používané ve spojení s tímto produktem. Bez omezení 
jakéhokoli jiného vyloučení v tomto dokumentu Mouldpro nezaručuje, že 
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produkt, na který se vztahuje tento dokument, včetně, ale bez omezení, 
technologie a/nebo integrovaných obvodů zahrnutých v produktu se 
nestanou zastaralé nebo že takové položky jsou nebo zůstanou 
kompatibilní s jakýmkoli jiným produktem nebo technologií, se kterou 
může být produkt použit. 
 
9.7 Pokud je produkt vrácen Mouldpro nebo autorizovanému prodejci, u 
kterého byl zakoupen, nebo jakékoli jiné straně oprávněné k opravě 
produktů Mouldpro, tento produkt musí být během přepravy pojištěn, 
přičemž pojištění a přepravní poplatky uhradí Kupující. 
 
9.8 Pokud je tento produkt vrácen nepojištěný, Kupující přebírá všechna 
rizika ztráty nebo poškození během přepravy. 
 
9.9 Mouldpro nebude zodpovědná za žádné náklady související s 
odstraněním nebo opětovnou instalací tohoto produktu z nebo do 
jakékoli instalace. Mouldpro neodpovídá za žádné náklady související s 
jakýmkoli nastavením tohoto produktu, jakýmkoli nastavením 
uživatelských ovládacích prvků nebo jakýmkoli programováním 
potřebným pro konkrétní instalaci tohoto produktu. 
 
Pro certifikované distributory Mouldpro je záruka přenosná na koncového 
uživatele 
 
10. Povinnost kontroly. 
10.2 Kupující při dodání neprodleně a bez zbytečného odkladu provede 
běžné kontroly dodaných produktů a zkontroluje správnost množství a 
zkontroluje chyby. 
 
10.3 V případě, že se prohlídkou zjistí vady dodaných produktů, je 
Kupující povinen neprodleně jednat. Další podrobnosti naleznete v části 
„Reklamace a vrácení zboží“ Mouldpro. 
 
10.4 Poškození způsobené při přepravě musí být nahlášeno odesílateli 
ihned po převzetí zásilky. Pokud byla zásilka rezervována Mouldpro, 
Mouldpro akceptuje reklamaci pouze za předpokladu, že je možné 
předložit dokumentaci o zprávě odesílateli. Pokud zásilku zarezervoval 
Kupující nebo jménem Kupujícího kupujícím vybraný přepravce, je na 
náklady a odpovědnost Kupujícího uplatnit reklamaci u přepravce. 
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11. Storno 
11.2 Aniž jsou dotčena jakákoli jiná práva, která může mít, je Mouldpro 
oprávněno okamžitě ukončit smlouvu nebo objednávku zadanou 
Kupujícím v případě, že: 
 
11.3 Porušením nebo nedodržením těchto obchodních podmínek ze 
strany Kupujícího; 
 
11.4, že Kupující se dostane do úpadku nebo platební neschopnosti 
nebo vstoupí do likvidace, nebo bude mít vůči němu vystaven příkaz k 
přijetí nebo vyrovnání se svými věřiteli. 
 
12. Přeprava a skladování 
 
Mouldpro neodpovídá za přepravné, pokud: 
 
12.2 Jinak dohodnuto mezi Kupujícím a Mouldpro; 
 
12.3 Mouldpro požaduje speciální přepravní zařízení; 
 
13. Testy 
Pokud Kupující požaduje, aby bylo jakékoli zboží nebo stroj otestováno 
před odesláním nebo po odeslání, může se dohodnout, že Mouldpro 
provede testování na náklady Kupujícího na základě hodinového 
poplatku, pokud je to možné. Není-li dohodnuto jinak, použije se 
příslušný dánský standard. 
 
14. Ustanovení 
Kupující nesmí bez písemného souhlasu Mouldpro postoupit nebo 
převést tuto smlouvu jako celek ani částečně. 
 
15. Nadpisy 
Nadpisy těchto obchodních podmínek nemají vliv na jejich strukturu. 
 
16. Právo 
Smlouva a podmínky pro dodání zboží, které je zde objednané, budou 
vykládány a řízeny dánským právem, které se tímto prohlašuje za 
správní právo smlouvy a smluvní strany se tímto podrobují jurisdikci 
Nejvyššího soudního dvora v Dánsku. 
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Dodatek 

PŘEHLED NÁKLADŮ 

MOULDPRO ApS 

 

Důvod vrácení Manipulační 
poplatek 

Náklady na 
odeslání do 
Mouldpro 

Náklady na 
odeslání z 
Mouldpro 

Odpovědnost 

Schváleno 
vrácení k 
opravě 

0% Mouldpro 
distributor 

Mouldpro Mouldpro 

Schváleno 
vrácení peněz 

0% Mouldpro 
distributor 

nedostupné Mouldpro 
distributor 

Schváleno 
vrácení chybné 
objednávky 

15% z ceny 
produktu 

Mouldpro 
distributor 

nedostupné Mouldpro 
distributor 

Schválená 
změna zboží 

15% z ceny 
produktu 

Mouldpro 
distributor 

Mouldpro 
distributor 

Mouldpro 
distributor 

Zadržování a 
skladování 
zboží 

1% týdně z 
fakturované 
sumy 

nedostupné Mouldpro 
distributor 

Mouldpro 
distributor 

Přebalování 
vráceného 
zboží 

15% z ceny 
produktu 

Mouldpro 
distributor 

Mouldpro 
distributor 

Mouldpro 
distributor 
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