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1 – Dodání produktů
1.1 Má se za to, že dodání ze strany společnosti Webfleet Solutions proběhlo tak, jak bylo 
sjednáno ve smlouvě. Přeprava produktů ke klientovi musí proběhnout v souladu s podmínkami 
smlouvy. Nebude-li výslovně sjednáno jinak, bude dodávka provedena podle doložky Přeprava a 
pojištění placeno (CIP Incoterms 2010). Společnost Webfleet Solutions je oprávněna realizovat 
dodávku po etapách a každá etapa dodávky může být fakturována samostatně.

1.2 Produkty, které je společnost Webfleet Solutions povinna klientovi dodat, jsou uvedeny 
výčtem na potvrzení objednávky, přičemž plnění objednávek zadaných klientem závisí na dos-
tupnosti zásob. Sjednané datum doručení nepředstavuje finální termín, není-li výslovně písemně 
dohodnuto jinak. Společnost Webfleet Solutions vynaloží veškeré úsilí, aby produkt doručila včas.

1.3 Pokud klient z důvodu odmítnutí nebo zanedbání na své straně produkty nepřevezme, je 
i nadále povinen plnit své platební závazky. V takovém případě budou produkty skladovány na 
riziko a náklady klienta.

2 – Omezená záruka
Společnost Webfleet Solutions klientovi zaručuje, že dodané produkty budou splňovat sjednané 
požadavky na kvalitu po dobu 12 měsíců po dodání, přičemž se tato záruka nevztahuje na běžné 
opotřebení ani na poškození způsobené nesprávným užitím, nedbalostí nebo jiným než obvyklým 
způsobem skladování či využití, včetně fyzického poškození povrchu produktu. Dále společnost 
Webfleet Solutions klientovi zaručuje, že při normálním používání bude produkt bez vad pro-
vedení a materiálu, a to v souladu s její omezenou zárukou, jejíž aktuální verze je dostupná na 
adrese www.webfleet.com/legal.

3 – Kontrola a reklamace

3.1 Klient je při dodání nebo co nejdříve poté povinen provést nebo zajistit kontrolu doručených 
produktů. V tomto ohledu je klient povinen ověřit, zda produkty splňují požadavky smlouvy, ze-
jména: (I) že byly dodány správné produkty, (II) že množství odpovídá množství sjednanému ve 
smlouvě a (III) že dodané produkty splňují sjednané požadavky na kvalitu nebo, pokud taková 
dohoda neexistuje, že splňují požadavky stanovené pro běžné používání nebo obchodní účely. 
Jsou-li shledány vady, je o nich klient povinen neprodleně písemně informovat společnost Web-
fleet Solutions a v souladu se smlouvou specifikovat povahu a druh reklamace.

3.2 Po včasném oznámení reklamace je zákazník povinen produkty uschovat, dokud nebude 
mít společnost Webfleet Solutions možnost provést jejich kontrolu nebo dokud společnost Web-
fleet Solutions klienta neinformuje o tom, že se svého práva na kontrolu vzdává. Produkty mohou 
být společnosti Webfleet Solutions vráceny pouze poté, co společnost Webfleet Solutions udělí 
písemný souhlas (postačí prostřednictvím elektronické pošty) a podle podmínek stanovených 
společností Webfleet Solutions. Pokud společnost Webfleet Solutions zjistí, že je reklamace 
oprávněná, na základě svého výhradního uvážení produkty nahradí nebo vystaví dobropis.

3.3 Klient je po celou dobu povinen uchovávat dodané produkty v dobrém a náležitém stavu. 
Pokud klient nedodrží toto ustanovení, jeho právo na náhradu zaniká.

4 – Zachování vlastnictví
4.1 Společnost Webfleet Solutions si ponechá právní i faktický vlastnický titul k produktům, 
dokud jí klient neuhradí veškeré dlužné částky, včetně mimo jiné ceny dodaných produktů 
a veškerých dalších částek splatných ve prospěch společnosti Webfleet Solutions podle této 
smlouvy nebo podle jiných dohod.

4.2 V případě, že je klient podle této smlouvy v prodlení, nebo je důvodné podezření, že 
klient některý ze svých závazků nesplní, je společnost Webfleet Solutions oprávněna odebrat 
produkty, které jí náleží, z jeho držení nebo z držení třetí strany, která je drží jménem klienta, a 
to na klientovy náklady. Klient je povinen v souvislosti s tímto odebráním poskytnout veškerou 
potřebnou součinnost a bude odpovědný za veškeré opodstatněné náklady související s ode-
bráním.

4.3 Do doby, než na klienta přejde vlastnické právo k produktům, je klient povinen sklado-
vat produkty odděleně od veškerého ostatního zboží v držení klienta tak, aby zůstaly snadno 
identifikovatelné jako majetek společnosti Webfleet Solutions; a (I) neodstraní, nepoškodí ani 
nezakryje identifikační značky nebo obaly na produktech nebo v souvislosti s nimi; a (II) bude 
udržovat produkty v uspokojivém stavu a pojištěné proti všem rizikům na jejich plnou cenu od 
data dodání;

(III) bude neprodleně informovat společnost Webfleet Solutions, pokud se na něj bude vz-
tahovat některá ze skutečností uvedených v bodě 3.2 nebo 3.3 Všeobecných obchodních 
podmínek služby Webfleet; a (IV) poskytne společnosti Webfleet Solutions informace týkající 
se produktů, které společnost Webfleet Solutions může čas od času požadovat.

5 – Zákaz dalšího prodeje
5.1 Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Webfleet Solutions nesmí klient pro-
dukty prodávat ani pronajímat.

5.2 Porušení ustanovení článku 5.1 opravňuje společnost Webfleet Solutions k pozastavení 
klientova přístupu ke službě WEBFLEET anebo vypovězení smlouvy s okamžitým účinkem.

Příloha o produktech k Všeobecným obchodním podmínkám služby 
Webfleet – podmínky nákupu produktů
Na nákup produktů společnosti Webfleet Solutions se spolu se Všeobecnými obchodními podmínkami služby Webfleet vztahují následující podmínky.
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