Všeobecné smluvní podmínky společnosti SAPELI, a.s. pro prodej jejích výrobků
a dalšího zboží svým obchodním partnerům
znění ke dni 25. 10. 2016, účinné ke dni 1. 1. 2017
I. Předmět úpravy
1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen též “VSP”) určují část obsahu kupní smlouvy
uzavřené mezi prodávajícím, společností SAPELI, a.s., IČ 46982086, se sídlem Pávovská
3104/15a, 586 01 Jihlava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl B, vložka 4323 (dále jen též „SAPELI“ či „prodávající“), a kupujícím, obchodním partnerem
SAPELI s dohodnutými obchodními podmínkami (dále jen též „kupující“), jejímž předmětem je
prodej výrobků SAPELI a jejich příslušenství (dále jen též „zboží“) kupujícím za účelem jejich
dalšího prodeje konečným zákazníkům. Tyto VSP se nepoužijí při prodeji zboží prodávajícím
konečným zákazníkům (spotřebitelům).
2. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před zněním VSP.
3. Smluvní vztahy vzniklé (uzavřené) před účinností těchto VSP jimi nejsou dotčeny a řídí se
smlouvami a podmínkami v nich sjednanými.
II. Vznik kupní smlouvy
1. Dodávky zboží budou realizovány na základě objednávek kupujícího vytvořených
prostřednictvím systému provozovaného prodávajícím.
2. Kupující je povinen do objednávkového formuláře uvést:
- identifikátor objednávky kupujícího;
- dodací podmínku (místo dodání);
- druh zboží (kód zboží) včetně veškeré volitelné specifikace;
- množství zboží;
- fakturační, objednací, dodací a korespondenční adresu (pokud je jiná, než
uvedená v systému prodávajícího).
3. Po dokončení konfigurace objednávky zašle kupující prodávajícímu návrh kupní smlouvy
(nabídku). Po potvrzení návrhu kupní smlouvy (nabídky) kupujícím i prodávajícím se považuje
kupní smlouva za uzavřenou. Jiná listina než takto vytvořený a oběma stranami potvrzený
návrh kupní smlouvy (nabídka) nemůže být podkladem k dodání zboží.
4. Kupující je před přijetím (potvrzením) návrhu kupní smlouvy povinen zkontrolovat správnost
návrhu a jeho shodu s obsahem jeho objednávky, zejména zda návrh kupní smlouvy (nabídka)
obsahuje správný druh zboží, jeho množství a provedení.
5. Lhůta pro potvrzení návrhu kupní smlouvy (nabídky) činí 24 hodin od doručení prodávajícím
potvrzené nabídky kupujícímu. V případě, že by konec lhůty připadl na den pracovního volna či
svátku, skončí lhůta první následující pracovní den. V případě, že kupující nepotvrdí nabídku ve
výše uvedené lhůtě, kupní smlouva nevznikne, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně
jinak.
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6. Kupní smlouva může pozbýt platnosti také na základě požadavku kupujícího. V takovém
případě je kupující povinen uhradit prodávajícímu vynaložené náklady na plnění dle uzavřené
kupní smlouvy v paušální výši rovnající se 60 % kupní ceny objednaného zboží včetně DPH
(dále jen též „odstupné“). Kupní smlouva pozbude platnosti dle tohoto odstavce dnem
zaplacení odstupného.
III. Dodací podmínky
1. Místem plnění je pro prodávajícího Logistické centrum JIPOCAR a.s., CTP Park, Červený kříž
283, Jihlava, PSČ 586 01, pokud mezi smluvními stranami nebude dohodnuto jiné místo
plnění (dodací podmínka).
2. Prodávající předá zboží kupujícímu nebo přepravci k přepravě v místě plnění nejpozději v
den, jenž je uveden v kupní smlouvě u jednotlivých položek ve formátu „Rok/týden/datum“.
Prodávající včas kupujícího upozorní, že zboží je v místě plnění připraveno k převzetí kupujícím,
přičemž je na kupujícím, aby si dohodl přesný den, kdy zboží v místě plnění převezme.
3. V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží trvajícím déle než jeden týden po
sjednaném termínu převzetí dle předchozího odstavce, uchová prodávající zboží pro kupujícího
způsobem přiměřeným okolnostem a je oprávněn zboží zadržet, dokud mu kupující neuhradí
účelně vynaložené náklady spojené s uchováním zboží ve výši 10,- Kč za každý kus zboží
(vyjma menších součástí – kliky, kování apod.) za každý den prodlení s převzetím zboží. V
případě, že kupující nepřevezme zboží ani ve lhůtě 2 týdnů ode dne sjednaného termínu
plnění, může prodávající od uzavřené kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení je účinné dnem
doručení písemného oznámení prodávajícího o odstoupení kupujícímu. Odstoupí-li prodávající
v souladu s tímto ujednáním od uzavřené kupní smlouvy, vzniká mu nárok vůči kupujícímu na
úhradu smluvní pokuty ve výši 60 % z ceny nepřevzatého zboží bez DPH a úhradu nákladů
spojených s opatrováním a manipulací se zbožím.
4. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z hodnoty
nedodaného zboží bez DPH za každý den prodlení v případě, že zboží nebude v místě plnění
připraveno k převzetí kupujícím nebo dopravcem ani do 5 pracovních dnů po sjednaném
termínu v kupní smlouvě.
5. Prodávající ani kupující nemají právo na náhradu škody vzniklé porušením povinností, ke
kterým se podle odst. 3 a 5 tohoto článku smluvní pokuta vztahuje.
6. Kupující v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění, přebírá na sebe nebezpečí změny okolností.
7. Prodávající zabalí zboží podle zvyklostí.
8. Prodávající předá zboží kupujícímu v provedení ujednaném v kupní smlouvě, jinak v
provedení obvyklém. Prodávající předá zboží v jakosti a množství ujednaném v kupní smlouvě,
a není-li jakost ve smlouvě ujednána, tak v jakosti pro účel obvyklý.
9. Náklady spojené s dopravou zboží z místa plnění do místa určení nese kupující. Cena
dopravy zajišťované prodávajícím bude vyúčtována v daňovém dokladu podle ceníku dopravy
prodávajícího, který je dostupný na pp.sapeli.cz, či dohodou.
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10. Kupující nebo jím zmocněná osoba potvrdí převzetí zboží podpisem dodacího listu,
vyhotoveného prodávajícím, který musí být v souladu s požadavky dle VSP.
IV. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží
1. Vlastnické právo a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží v místě
plnění. Stejný následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ním prodávající umožnil
nakládat tím, že mu odeslal oznámení podle článku III. odst. 2. VSP.
2. V případě, že prodávající předá zboží dopravci pro přepravu ke kupujícímu v místě plnění,
přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího předáním zboží tomuto dopravci v místě
plnění. Stejný následek má, převezme-li zboží v místě plnění pro kupujícího jím zmocněná
osoba či dopravce.
V. Průvodní doklady
1. Nejpozději s převzetím zboží kupujícím předá prodávající kupujícímu, dopravci či jiné osobě
podle charakteru zboží v místě plnění průvodní doklady, a to:
a) dodací list, který obsahuje:
- označení prodávajícího a kupujícího;
- místo plnění;
- číslo objednávky (kupní smlouvy);
- druh zboží, název, množství a jednotkovou cenu zboží;
- den předání do přepravy a převzetí zboží;
- počet obalových jednotek;
- celkovou cenu zboží bez DPH a měnu;
- celkovou cenu zboží včetně DPH a měnu;
b) poučení o zvláštních vlastnostech zboží;
c) je-li to právními předpisy podle charakteru zboží vyžadováno:
- osvědčení o kvalitě vydané příslušnými autorizovanými osobami;
- platné certifikáty ke zboží;
- prohlášení o shodě a ujištění o atestu zboží;
- návody a instrukce pro montáž, opravu a údržbu zboží;
- osvědčení o uzavření smlouvy o sdruženém plnění vydané autorizovanou obalovou
společností EKO-KOM a.s.
Doklady a listiny podle písm. c) tohoto odstavce jsou ke stažení na pp.sapeli.cz a prodávající je
povinen je pravidelně aktualizovat a udržovat v platnosti.
VI. Kupní cena a platební podmínky
1. Kupní cena zboží bude sjednána mezi prodávajícím a kupujícím v kupní smlouvě podle
ceníku prodávajícího platného ke dni uzavření kupní smlouvy. Pokud kupující objedná zboží v
ceníku prodávajícího neuvedené, bude kupní cena zboží ujednána na základě prodávajícím
zpracované kalkulace a předložené kupujícímu k odsouhlasení nejpozději s návrhem kupní
smlouvy.
2. Ceník prodávajícího je dostupný na pp.sapeli.cz. Prodávající se zavazuje oznámit kupujícímu
změnu ceníku ve lhůtě 60 dnů před nabytí účinnosti nových cen. Tento závazek prodávajícího
neplatí pro zboží jiných výrobců nabízené prodávajícím, u kterých bude ceník aktualizován
průběžně podle cenových podmínek dodavatelů tohoto zboží.
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3. Prodávající může kupujícímu poskytnout na kupní cenu zboží slevu, jejíž výše bude
dohodnuta v obchodních podmínkách uzavřených s jednotlivými kupujícími (dále jen též
„základní sleva“) nebo se bude odvíjet od splnění podmínek stanovených prodávajícím (dále
jen též „ostatní slevy“). Výši základní slevy i ostatních slev, na jaké zboží se vztahují, jak
dlouhou mají platnost, jak je lze mezi sebou kumulovat a jaká je notifikační povinnosti při
jejich změně má kupující možnost zjistit ve svém profilu na pp.sapeli.cz.
4. Základní sleva se zásadně vztahuje na veškeré zboží s originální produkce prodávajícího,
přičemž je prodávající oprávněn do této slevové skupiny zahrnout i další zboží, popř. jej z této
skupiny vyloučit. Základní slevu je prodávající oprávněn jednotlivým kupujícím změnit
jednostranně, avšak před nabytím účinnosti změny musí prodávající kupujícího na změnu
základní slevy písemně upozornit nejméně 30 dnů předem, pokud se prodávající s kupujícím
nedohodnou jinak.
5. Informace o ostatních slevách jsou dostupné na pp.sapeli.cz, ledaže Obchodní podmínky
nestanoví jiný způsob oznamování druhu zboží, na který se sleva vztahuje, a výši slevy.
Ostatní slevy obsahují zejména slevové skupiny vztahující se k plnění podmínek způsobu
prodeje stanovených prodávajícím (Manuál SAPELI Centra, Manuál SAPELI Pointu a Manuál
prodeje, všechny dostupné na pp.sapeli.cz) a plnění peněžitých závazků kupujícího vůči
prodávajícímu ve lhůtách splatnosti a za dohodnutých podmínek. Další slevové skupiny v
ostatních slevách je prodávající oprávněn zřizovat, měnit a rušit dle svého uvážení, přičemž je
o těchto změnách povinen informovat kupujícího předem dle notifikační povinnosti
stanovené u jednotlivých slevových skupin.
6. Nebude-li ujednáno jinak, bude prodávajícím vystavena zálohová faktura ve výši 100 %
kupní ceny objednaného zboží včetně DPH, která bude splatná ve lhůtě ve faktuře stanovené.
V případě, že kupující nezaplatí zálohu ve výši a v termínu podle tohoto článku, není
prodávající povinen zahájit výrobu zboží, popř. není povinen předat zboží kupujícímu v den
sjednaný jako termín plnění, a nedostává se tak do prodlení. Prodávající zahájí výrobu zboží či
předá zboží kupujícímu bez zbytečného odkladu poté, co kupující zálohu zaplatí.
7. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle obecně závazných právních
předpisů. V konečné faktuře prodávající vypořádá kupujícím uhrazené zálohy (zálohové
faktury) a vyúčtuje i náklady na dopravu podle článku III. bod 10 těchto VSP.
8. Pokud faktura vystavená prodávajícím nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu,
bude obsahovat jiné ceny než ceny podle ceníku na příslušné období, nebo nebude-li
odpovídat skutečně dodanému množství zboží, má kupující právo vrátit ji s vytčením vad
prodávajícímu, který je v případě oprávněnosti vytčených vad povinen vystavit novou fakturu,
se splatností prodlouženou po dobu vyřizování výtek kupujícího. V případě neoprávněnosti
vytčených vad faktury se splatnost faktury nemění.
9. Nezaplatí-li kupující kupní cenu ve lhůtě splatnosti, vzniká prodávajícímu nárok na úhradu
smluvní pokuty ve výši ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
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VII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost
1. V případě, že dodané zboží kupujícímu má vady zjevné již při převzetí zboží, je kupující
povinen o tom bez zbytečného odkladu (do 2 pracovních dnů) informovat prodávajícího tak,
že mu předá veškeré informace týkající se vady. Prodávající po posouzení oprávněnosti
vytýkaných vad bez zbytečného odkladu kontaktuje kupujícího s návrhem na odstranění vad.
Za zjevnou vadu zboží se považuje zejména vada vzniklá porušením příslušných norem,
výrobní či jiné dokumentace, a to především s ohledem na vzhled, rozměry, kompletnost
anebo množství, kterou lze zjistit při důkladné prohlídce zboží při převzetí.
2. Prodávající prohlašuje, že ve smyslu ustanovení § 2619 ve spojení s ust. § 2113 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, přebírá záruku za jakost zboží
(skryté vady) v délce 24 měsíců, pokud prodávající neurčí svým jiným prohlášením pro určité
zboží záruční dobu delší.
3. Ve sjednané době záruky za jakost je kupující povinen zjištěnou vadu zboží oznámit
prodávajícímu písemně nejpozději do 10 dnů ode dne jejího zjištění (dále jen též „reklamace“).
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne sjednané doby záruky za jakost.
4. Záruční doba běží od převzetí zboží kupujícím a bylo-li zboží odesláno, běží záruční doba od
dojití zboží do místa určení. V případě, že kupující objednával zboží na svůj účet pro jiného,
který je spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění, počíná běžet záruční doba od převzetí zboží spotřebitelem,
nejpozději však jeden měsíc od převzetí zboží kupujícím.
5. Kupující nemá právo na uplatnění odpovědnosti prodávajícího za vady, způsobí-li vadu po
přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobí-li vadu
prodávající.
6. Postup při uplatnění práv z odpovědnosti za vady se řídí reklamačním řádem prodávajícího
určeného pro kupující, jež vůči prodávajícímu vystupují jako podnikatelé ve smyslu § 420 a
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Reklamační řád je
dostupný na pp.sapeli.cz. V případě, že kupující objednává zboží u prodávajícího na svůj účet
pro jiného, který je spotřebitelem, je povinen mít ve své provozovně, případně na svých
internetových stránkách, dostupný reklamační řád určený pro spotřebitele.
7. Kupující je povinen dodržovat podmínky při přepravě, montáži, skladování, údržbě a užívání
zboží, které jsou dostupné na pp.sapeli.cz. Uzavřením kupní smlouvy kupující prohlašuje, že se
s těmito podmínkami před uzavření každé jednotlivé kupní smlouvy seznámil, porozuměl jim a
zavazuje se je dodržovat. V případě porušení těchto podmínek může prodávající odmítnout
převzít odpovědnost za vady zboží.
VIII. Povinnosti kupujícího při prodeji zboží prodávajícího obchodním partnerům kupujícího
1. Kupující je povinen zajistit, aby jeho obchodní partneři, kterým kupující prodává zboží
prodávajícího a kteří nejsou spotřebiteli (dále jen též “3. osoby”) splňovali prodávajícím
stanovené požadavky na kulturu a odbornost prodeje zboží prodávajícího konečným
zákazníkům.
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2. Pokud 3. osoby nemají autorizovanou vlastní vzorkovnu ani jiné odpovídající
reprezentativní či prodejní prostory, nejsou oprávněni užívat pro označení prodejního místa
ochranné známky, logo ani jiné vnější a vnitřní prvky obsahující označení SAPELI v jakékoliv
podobě písma či zobrazení, formě a tvaru a nesmí se prezentovat jako obchodní partner
SAPELI, pokud prodávající po posouzení kultury a odbornosti prodeje takovéto 3. osobě
neudělí výjimku obsahující určení podoby, formy a tvaru, v jakém může užívat označení a logo
SAPELI a rozsah užívání vnitřních a vnějších prvků obsahující označení SAPELI.
3. Pokud 3. osoby mají autorizovanou vzorkovnu či reprezentativní prodejní prostory, jsou
oprávněni užívat označení SAPELI a logo SAPELI v podobě, formě a tvaru odsouhlasené
(určené) prodávajícím a tomu odpovídající vnitřní i vnější prvky obsahující označení SAPELI.
4. O tom, zda 3. osoba splňuje podmínky podle odst. 2. a 3. tohoto článku rozhoduje
prodávající po dohodě s kupujícím. Za tím účelem je kupující povinen při každé změně a jinak
průběžně 1x za období 6 kalendářních měsíců předkládat prodávajícímu seznam 3. osob,
kterým na základě uzavřených smluv prodává zboží prodávajícího spolu s informací o tom, zda
3. osoby uvedené v tomto seznamu splňují podmínky kladené prodávajícím na kulturu a
odbornost prodeje jeho zboží. Kupující je povinen pravidelně provádět kontrolu a plnění
podmínek na kulturu a odbornost prodeje u 3. osob a prodávající je oprávněn navrhovat
opatření k odstranění zjištěných nedostatků a závadného stavu v kulturnosti a odbornosti
prodeje.
5. Kupující je povinen stanovit podmínky kultury a odbornosti prodeje s 3. osobami v
samostatné smlouvě tak, aby 3. osoba byla seznámena s podmínkami a požadavky
prodávajícího na tuto oblast.
6. V případě porušení povinností kupujícího dle tohoto článku je prodávající oprávněn snížit
kupujícímu základní slevu či ostatní slevy se zkrácenou lhůtou na notifikační povinnost.
IX. Propagace, marketing a používání ochranných známek SAPELI
1. Prodávající se zavazuje za účelem zvýšení prodeje zboží z vlastního výrobního sortimentu
realizovat vlastní propagační a marketingové akce či se bude účastnit takovýchto akcí
pořádaných jinými subjekty, které v rámci propagace svých výrobků budou nabízet jako bonus
zboží z výrobního sortimentu prodávajícího za zvýhodněnou cenu pro jejich účastníky.
2. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu předloží nabídku k účasti v každé jednotlivé
propagační či marketingové akce podle předchozího odstavce, a to nejpozději 14 kalendářních
dnů před jejich začátkem. Nabídka musí obsahovat podmínky akce, podmínky účasti a dobu
trvání propagační či marketingové akce a její rozsah. Pokud kupující nejpozději 5 kalendářních
dnů před počátkem akce písemně nesdělí prodávajícímu, že svoji účast v akci odmítá, platí, že
s nabídkou a účastí souhlasí a přijímá ji ve znění nabídky. V případě souhlasu kupujícího s jeho
účastí v propagační či marketingové akci je prodávající povinen kupujícího do akce zařadit v
souladu s podmínkami v nabídce.
3. SAPELI je vlastníkem ochranných známek chránících mimo jiné jak slovní, tak grafickou
podobu názvu SAPELI, SAPELI Centrum, SAPELI Point a SAPELI Věřím českým dveřím.
Obchodní partner je oprávněn používat označení chráněné těmito ochrannými známkami
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pouze za níže uvedených podmínek, případně za podmínek Smlouvy o provozování SAPELI
Centra či Smlouvy o provozování SAPELI Pointu.
Podnikatelská činnost
Obchodní partner má právo výše uvedené ochranné známky používat při podnikatelské
činnosti (na dokumentech, vizitkách, obalech, reklamačních a propagačních materiálech apod.)
pouze v souvislosti s výrobky SAPELI.
Označení provozovny
Obchodní partner je oprávněn a za podmínek tohoto Manuálu také povinen označit svou
provozovnu logy SAPELI a SAPELI Centrum či SAPELI Point, avšak takovou provozovnu je
Obchodní partner povinen označit dle platných právních předpisů svoji firmou a „Obchodní
partner společnosti SAPELI, a.s., reg. č. ...“, které bude dostatečně velké, výrazné a čitelné, na
viditelném a obvyklém místě (na vchodových dveřích či označovací tabulce apod.).
Internetová doména
Obchodní partner není oprávněn používat slovo „sapeli“ s jakoukoli příponou či dalším slovem
jako doménu internetových stránek bez předchozího písemného souhlasu SAPELI. V případě,
že takovou doménu Obchodní partner již využívá, zavazuje se ji používat pouze k prezentaci
výrobků SAPELI, obsah těchto internetových stránek konzultovat s marketingovým
oddělením SAPELI, uvést, že se jedná o neoficiální prezentaci výrobků SAPELI a dostatečně
viditelně umístit odkaz na www.sapeli.cz.
Společná ustanovení
Obchodní partner není oprávněn použít výše specifikované ochranné známky jako součást
své firmy či loga. Obchodní partner se zavazuje používat označení chráněných ochrannými
známkami v souladu s dobrými mravy, pravidly hospodářské soutěže a obchodními zvyklostmi.
Obchodní partner je povinen bez zbytečného odkladu oznámit SAPELI ohrožení či porušení
práv k výše uvedeným ochranným známkám a být nápomocen při odstraňování závadného
stavu. Obchodní partner není oprávněn poskytnou podlicenci na používání výše uvedených
ochranných známek, pokud se nejedná o nahlášenou 3. osobu. Obchodní partner se zavazuje
vést seznam osob, kterým poskytl podlicenci. Obchodní partner není oprávněn poskytnout
podlicenci k ochranné známce SAPELI Centrum za žádných okolností.
X. Závěrečná ujednání
1. Prodávající je oprávněn VSP v přiměřeném rozsahu změnit. Prodávající je povinen změnu
písemně kupujícímu oznámit nejméně 60 dnů přede dnem její účinnosti a kupující má právo
tuto změnu odmítnout rovněž písemným oznámením prodávajícímu nejpozději 30 dnů přede
dnem její účinnosti. Odmítne-li kupující změnu VSP, není prodávající ani kupující zavázán k
uzavření kupní smlouvy odkazující na změněné VSP, pokud se prodávající s kupujícím
nedohodne v jednotlivém obchodním případě jinak. Nedojde-li odmítnutí změněných VSP
kupujícím prodávajícímu alespoň poslední den 30denní lhůty, platí, že kupující změnu přijímá.
2. Pro veškeré doručování ve vztahu k těmto VSP a kupní smlouvě platí přiměřeně ustanovení
§ 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
3. Pokud se těchto VSP nebo kupní smlouvě zmiňuje zaplacení, považuje se za den splnění
této povinnosti den, ve kterém byly peněžní prostředky připsány na účet prodávajícího.
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Veškeré peněžité závazky kupujícího vůči prodávajícímu jsou splatné dle příslušných dokladů
či dokumentů vystavených prodávajícím.
4. Práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího výslovně neupravená v těchto VSP,
obchodních podmínkách či kupní smlouvě se řídí obecně závaznými právními předpisy České
republiky, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
Veškeré spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují řešit
smírnou cestou.
5. Všechna ustanovení těchto VSP, obchodních podmínek a kupní smlouvy jsou oddělitelná.
Stane-li se kterékoli ustanovení neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nemá to vliv
na platnost, účinnost nebo vymahatelnost jiného ustanovení. Kupující a prodávající se
zavazují, že případné neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení bez zbytečného
odkladu nahradí novým platným, účinným a vymahatelným ustanovením, jehož smysl a účel je
nejbližší smyslu a účelu původního ustanovení.
V Jihlavě dne 25. 10. 2016

SAPELI, a.s.
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