OBCHODNÍ PODMÍNKY
APM Automotive s.r.o.
I. Platnost podmínek, uzavření kupní smlouvy. Těmito obchodními podmínkami (§1751 OZ) se řídí práva a
povinnosti stran z kupní smlouvy ohledně každého zboží, které prodávající v budoucnu prodá kupujícímu. Těmito
podmínkami je od počátku vázán prodávající a okamžikem podpisu rámcové kupní smlouvy či těchto podmínek i
kupující. Kupující při podpisu těchto podmínek prohlásil, že je v celém jejich rozsahu výslovně přijímá, že je
důkladně přečetl, a že neobsahují žádné ustanovení, které by neočekával (§1753 OZ). Kupní smlouva na zboží je
uzavřena akceptací objednávky kupujícího prodávajícím, nebo dvoustranným právním úkonem obou stran.
Účastníci shodně prohlásili, že kupní smlouvy na zboží budou uzavírat výhradně jako podnikatelé. Kupující
prohlásil, že při uzavření kupních smluv na zboží a při následném užívání zboží nejedná a nebude jednat jako
spotřebitel (§419 OZ), ale jako podnikatel (§420 a §421 OZ). Kupující vzal na vědomí, že správnost tohoto
prohlášení je pro prodávajícího okolností rozhodující (§583 OZ).
II. Objednání zboží. Kupující objednává zboží podle tištěných nebo elektronických katalogů a databází
prodávajícího, způsobem v nich uvedeným. Prodávající může bez vlivu na platnost kupní smlouvy přijmout i jinak
učiněnou objednávku, má však právo požadovat písemnou, elektronickou, nebo faxovou objednávku, která se pro
kupujícího stává závaznou od doby jejího přijetí prodávajícím. Prodávající není povinen objednávku přijmout.
III. Doba plnění. Prodávající dodá objednané zboží kdykoli po přijetí objednávky, nejpozději do šedesáti dnů, jinak
se kupní smlouva od počátku ruší a strany z ní nesmí uplatňovat žádné nároky.
IV. Dodání zboží. Nepřevezme-li kupující objednané zboží osobně, přímo od prodávajícího, je prodávající povinen
zboží odeslat na adresu kupujícího, sjednanou v rámcové kupní smlouvě, nebo na adresu kupujícího, uvedenou
na objednávce. Dodání zboží se pak uskutečňuje jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího.
Kupující je povinen při převzetí zboží podepsat doklad o převzetí, jehož podpisem potvrdí převzetí kompletního a
správného zboží bez zjevných vad (pokud současně zjevné vady nevytkne podle článku VII.) a tento doklad do
dvou pracovních dnů doručit prodávajícímu. Při nočním dodání zboží se zboží pro kupujícího doručuje do jeho
noční schránky.
V. Kupní cena, splatnost. Za dodané zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu, určenou podle
ceníku prodávajícího, platného v době přijetí objednávky, pokud strany u nestandardního zboží, které není součástí
obvyklého sortimentu prodávajícího, výslovně nedohodly jinak. Aktuální ceny jsou přístupné v katalogu APM CAT.
V kupní ceně zboží není zahrnuto dopravné, které může být kupujícímu vyúčtováno podle ceníků dopravce, nebo
aktuálně platného ceníku dopravného prodávajícího. Prodávající může poskytnout kupujícímu individuální slevy z
kupní ceny. Kupující hradí kupní cenu ve lhůtě splatnosti faktury prodávajícího, jinak okamžitě po dodání zboží. Při
prodlení kupujícího s placením kupní ceny nebo její části, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu navíc smluvní
pokutu ve výši 7% z ceny dodaného zboží a dále úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den
prodlení; smluvní pokutu může prodávající kupujícímu snížit nebo prominout. Prodávající je podle § 18 odst. (1),
písm. b) zákona č. 112/2016 Sb. „o evidenci tržeb“ povinen vystavit účtenku tomu, od koho plyne evidovaná tržba
kupní ceny. Tuto účtenku prodávající vystavuje a kupujícímu poskytuje v elektronické podobě a kupujícímu je
dostupná po přihlášení na webových stránkách https://eet.apm.cz/
VI. Vlastnické právo a nebezpečí škody. Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na kupujícího až dnem
úplného zaplacení kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho dodání.
VII. Záruka, reklamace. Prodávající poskytuje kupujícímu zpravidla záruku za kvalitu zboží v trvání 24 měsíců ode
dne jeho dodání. Záruční doba může být společností upravena na dobu prodlouženou, případně kratší, neodporujeli to zákonu.
Pro segment Garážové techniky, vybavení autoservisů, diagnostické/měřící přístroje a pro dodavatelé Kärcher a
Robert Bosch je záruka v trvání 12 měsíců ode dne jeho dodání. Pro segment motocyklové baterie, repasované
kardany je záruka v trvání 6 měsíců ode dne jeho dodání. Pro dodavatelé NOVAK je záruka v trvání 36 měsíců ode
dne jeho dodání. Pro dodavatelé SBS (NK), Hitachi je záruka v trvání 5 let ode dne jeho dodání. Pro dodavatelé
CSG je záruka v trvání 10 let ode dne jeho dodání. Kupující je povinen zboží ihned po převzetí s odbornou péčí
prohlédnout. V případě převzetí zboží v provozovně prodávajícího a v případě dodání zboží kupujícímu přímo
prodávajícím, je kupující povinen podepsat dodací doklad a vytknout případnou nekompletnost či zjevné vady zboží
okamžitě při převzetí zboží. V případě dodání zboží dopravcem a při nočním dodání zboží, je kupující povinen
nedodání zboží, nekompletnost a zjevné vady zboží vytknout prodávajícímu písemnou formou s přesným popisem
reklamovaných vad a uplatňovaných nároků do dvanácté hodiny pracovního dne, následujícího po odeslání zboží
prodávajícím, jinak platí nevyvratitelná domněnka, že zboží bylo dodáno kompletní a bez zjevných vad tak, jak je
prodávající pro kupujícího odeslal. Ostatní vady je kupující povinen vytknout prodávajícímu písemnou formou s
přesným popisem reklamovaných vad a uplatňovaných nároků do 24 hodin po jejich zjištění. Při nedodržení termínu
nebo způsobu vytčení vad, nároky z vad zboží zanikají. Podmínkou pro uplatnění nároků z vad zboží je jeho vrácení

do sídla prodávajícího spolu s písemným vytčením vad – viz reklamační řád. Nároky z vad zboží nebudou plněny,
jestliže po dodání bylo zboží jakkoli poškozeno nebo nad obvyklou míru opotřebeno. Podstatnou vadou zboží je
výhradně jeho úplná neupotřebitelnost. Prodávající posoudí oprávněnost reklamace zpravidla do třiceti dnů, v
případě posouzení dodavatelem, popř. výrobcem pak v co nejkratší možné lhůtě po nezbytně nutnou dobu na
odborné posouzení. Vyjádření dodavatele, popř. výrobce o výsledku posouzení je pro obě strany závazné. Kupující
bere na vědomí, že některé výrobky je nutné poškodit/zničit za účelem řádného posouzení reklamačního případu.
V případě, že takové poškození/zničení bylo nezbytné k řádnému posouzení reklamačního případu, je z tohoto
důvodu nárok kupujícího na uhrazení ceny výrobků či náhrada škody vyloučena. Vedle zákonných nároků z vad
dodaného zboží nemá kupující nárok na náhradu další škody, ušlého zisku ani na smluvní pokutu. Podmínkou pro
přiznání práv z vad zboží je dodání vadného zboží do centrálního skladu nebo kteroukoliv pobočku prodávajícího
v termínu nejpozději do 2 měsíců od vzniku závady.
VIII. Vracení zboží mimo reklamační řízení. Registrovaným zákazníkem prodávajícího je ten kupující, který má s
prodávajícím uzavřenou účinnou rámcovou kupní smlouvu. Každý kupující z řad registrovaných zákazníků je
oprávněn dodané zboží prodávajícímu vrátit do tří měsíců od jeho dodání, pokud ode dne přijetí vraceného zboží
do konce expirační doby zbývá alespoň polovina původní expirační doby nového zboží. Zboží je vráceno až dnem
převzetí prodávajícím. Vracené zboží musí být opatřeno průvodkou na formuláři prodávajícího. Podmínkou vrácení
zboží je jeho bezvadný stav a kompletnost, odpovídající stavu při jeho dodání, včetně původního obalu. Prodávající
má právo odmítnout přijetí zboží: které není součástí jeho obvyklého sortimentu, které obstaral na výslovnou žádost
kupujícího, u něhož doba od dodání do vrácení přesáhla 12 měsíců nebo kratší dobu určenou výrobcem, nebo
které je v katalogu, dodacím listu či faktuře označeno jako nevratné. Při vrácení zboží do deseti dnů od dodání
hradí kupující dle rozhodnutí prodávajícího 0 až 5% z kupní ceny vraceného zboží, při vrácení zboží od jedenáctého
dne do jednoho měsíce po dodání hradí kupující dle rozhodnutí prodávajícího 5% až 10% z kupní ceny vráceného
zboží a při vrácení zboží od jednoho měsíce dne do tří měsíců po dodání hradí kupující 15% z kupní ceny vráceného
zboží. Při vrácení zboží od 3 měsíců od dodání výše hradí kupující dle rozhodnutí prodávajícího až 30% z kupní
ceny vráceného zboží. Jsou-li v průvodce vraceného zboží uvedeny neúplné, či chybné, zkreslené, nebo jinak
zavádějící údaje, uhradí kupující ještě další platbu až do výše 3% z kupní ceny vraceného zboží, dle rozhodnutí
prodávajícího. Vztahuje-li se na zboží vratná záloha, je tato záloha účtována kupujícímu do ceny zboží. V případě
vrácení dílu, který je předmětem zálohy, zpět prodávajícímu, je prodávající povinen uhradit kupujícímu starý díl ve
stejné výši, ve které mu byl započítán do ceny zboží; tento díl však musí odpovídat požadavkům výrobce
stanoveným pro repasované díly, uvedeným v prodejní dokumentaci prodávajícího, a musí být vracen v obalu
výrobce. Pokud zboží neodpovídá těmto požadavkům, ztrácí kupující na vratnou zálohu nárok.
IX. Zpětný odběr výrobků (ujednání o zpětném odběru olejů, elektrických akumulátorů a pneumatik)
a) Základní ustanovení. Prodávající je povinnou osobou ve smyslu §38 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve
vztahu k vybraným výrobkům, uváděným prodávajícím na trh v ČR (dále výrobky). Výčet těchto výrobků je omezen
platnou nabídkou zboží na internetových stránkách prodávajícího; aktuálně se jedná o elektrické akumulátory a
pneumatiky, u kterých prodávající převzal povinnost zpětného odběru smlouvou s jinou osobou se sídlem v České
republice. Kupující je povinen provádět zpětný odběr výrobků v rozsahu, v jakém výrobky nakoupil od prodávajícího.
b) Povinnosti kupujícího. Kupující zajistí, že poslední prodejce bude prokazatelně informovat spotřebitele o
způsobu zpětného odběru výrobků. Při prodeji výrobků dalším podnikatelům zajistí kupující předání informace o
způsobu zpětného odběru těmto podnikatelům tak, aby je mohli předat konečnému spotřebiteli. Zpětný odběr
výrobků provede kupující bez nároku na úhradu. Dále Kupující zajistí, že místa zpětného odběru budou pro
spotřebitele stejně dostupná, jako místa prodeje. Kupující zajistí, že zpětně odebrané výrobky budou v množství
odpovídajícím obchodnímu styku mezi ním a prodávajícím soustředěny u něj, nebo u jiné oprávněné osoby, která
s vybranými výrobky oprávněně nakládá. O jejich shromáždění kupující informuje prodávajícího.
c) Povinnosti prodávajícího. Prodávající na základě výzvy kupujícího zabezpečí odvoz zpětně odebraných
výrobků od kupujícího, případně od jiné osoby, u níž budou výrobky soustředěny. Tento odběr provede prodávající
osobně, nebo jej vykoná jím pověřená osoba. Odběr bude zajištěn na náklady prodávajícího a bez nároku na úplatu
ze strany kupujícího. Prodávající také dále zajistí další nakládání se zpětně odebranými výrobky.
d) Obecná ujednání. Zpětný odběr se vztahuje pouze na výrobky a pouze v množství, nepřesahujícím množství
výrobků zakoupených kupujícím od prodávajícího. Zpětně odebírané výrobky nesmí být znečištěny nebezpečným
odpadem nebo produktem, klasifikovaným jako nebezpečný; oleje nesmí být smíšeny s jiným materiálem nebo
odpadem. Se zpětně odebraným výrobkem nesmí být nakládáno před provedením zpětného odběru jako s
odpadem. V případě porušení těchto podmínek prodávající zpětný odběr neuskuteční a kupující je povinen s
výrobky naložit na své náklady a odpovědnost v souladu s platnými právními předpisy. Další informace o zpětném
odběru jsou uvedeny na www.apm.cz
X. Doručování písemností kupujícímu. Všechny písemnosti doručované prodávajícím kupujícímu se považují za
doručené třetí pracovní den po jejich odeslání prostřednictvím provozovatele poštovních nebo kurýrních služeb na
adresu kupujícího uvedenou v záhlaví rámcové kupní smlouvy či v objednávce, nebo na adresu kupujícího
evidovanou jako jeho sídlo, místo podnikání, či bydliště ve veřejném seznamu (§573 OZ).
XI. Soudní spory. Právní vztah z kupní smlouvy při dodávkách zboží vzniká mezi podnikateli a plyne z jejich
podnikatelské činnosti. Pro všechny případné soudní spory mezi stranami a ručitelem z kupních smluv na dodávku

zboží a z jejich zajištění, sjednávají strany i ručitel místní příslušnost Okresního soudu v Klatovech nebo Krajského
soudu v Plzni, podle jejich věcné příslušnosti.
XII. Mimosoudní řešení sporů. Podle § 14, odst. (1) zákona č. 634/1992 Sb. „o ochraně spotřebitele“ s odkazem
na směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2013/11/EU ze dne 21.5.2013 „o alternativním řešení
spotřebitelských sporů“ se poskytuje kupujícímu (který je spotřebitelem) informace, že subjektem věcně příslušným
k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů postupem podle § 20d až § 20y zákona o ochraně spotřebitele je
dle § 20e, písm. d) zákona o ochraně spotřebitele: Česká obchodní inspekce, jejíž internetová adresa zní:
www.coi.cz XIII. Ostatní ujednání. Všechna ujednání těchto podmínek včetně sankcí jsou podle prohlášení stran
přiměřená a správná. Smluvní pokuty se platí bez ohledu na zavinění a na vznik škody (§2048 OZ). Zaplacením
smluvní pokuty není dotčena povinnost dlužníka splnit zajištěný dluh, ani právo věřitele na náhradu škody vzniklé
porušením sankcionované povinnosti (§2049, §2050 OZ). Smluvní pokutu nelze snížit rozhodnutím soudu (§2051
OZ). Povinnost zaplatit smluvní pokutu není nijak dotčena ani tehdy, pokud nesplnění nebo porušení sankcionované
povinnosti nastalo v důsledku následné nemožnosti plnění (§2006 OZ). Žádná ze stran není v postavení slabší
strany (§433 OZ). Strany se zavazují, že nebudou tvrdit ani uplatňovat opak, což by bylo jednáním nepoctivým,
které nepožívá ochrany práva (§6, §8 OZ).
XIV. Ručení. Dále uvedený a podepsaný ručitel se podle §2018 OZ zavazuje jako ručitel vůči prodávajícímu a
prohlašuje, že jej plně uspokojí, pokud kupující nesplní jakýkoli svůj závazek z kupní smlouvy na dodávku zboží.
Prodávající ručitele i jeho ručitelský závazek přijímá. Ručení se vztahuje na všechny dluhy kupujícího z kupních
smluv na dodávku zboží, uzavřených s prodávajícím, a to jak na dluhy již platné, tak na dluhy budoucí, tak na dluhy
podmíněné, tak na celý soubor dluhů, který bude z takových kupních smluv v budoucnu vznikat (§2019/1 OZ).
Ručením je zajištěn celý dluh kupujícího u prodávajícího včetně příslušenství (§2020 OZ). Ručení je ujednáno na
dobu neurčitou a zaniká až zánikem všech zajištěných dluhů. Ručení nezaniká, pokud dluh zanikl pro nemožnost
plnění kupujícího, a ručitel jej splnit může, nebo pro zánik kupujícího jako právnické osoby. Právo prodávajícího
vůči ručiteli se nepromlčí před promlčením práva vůči kupujícímu. Ručitelem za kupujícího je:
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Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti od 08/2020.
Prodávající:
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