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Všeobecné obchodní podmínky 
 
§ 1 Všeobecná ustanovení, rozsah platnosti 
 
(1) Dodávky a služby společnosti Thomas-Krenn.AG se uskutečňují výlučně na základě těchto Všeobecných 
obchodních podmínek (dále jen: „VOP“). Tyto VOP jsou součástí všech smluv, které společnost Thomas-
Krenn.AG uzavře se svým smluvním partnerem (dále jen: „zákazník“) ohledně dodávek nebo služeb nabízených 
z její strany.  
 
(2) Kromě dodávky výrobků (hardware, software atd.) může zákazník objednat i zvláštní servisní a podpůrné 
služby a jiné IT služby a se společností Thomas-Krenn.AG zvlášť ujednat provedení těchto služeb. Jsou-li 
ujednány takové služby, platí navíc k těmto VOP vždy zvláštní obchodní podmínky. Podle typu ujednaných 
služeb platí tyto podmínky: 
 
(a) servisní podmínky;  
 
(b) podmínky společnosti Thomas-Krenn.AG pro registraci domén nejvyšší nebo druhé úrovně; a 
 
(c) podmínky společnosti Thomas-Krenn.AG pro softwarové služby pro vytváření softwaru a softwarových 
řešení, obzvlášť pro webové stránky/webové portály, komunity WEB2.0, online obchody, webové aplikace, 
intranety/online CRM, online hry/animace, online a e-mailový marketing a databáze. 
 
(3) VOP – včetně dokumentů uvedených v odst. (2) a odst. (3) – platí i pro veškeré dodávky, služby nebo 
nabídky poskytnuté zákazníkovi v budoucnosti, i když nebudou tyto podmínky znovu zvlášť ujednány. 
 
(4) Obchodní podmínky zákazníka nebo třetích osob neplatí, i když společnost Thomas-Krenn.AG neodmítne  
v jednotlivém případě výslovně jejich platnost. I když se společnost Thomas-Krenn.AG odvolá na dokument, 
který obsahuje obchodní podmínky zákazníka nebo třetí osoby, nebo na něj odkáže, neznamená to souhlas s 
platností takových obchodních podmínek. 
 
§ 2 Nabídka a uzavření smlouvy 
 
(1) Nabídky, dodávky a služby společnosti Thomas-Krenn.AG a její VOP se zaměřují výlučně na podnikatele (§ 
14 něm. OZ), právnické osoby veřejného práva a na majetek se zvláštním veřejnoprávním postavením. 
 
(2) S prezentací zboží a služeb společnosti Thomas-Krenn.AG a poskytnutím možnosti objednání na jejích 
internetových stránkách ještě není spojená závazná nabídka ze strany společnosti Thomas-Krenn.AG. 
 
(3) Pokud zákazník uskuteční objednávku přes internetové stránky společnosti Thomas-Krenn.AG, představuje 
objednávka zákazníka závaznou nabídku vůči společnosti Thomas-Krenn.AG na uzavření smlouvy. Zákazník 
obdrží bezprostředně po své objednávce potvrzení doručení objednávky e-mailem na jím uvedenou e-mailovou 
adresu (dále jen: „potvrzení objednávky“). Toto potvrzení objednávky ještě nepředstavuje schválení nabídky 
zákazníka; jeho účelem je výlučně informovat zákazníka o tom, že a s jakým obsahem byla objednávka 
doručena společnosti Thomas-Krenn.AG. Pokud nevyplývá z objednávky nic jiného, je společnost Thomas-
Krenn.AG oprávněna schválit zákazníkovu nabídku na smlouvu do 3 dnů od jejího doručení společnosti 
Thomas-Krenn.AG. Smlouva se uskuteční formou zvláštního potvrzení zakázky nebo odesláním zboží ze strany 
společnosti Thomas-Krenn.AG. O odeslání bude zákazník informován. 
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(4) Pokud předloží společnost Thomas-Krenn.AG – odchylně od výše uvedeného § 2 odst. 3 – zákazníkovi 
konkrétní nabídku v textové podobě, uskuteční se smlouva teprve v okamžiku, kdy zákazník doručí společnosti 
Thomas-Krenn.AG ručně podepsanou nabídku, přičemž postačí zaslání telekomunikačními prostředky.  
 
(5) Společnost Thomas-Krenn.AG si vyhrazuje vlastnictví a veškerá práva duševního vlastnictví ke všem jí 
předloženým nabídkám a rozpočtům nákladů, jakož i k výkresům, obrázkům, výpočtům, prospektům, 
katalogům, modelům, nástrojům a jiným podkladům a pomůckám zpřístupněným zákazníkovi. Zákazník není 
oprávněn zpřístupňovat bez výslovného souhlasu společnosti Thomas-Krenn.AG tyto předměty jako takové ani 
jejich obsah třetím osobám, dávat je ve známost, využívat je sám nebo prostřednictvím třetích osob ani je 
rozmnožovat. Na žádost společnosti Thomas-Krenn.AG je povinen tyto předměty v plném rozsahu vrátit a 
případně zhotovené kopie zničit, pokud je již nepotřebuje v řádném obchodním procesu nebo pokud jednání 
nepovedou k uzavření smlouvy. 
 
(6) Údaje společnosti Thomas-Krenn.AG k předmětu dodávky nebo služby (např. hmotnosti, rozměry, užitné 
hodnoty, zatížitelnost, tolerance a technická data), jakož i jejich zobrazení (např. výkresy a obrázky) jsou pouze 
orientační, pokud neomezená použitelnost ke smluvně stanovenému účelu nepředpokládá přesnou shodu. 
Nepředstavují garantované povahové znaky, ale popisy nebo označení dodávky nebo služby. Obchodně běžné 
odchylky a odchylky, které vzniknou na základě právních předpisů nebo představují technická zdokonalení, 
jakož i nahrazení konstrukčních dílů rovnocennými díly jsou přípustné, pokud negativně neovlivní neomezenou 
použitelnost ke smluvně stanovenému účelu. 
 
§ 3 Ceny a platba 
 
(1) Ujednané ceny platí pro objem služeb a dodávek uvedený ve smlouvě. Služby navíc nebo zvláštní služby 
jsou účtovány zvlášť. Pokud pro služby navíc nebo zvláštní služby nebyla ujednána cena, budou tyto služby 
účtovány podle cen platných v okamžiku uzavření smlouvy pro dané služby podle ceníků na internetových 
stránkách společnosti Thomas-Krenn.AG. Totéž platí i pro dodatečné vlastní náklady společnosti Thomas-
Krenn.AG, např. cestovné. 
 
(2) Veškeré ceny se rozumí v eurech (EUR). V cenách není zahrnutá zákonná daň z přidané hodnoty; ta bude na 
faktuře vykázána zvlášť v zákonné výši platné v den fakturace.  
 
(3) Při dodávce zboží se ceny rozumí ze závodu (EXW), bez balného a případných nákladů na odeslání. Při 
dodávkách mimo Německo hradí zákazník cla, daně, poplatky i jiné veřejné odvody platné pro vývoz a/nebo 
dovoz. 
 
§ 4 Splatnost a platba 
 
(1) Není-li ujednáno jinak, jsou účtované částky okamžitě splatné po provedení dodávek, služeb nebo 
zvláštních služeb nebo přejímkou, byla-li přejímka ujednána (pokud se nejedná o trvalé závazky). 
(2) U trvalých závazků se provádí vyúčtování měsíčně. Úhrady nezávislé na užívání jsou splatné na počátku 
příslušného kalendářního měsíce předem, úhrady závislé na užívání s vyúčtováním ze strany společnosti 
Thomas-Krenn.AG po uplynutí příslušného kalendářního měsíce. 
 
(3) Fakturace se uskutečňuje, není-li ujednáno jinak, e-mailem. Zákazník je povinen zajistit řádný příjem faktur. 
Zákazník souhlasí výslovně s tím, že mu faktury nebudou zasílány poštou. Zákazník však může kdykoli požádat, 
aby faktury byly zasílány poštou. Společnost Thomas-Krenn.AG je oprávněna účtovat v takovém případě za 
každou fakturu 1,45 eur. 
 
(4) Fakturované částky jsou splatné ihned, není-li písemně ujednáno jinak. Pro datum platby je určující 
doručení platby společnosti Thomas-Krenn.AG. Ohledně následků prodlení s platbou platí zákonné předpisy.  
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(5) Pokud je ujednána platba přímým inkasem, je zákazník povinen udělit společnosti Thomas-Krenn.AG za 
tímto účelem mandát k základnímu inkasu SEPA. Společnost Thomas-Krenn.AG poskytne zákazníkovi příslušný 
formulář. Zákazník je povinen zajistit dostatečné krytí účtu, pokud mu společnost Thomas-Krenn.AG oznámí  
v textové podobě částku a datum provedení základního inkasa minimálně tři bankovní pracovní dny před 
datem provedení. V případě zákazníkem zaviněného zpětně účtovaného nekrytého inkasa, obzvlášť v případě 
neoprávněné námitky nebo v případě nekrytí účtu navzdory včasnému oznámení inkasa společností Thomas-
Krenn.AG je zákazník povinen uhradit společnosti Thomas-Krenn.AG vzniklé bankovní poplatky.  
 
(6) Pokud má společnost Thomas-Krenn.AG povinnost předběžného plnění, je oprávněna provádět nebo 
uskutečňovat dosud neuhrazené dodávky nebo služby pouze proti platbě předem nebo úhradě peněžité 
záruky, pokud po uzavření smlouvy vyjde najevo, že je nárok společnosti Thomas-Krenn.AG ohrožen 
nedostatečnou výkonností zákazníka. 
 
§ 5 Dodávka a dodací lhůta; provádění služeb 
 
(1) Lhůty a termíny dodávek a služeb přislíbené společností Thomas-Krenn.AG platí vždy jen přibližně, není-li 
výslovně přislíbena nebo ujednána pevná lhůta nebo pevný termín. Pokud bylo ujednáno zaslání na jiné místo 
než místo plnění, vztahují se dodací lhůty a dodací termíny na okamžik předání spediční společnosti, dopravci 
nebo jiné třetí osobě pověřené dopravou. 
 
(2) Vznik prodlení s dodáním se určuje podle zákonných předpisů. V každém případě je však nutná upomínka ze 
strany zákazníka. 
 
(3) Společnost Thomas-Krenn.AG nenese odpovědnost za nemožnost dodávky nebo prodlení s dodáním, pokud 
je tato skutečnost způsobena vyšší mocí nebo jinými událostmi nepředvídatelnými v okamžiku uzavření 
smlouvy a nezaviněnými společností Thomas-Krenn.AG (např. nepředvídatelnými a společností Thomas-
Krenn.AG nezaviněnými provozními poruchami všeho druhu, obtížemi při pořizování materiálů nebo energií, 
zpožděním dopravy, stávkami, zákonným pozastavením provozu, nedostatkem pracovních sil, energií nebo 
surovin, obtížemi při obstarávání nezbytných úředních povolení, úředními opatřeními nebo neuskutečněným, 
nesprávným nebo opožděným zásobováním od dodavatelů) nebo pokud vyžaduje takové náklady, jaké by byly 
vzhledem k obsahu smlouvy a vyšším principům dobrých úmyslů v hrubém nepoměru k zájmu zákazníka o 
poskytnutí plnění. Pokud v důsledku takových překážek vznikne prodlení, v jehož důsledku již nebude možné 
požadovat od jedné ze smluvních stran dodržení smlouvy, je tato strana oprávněna od smlouvy odstoupit 
písemným prohlášením vůči druhé straně. 
 
(4) Společnost Thomas-Krenn.AG je oprávněna k dílčím dodávkám a službám pouze v případě, že: 
 
(a) je dílčí dodávka nebo služba pro zákazníka použitelná v rámci smluvního účelu určení, 
 
(b) je zajištěna dodávka nebo služba zbývajícího smluvního zboží, a 
 
(c) zákazníkovi tím nevzniknou větší než nepatrné vícenáklady nebo dodatečné náklady (pokud společnost 
Thomas-Krenn.AG neprohlásí, že je ochotna tyto náklady uhradit). 
 
V případě dílčí dodávky nebo služby je zákazník v případě narušení, příp. omezení plnění oprávněn uplatnit svá 
práva ve vztahu k celkovému plnění. 
 
(5) Pokud se společnost Thomas-Krenn.AG dostane s některou dodávkou nebo službou do prodlení nebo pokud 
bude dodávka nebo služba z jakéhokoli důvodu znemožněna, omezuje se odpovědnost společnosti Thomas-
Krenn.AG na náhradu škody podle ustanovení § 8. 
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(6) Služby nemusí provádět společnost Thomas-Krenn.AG osobně, ale mohou je provádět servisní partneři či 
jiné subjekty pověřené společností Thomas-Krenn.AG, není-li smluvně ujednáno jinak. 
 
§ 6 Místo plnění, zaslání, balení, přechod nebezpečí, přejímka 
 
(1) Místem plnění pro veškeré závazky ze smluvního poměru je Freyung, není-li stanoveno jinak nebo 
nevyplývá-li něco jiného z okolností. Pokud je společnost Thomas-Krenn.AG povinna provést i instalaci od ní 
odebraných výrobků, je místem plnění místo, na němž se má uskutečnit tato instalace. 
 
(2) V případě zaslání na jiné místo než místo plnění náleží způsob zaslání a balení řádnému uvážení společnosti 
Thomas-Krenn.AG. Zásilka bude společností Thomas-Krenn.AG pojištěna proti odcizení a škodám vzniklým 
poškozením, při dopravě, požárem a vodou nebo proti jiným pojistitelným rizikům pouze na výslovné přání 
zákazníka a na jeho náklady. 
 
(3) Při zaslání na jiné než ujednané místo plnění přechází nebezpečí náhodného zániku nebo náhodného 
zhoršení stavu na zákazníka předáním předmětu dodávky (přičemž určující je začátek nakládky) spediční 
společnosti, dopravci nebo jiné třetí osobě určené k provedení zaslání. Dále přechází nebezpečí na zákazníka v 
okamžiku, kdy se zákazník dostane do prodlení tím, že nabízenou věc nepřijme. 
 
(4) Náklady na skladování po přechodu nebezpečí hradí zákazník. Při skladování společností Thomas-Krenn.AG 
činí náklady na skladování 1,5 % částky fakturované za skladované předměty dodávky za každý uplynulý 
týden. Uplatnění a prokázání dalších nebo nižších nákladů na skladování zůstává vyhrazeno.  
 
(5) Pokud je předmětem dodávky nebo služby speciální plnění nebo byla jinak výslovně ujednána přejímka, je 
dodávka nebo služba považována za převzatou, když: 
 
(a) je dodávka nebo služba splněna a/nebo, pokud je společnost Thomas-Krenn.AG povinna provést i instalaci, 
když je ukončena instalace, 
 
(b) není přítomna vada, která by znemožňovala nebo podstatně negativně ovlivňovala užívání koupeného 
předmětu nebo díla, 
 
(c) společnost Thomas-Krenn.AG vyzvala zákazníka k přejímce s odkazem na fiktivní přejímku podle § 6 (5), a 
 
(d) od dokončení dodávky, služby a/nebo instalace uplynulo (i) minimálně šest pracovních dnů a zákazník 
zahájil užívání dodávky (např. uvedl dodané zařízení do provozu) nebo (ii) uplynulo minimálně dvanáct 
pracovních dnů  
a zákazník v tomto období neprovedl přejímku. 
 
§ 7 Záruka 
 
(1) Záruční lhůta činí jeden rok od dodání, nebo pokud je nutná či ujednaná přejímka, od přejímky. Nedotčena 
zůstávají zvláštní zákonná ustanovení, obzvlášť ohledně věcných nároků třetích osob na vydání (§ 438 odst. 1 
č. 1 něm. OZ), zlého úmyslu prodávajícího (§ 438 odst. 3 něm. OZ) a nároků z postihu dodavatele při konečné 
dodávce spotřebiteli (§ 479 něm. OZ). 
 
(2) Pokud je zákazníkem obchodník (§ 1 něm. ObZ) a není nutná či ujednaná přejímka, musí být dodané 
předměty po dodání zákazníkovi nebo jím určené třetí osobě neprodleně pečlivě prohlédnuty. Jsou považovány 
za schválené, pokud zákazník neoznámí společnosti Thomas-Krenn.AG v textové formě zjevné vady či jiné 
vady, které jsou rozpoznatelné při neprodlené pečlivé prohlídce, do sedmi pracovních dnů od dodání předmětu 
dodávky a ostatní vady do sedmi pracovních dnů od jejich zjištění. K tomu postačí včasné odeslání oznámení. 
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Zboží ovšem není považováno za schválené, pokud společnost Thomas-Krenn.AG zamlčela vadu ve zlém 
úmyslu. 
 
(3) V případě vad dodaných nebo vyrobených předmětů náleží zákazníkovi zákonná záruční práva, s výhradou 
výše uvedeného odst. (1). Pokud může zákazník požadovat dodatečné plnění, uskuteční se toto podle volby a 
na náklady společnosti Thomas-Krenn.AG dodáním nového předmětu (dodatečná dodávka) nebo odstraněním 
vad (dodatečná oprava). Zákonná práva zákazníka v případě nezdařeného dodatečného plnění zůstávají 
nedotčena. 
 
(4) Pokud vada spočívá v porušení práva k průmyslovému vzoru nebo autorského práva třetí osoby, pak 
společnost Thomas-Krenn.AG podle své volby a na své náklady předmět dodávky pozmění nebo vymění tak, 
aby již nebyla porušována práva třetích osob, avšak aby předmět dodávky i nadále vykazoval smluvně 
ujednané vlastnosti, nebo zákazníkovi obstará užívací právo uzavřením licenční smlouvy. Pokud se to 
společnosti Thomas-Krenn.AG v přiměřené lhůtě nepodaří, je zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit nebo 
požadovat snížení kupní ceny. Každá smluvní strana bude druhou smluvní stranu neprodleně písemně 
informovat, pokud vůči ní budou uplatněny nároky z porušení práv k průmyslovému vzoru nebo autorského 
práva třetí osoby. 
 
(5) V případě vad předmětů nebo komponentů jiných výrobců, které společnost Thomas-Krenn.AG nemůže 
odstranit z licenčně právních nebo faktických důvodů, uplatní společnost Thomas-Krenn.AG podle své volby 
své záruční nároky vůči výrobcům a dodavatelům na účet zákazníka nebo je postoupí zákazníkovi. Záruční 
nároky vůči společnosti Thomas-Krenn.AG existují v případě takových vad za ostatních předpokladů a podle 
ustanovení tohoto § 7 pouze tehdy, když bylo soudní prosazení výše uvedených nároků vůči výrobci a 
dodavateli (při vyčerpání celého instančního postupu a/nebo na základě marného výkonu) neúspěšné nebo je, 
například z důvodu insolvence, bez vyhlídek na úspěch. Společnost Thomas-Krenn.AG je povinna nahradit 
zákazníkovi náklady řízení, které nelze vymáhat u třetích osob, v zákonem přípustné výši. Během doby trvání 
právního sporu nastává pozastavení promlčecí lhůty pro příslušné záruční nároky zákazníka vůči společnosti 
Thomas-Krenn.AG.  
 
(6) Pro účely dodatečného plnění musí být dodaný předmět, pokud může být zaslán balíkem, zaslán 
zákazníkem společnosti Thomas-Krenn.AG na žádost a na náklady společnosti Thomas-Krenn.AG. 
 
(7) Náhradu škody v důsledku vady může zákazník požadovat pouze podle níže uvedeného § 8. 
 
§ 8 Odpovědnost za náhradu škody 
 
(1) Odpovědnost společnosti Thomas-Krenn.AG za náhradu škody existuje výlučně podle tohoto § 8. 
 
(2) Odpovědnost společnosti Thomas-Krenn.AG se neomezuje na: 
 
(a) škody z újmy na životě nebo zdraví, které byly způsobeny záměrným nebo nedbalostním porušením 
povinností společností Thomas-Krenn.AG, zákonným zástupcem nebo externě spolupracujícím subjektem 
společnosti Thomas-Krenn.AG; 
 
(b) škody, které byly způsobeny záměrným nebo hrubě nedbalostním porušením povinností společností 
Thomas-Krenn.AG, zákonným zástupcem nebo externě spolupracujícím subjektem společnosti Thomas-
Krenn.AG (včetně lstivého zamlčení vady); nebo 
 
(c) nároky ze záruky za vlastnosti nebo jiné záruky převzaté společností Thomas-Krenn.AG, pokud z obsahu 
záručního prohlášení nevyplývá omezení.  
 



 

 

Thomas-Krenn.AG 
 
Speltenbach-Steinäcker 1 
D-94078  Freyung 
Tel. +420 388 880 119 
FAX +49 (0) 8551.9150-55 
info@thomas-krenn.cz 
thomas-krenn.cz 

 
 
Deutsche Bank 
SWIFT DEUTDEMM750 
IBAN DE09750700130340394600 

 

 
 
Sparkasse Freyung-Grafenau 
SWIFT BYLADEM1FRG 
IBAN DE15740512300009164708 
 

 
 
Předseda dozorčí rady: 
Guido Bollue  
členové správní rady: 
Ralf Hohmann 
Christoph Maier  

 
 
DIČ: DE 232 683 379 
WEEE Reg. č. DE 82089559 
HRB 6790 
Okresní soud v Pasově 
Sídlo společnosti: Freyung  

 

(3) Odpovědnost společnosti Thomas-Krenn.AG za škody z nedbalostního porušení podstatných smluvních 
povinností (smluvních povinností, jejichž splnění umožňuje řádné provedení smlouvy a v jejichž dodržení 
zákazník běžně věří a věřit může), pokud tomu nebrání odst. (2), přičemž výše je omezena na smluvně typickou 
předvídatelnou škodu. V případě ztráty dat zaviněné prostou nedbalostí společnosti Thomas-Krenn.AG 
odpovídá tato v těchto případech výlučně za škody, které by byly vznikly i při řádně provedeném zabezpečení 
dat zákazníkem podle § 10 (4), obzvlášť za náklady na zálohování dat. 
 
(4) Jinak je odpovědnost společnosti Thomas-Krenn.AG za náhradu škody, ať již je právní důvod jakýkoliv, 
obzvlášť z důvodu nemožnosti, prodlení, vadné nebo nesprávné dodávky, porušení smlouvy, porušení 
povinností při smluvních jednáních nebo nedovoleném jednání, vyloučena. 
 
(5) Nároky podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku zůstávají ustanoveními tohoto § 
8 nedotčeny. 
 
(6) Výše uvedená vyloučení a omezení odpovědnosti platí ve stejném rozsahu ve prospěch orgánů, zákonných 
zástupců, zaměstnanců a jiných externě spolupracujících subjektů společnosti Thomas-Krenn.AG. 
 
§ 9 Výhrada vlastnictví 
 
(1) Movité věci dodané společností Thomas-Krenn.AG zůstávají až do úplného splnění veškerých pohledávek 
(včetně veškerých pohledávek na nedoplatek z kontokorentu), které společnosti Thomas-Krenn.AG náleží nyní 
nebo v budoucnu na základě obchodního vztahu se zákazníkem, vlastnictvím společnosti Thomas-Krenn.AG. 
 
(2) Pokud hodnota předmětů, k nimž existuje výhrada vlastnictví společnosti Thomas-Krenn.AG (dále jen: 
„zboží s výhradou vlastnictví“), trvale překračuje pohledávky společnosti Thomas-Krenn.AG vůči zákazníkovi o 
více než 10 %, uvolní společnost Thomas-Krenn.AG zboží s výhradou vlastnictví na žádost zákazníka v rozsahu 
odpovídajícím překročení, přičemž výběr bude proveden na základě řádného uvážení společnosti Thomas-
Krenn.AG. 
 
(3) Zákazník je oprávněn zpracovat a prodat zboží s výhradou vlastnictví v řádném obchodním styku, pokud 
není v prodlení se zaplacením tohoto zboží. Zastavení zboží s výhradou vlastnictví nebo jeho poskytnutí v rámci 
ručení je nepřípustné. Pohledávky vzniklé z dalšího prodeje nebo z jiného právního důvodu (pojištění, 
nedovolené jednání) v souvislosti se zbožím s výhradou vlastnictví (včetně veškerých pohledávek na 
nedoplatek z kontokorentu) postupuje zákazník již nyní společnosti Thomas-Krenn.AG v plném rozsahu jako 
záruku. Společnost Thomas-Krenn.AG zmocňuje odvolatelně zákazníka, aby pohledávky postoupené 
společnosti Thomas-Krenn.AG vymáhal vlastním jménem na svůj účet. Toto zmocnění k vymáhání může být 
odvoláno pouze v případě, že zákazník nebude řádně plnit své platební závazky. Pokud však bude zmocnění k 
vymáhání odvoláno, je zákazník povinen oznámit společnosti Thomas-Krenn.AG postoupené pohledávky a 
jejich dlužníky a předložit veškeré údaje nezbytné k vymáhání, vydat příslušné podklady a informovat dlužníky 
(třetí osoby) o postoupení. 
 
(4) Zpracování nebo úprava zboží s výhradou vlastnictví zákazníkem se vždy uskutečňuje pro společnost 
Thomas-Krenn.AG jako výrobce ve smyslu § 950 něm. OZ (aniž by v tomto ohledu vznikly nároky zákazníka vůči 
společnosti Thomas-Krenn.AG). Pokud je zboží s výhradou vlastnictví zpracováno s jinými předměty 
nenáležejícími společnosti Thomas-Krenn.AG, získá společnost Thomas-Krenn.AG spoluvlastnictví k nové věci  
v poměru hodnoty zboží s výhradou vlastnictví (konečné fakturované částky včetně DPH) k ostatním 
zpracovaným předmětům v okamžiku zpracování. Pro věc vzniklou zpracováním platí jinak totéž co pro zboží 
dodávané s výhradou vlastnictví. Zákazník bude takto vzniklé výlučné vlastnictví nebo spoluvlastnictví 
uchovávat bezplatně pro společnost Thomas-Krenn.AG.  
 
(5) V případě přístupu třetích osob ke zboží s výhradou vlastnictví (obzvlášť v případě zastavení) upozorní 
zákazník třetí osobu na (spolu)vlastnictví společnosti Thomas-Krenn.AG a tuto bude neprodleně informovat.  
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§ 10 Závazky a povinnost součinnosti zákazníka 
 
(1) Volba výrobků a jejich vhodnosti pro určité účely spočívá v oblasti odpovědnosti zákazníka, pokud 
neposkytla společnost Thomas-Krenn.AG zákazníkovi v této souvislosti poradenství. 
 
(2) Zákazník je povinen podporovat společnost Thomas-Krenn.AG v maximálním přijatelném rozsahu při 
odstraňování vad nebo provádění servisních služeb, obzvlášť sdělit nezbytné informace, v případě potřeby 
vypracovat seznamy chyb, umožnit přístup k výrobkům, jakož i sdělit jiné nezbytné informace, které jsou nutné  
k poskytování služeb v oblasti záruky (srov. § 7) a/nebo servisu (srov. § 1 (2) (a)) společností Thomas-Krenn.AG. 
 
(3) Zákazník je povinen odstranit veškeré komponenty, které nezabudovala společnost Thomas-Krenn.AG, 
pokud je to nutné k poskytování služeb v oblasti záruky (srov. § 7) a/nebo servisu (srov. § 1 (2) (a)) společností 
Thomas-Krenn.AG. 
 
(4) Zabezpečení dat nepatří do rozsahu služeb společnosti Thomas-Krenn.AG, ale do oblasti odpovědnosti 
zákazníka, není-li ujednáno jinak. Zákazník je povinen zabezpečit veškerá data na vlastní odpovědnost. 
Společnost Thomas-Krenn.AG doporučuje vytvořit nezbytné záložní kopie souborů a programů atd. a 
zabezpečit veškerá data dodatečně na externích nosičích dat. 
 
§ 11 Závěrečná ustanovení 
 
(1) Zákazník může provádět zápočet s pohledávkami společnosti Thomas-Krenn.AG pouze v případě, že byly 
jeho protipohledávky stanoveny jako nesporné nebo právoplatné. Uplatnění zadržovacího práva náleží 
zákazníkovi pouze z protipohledávek, které vyplývají ze stejného smluvního vztahu se společností Thomas-
Krenn.AG. V případě vad dodávky zůstávají reciproční práva zákazníka nedotčena. 
 
(2) Smluvní strany ujednávají, že pokud je ve smluvních ustanoveních stanovena mezi smluvními stranami 
písemná forma, je tato splněna telefaxem, nikoli však e-mailem. 
 
(3) Na tyto VOP, jakož i na veškeré právní a smluvní vztahy mezi společností Thomas-Krenn.AG a zákazníkem 
platí výlučně právo Spolkové republiky Německo s vyloučením mezinárodního práva soukromého. Úmluva OSN  
o smlouvách o mezinárodní koupi zboží z 11. dubna 1980 (CISG) neplatí. 
 
(4) Pokud obsahuje smlouva nebo tyto Všeobecné obchodní podmínky mezery, považují se pro vyplnění těchto 
mezer za ujednaná právně účinná ustanovení, která by smluvní strany ujednaly podle ekonomických cílů 
smlouvy, kdyby si byly těchto mezer vědomy. Totéž platí pro mezery ve VOP a/nebo v podmínkách uvedených  
v odst. § 1 (2) a odst. (3). 
 
(5) Místní příslušnost soudu je pro případné spory vzniklé v souvislosti se smlouvou mezi společností Thomas-
Krenn.AG a zákazníkem v případě nároků vůči zákazníkovi podle volby společnosti Thomas-Krenn.AG, Freyungu 
(Dolní Bavorsko) nebo soud podle sídla zákazníka. V případě žalob vůči společnosti Thomas-Krenn.AG platí 
výlučná místní příslušnost soudu ve Freyungu. Závazná zákonná ustanovení o výlučné místní příslušnosti 
soudů zůstávají tímto ustanovením nedotčena. 
 
(Stav: 04.2018) 




