
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

ve smyslu § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Občanský zákoník“) 

společnosti 

MONDO s.r.o. 
se sídlem Vážní 899, 500 03 Hradec Králové, Česká republika, IČ: 481 53 745 

dále jako „MONDO“ 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou 

obchodními podmínkami vydanými ve smyslu Občanského 

zákoníku a řídí se jimi právní vztah mezi společností 

MONDO a druhou stranou jako kupujícím zboží (dále jen 

„Kupující“). 

2. SMLOUVA 

2.1. Specifikace dodávaného zboží (dále jen „Předmět plnění“) je 

vymezena smlouvou, ať už v podobě dvoustranného 

písemného ujednání mezi stranami, jež jako smlouva 

výslovně označeno, nebo v podobě písemné objednávky a 

jejího písemného potvrzení jako shodných projevů vůle o 

obsahu smlouvy. 

2.2. Veškerá ustanovení písemné smlouvy, která jsou odchylná 

od VOP, mají přednost před jednotlivými ustanoveními 

těchto VOP. Jakékoli změny smlouvy či VOP musí být 

činěny písemnou formou. 

2.3. Veškeré technické údaje, údaje o rozměrech a hmotnosti se 

rozumí v tolerancích odpovídajících obchodním zvyklostem 

v daném oboru. 

3. OBJEDNÁVKA 

3.1. Není-li domluveno jinak, je smlouva uzavřena potvrzením 

písemné objednávky Kupujícího učiněným písemně, faxem 

nebo e-mailem. 

3.2. V objednávce je Kupující povinen určit množství a druh, 

případně výrobní označení objednávaného zboží. Dále je 

povinen uvést místo dodání a termín dodání objednávaného 

zboží. 

3.3. Pokud nebude v objednávce uvedena cena, platí, že smluvní 

strany se dohodly na ceně zboží uvedené v ceníku společnosti 

MONDO platném pro aktuální rok. 

4. CENY 

4.1. Kupní ceny zboží odpovídají ceníku společnosti MONDO, 

platnému pro aktuální rok. Ceny jsou uvedeny bez daně z 

přidané hodnoty, k těmto cenám je ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění předmětná daň vyúčtována ve výši dle 

platných právních předpisů. 

4.2. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, platí ceny ExW ze skladu 

společnosti MONDO. V cenách je již zahrnuto uvedení do 

provozu a návod k použití v českém jazyce.  

4.3. Uvedená cena věci je platná ke dni podpisu smlouvy. Protože 

je kupní cena ovlivněna kurzem české koruny k euru, má 

prodávající právo, dojde-li do termínu předání ke změně 

kurzu české koruny k euru (oslabení koruny) větší než 1 

procento, změnit výši kupní ceny, a to ve stejném poměru v 

jakém se změní kurz těchto měn. Tento rozdíl bude součástí 

faktury společnosti MONDO. Smluvní strany sjednávají jako 

rozhodný střední devizový kurz dle kalkulace ČNB, platný v 

době uzavření Smlouvy a v den předání předmětu plnění. 

4.4. Nedojde-li k realizaci dodávky předmětu smlouvy do 1 roku 

od jejího uzavření, a to z důvodu na straně Kupujícího, a 

došlo-li v mezidobí ke změně cen, je společnost MONDO 

oprávněna cenu zvýšit dle ceníku společnosti MONDO 

platného ke dni skutečného provedení dodávky předmětu 

plnění. 

4.5. Společnost MONDO si vyhrazuje právo na změnu cenu 

uvedených v nabídce, a to do doby než je cena písemně 

potvrzena společností MONDO a Kupujícím jako závazná. 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Společnost MONDO je oprávněna vyžadovat od Kupujícího 

zálohy na úhradu kupní ceny předmětu plnění, a to ve výši až 

do 100 % kupní ceny zboží, či fakturovat již provedená dílčí 

plnění. 

5.2. Kupující je povinen zaplatit MONDO kupní cenu zboží na 

základě vystavené faktury. Splatnost veškerých faktur se 

sjednává v délce 30 dnů o jejich vystavení, není-li vzájemně 

dohodnuto jinak. Jakékoliv reklamace vystavených faktur je 

Kupující povinen uplatnit písemně, bez zbytečného odkladu 

ode dne doručení faktury Kupujícímu, s uvedením a 

prokázáním důvodů vadnosti vystavené faktury. 

5.3. Závazek kupujícího zaplatit kupní cenu (zálohu) je splněn 

připsáním fakturované částky ve lhůtě splatnosti na bankovní 

účet společnosti MONDO uvedeného v záhlaví Smlouvy. 

5.4. V případě sjednání splátek na úhradu kupní ceny zboží se 

strany dohodly, že v případě prodlení Kupujícího s úhradou 

byť i jediné splátky kupní ceny se celý dluh (neuhrazená 

kupní cena zboží) stává okamžitě bez dalšího splatným a 

Kupující je povinen jej uhradit společnosti MONDO do 10 

dnů od této splatnosti. 

5.5. V případě pozdní úhrady kupní ceny Kupujícím se zavazuje 

uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z výše 

dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní pokuta se 

počítá následným dnem ode dne, kdy vypršela splatnost 

uvedená na daňovém dokladu. Touto smluvní pokutou není 

dotčeno právo prodávajícího případně uplatnit i zákonný 

úrok z prodlení. 

5.6. Společnost MONDO je oprávněna platby Kupujícího nejprve 

započíst na již splatné pohledávky vůči Kupujícímu, bez 

ohledu na důvod platby Kupujícího, a to v následujícím 

pořadí: vzniklé náklady související s plněním, smluvní 

pokuty, úroky z prodlení, jistina pohledávky. 

5.7. V případě prodlení Kupujícího s úhradou jakýchkoliv 

splatných pohledávek společnosti MONDO, je společnost 

MONDO oprávněna také pozastavit dodávky (včetně 

dodávek na základě již potvrzených pohledávek), a to až do 

doby úhrady všech splatných pohledávek společnosti 

MONDO za Kupujícím. 

6. LHŮTY PLNĚNÍ A DODÁNÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

6.1. Není-li výslovně sjednáno jinak, je nutné navrhované 

termíny a lhůty dodání zboží uvedené v nabídce a ostatních 

dokumentech považovat pouze za orientační. 

6.2. Dodací lhůty začínají běžet dnem uzavření Smlouvy. 

Předpokladem včasného plnění ze strany společnosti 

MONDO je řádné plnění povinností Kupujícího, tedy 

zaplacení záloh na úhradu kupní ceny, zajištění veškerých 

potřebných podkladů, údajů a povolení. Částečné plnění 

zálohy se nepovažuje za splnění uhrazení zálohy. 

6.3. Dnem dodání předmětu plnění je den, kdy bylo Kupujícímu 

sděleno, že předmět plnění je připraven k převzetí. Pokud je 

sjednána doprava, je dnem dodání předmětu plnění den, kdy 



bylo zboží předáno prvnímu dopravci. O předání zboží je 

vyhotoven předávací protokol. Předávací protokol 

podepisuje osoba k tomuto úkonu písemně pověřená 

statutárním zástupcem Kupujícího. 

6.4. Součástí dodání zboží, které Kupující převezme, jsou i 

písemné náležitosti k prodávané věci (návod k použití, 

prohlášení o shodě). 

6.5. Certifikace, které se společnost MONDO zavazuje 

Kupujícímu předat, budou předány až po nabytí vlastnického 

práva Kupujícím k předmětu plnění, tedy po úplném 

zaplacení kupní ceny předmětu plnění. 

6.6. V případě pozdní dodávky zboží vinou společnosti 

MONDO, poskytne společnost MONDO slevu 0,05 % z výše 

celkové kupní ceny nedodaného zboží za každý den prodlení 

od sjednaného termínu. 

6.7. V případě nepředpokládaných a společností MONDO 

nezaviněných provozních poruch, v případě prodlení 

subdodavatelů společnosti MONDO s dodáním komponentů 

řádně, včas a v požadované kvalitě, se o předmětnou dobu 

prodlužuje dodací doba stanovená smlouvou, pokud se 

smluvní strany písemně nedohodnou jinak. 

6.8. V případě prodlení Kupujícího s převzetím zboží je 

společnost MONDO oprávněna bez dalšího uskladnit 

Kupujícím objednané zboží ve svém skladu nebo na jiném 

místě na náklady Kupujícího. V případě, že Kupující nesplní 

svoje povinnosti ze Smlouvy (zejména neposkytne 

součinnost nutnou pro předání věci, neumožní řádné 

provedení záruční opravy), uhradí Kupující společnosti 

MONDO všechny prokazatelně vynaložené a vzniklé 

náklady s tím spojené. 

7. VLASTNICKÉ PRÁVO, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ 

7.1. Vlastnické právo k předmětu plnění přechází na objednatele 

až úplným zaplacením ceny předmětu plnění. Působnost 

ustanovení § 2133 Občanského zákoníku se vylučuje. 

7.2. Nebezpečí škody způsobené na věci přechází na kupujícího 

předáním věci. Kupující nese plnou odpovědnost za škodu 

způsobenou na věci jeho zaměstnanci či jinými osobami, 

jimž umožnil s věcí disponovat. 

7.3. Kupující na sebe podpisem kupní smlouvy přebírá ve smyslu 

ust. § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku nebezpečí změny 

okolností ve smyslu ust. § 1765 Občanského zákoníku. 

7.4. V případě, že třetí osoba bude uplatňovat jakékoliv nároky 

na předmět plnění, ke kterému se vztahuje výhrada 

vlastnictví společnosti MONDO je Kupující povinen tuto 

třetí osobu upozornit na to, že se jedná o vlastnictví 

společnosti MONDO. Kupující bude současně společnost 

MONDO o této skutečnosti neprodleně informovat. Případné 

náklady a újmy nese Kupující.  

7.5. Kupující není oprávněn umožnit použití předmětu plnění, za 

který dosud neuhradil sjednanou cenu, třetím osobám a 

zejména není oprávněn umožnit třetím osobám nakládání s 

předmětem plnění, jako by měl k němu vlastnické právo. 

Předmět plnění, ke kterému se vztahuje výhrada vlastnictví, 

se nesmí stát předmětem zástavy či jiného způsobu zajištění 

závazku. 

7.6. V případě porušení Smlouvy Kupujícím, je společnost 

MONDO oprávněna odebrat Kupujícímu zboží, ke kterému 

se vztahuje výhrada vlastnictví na jeho náklady, nebo 

požadovat postoupení nároku Kupujícího na vydání zboží 

vůči třetí osobě. Zadržení nebo zpětný odběr zboží, ke 

kterému se vztahuje výhrada vlastnictví, nelze považovat za 

odstoupení od Smlouvy. 

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA 

8.1. Přiměřená opotřebení zboží, která souvisejí s běžným 

používáním zařízení, nelze považovat za vady na zboží. 

8.2. Podmínkou záruky je dodržování pokynů návodu k použití. 

Pokud Kupující nebude dodržovat pokyny pro provoz nebo 

údržbu, provede změny na předmětu plnění, vymění díly 

nebo bude používat materiály, které neodpovídají 

originálním specifikacím, může uplatnit nárok 

z odpovědnosti za vady předmětu plnění jen tehdy, když 

prokáže, že vada nebyla zapříčiněna výše zmíněnými 

postupy, ale existovala již před výše uvedenými zásahy 

Kupujícího, pokud jsou splněny ostatní předpoklady pro 

vznik odpovědnosti společnosti MONDO za vady předmětu 

plnění. 

8.3. Podmínkou vzniku nároku ze záruky je plná úhrada smluvní 

částky (kupní ceny) v termínu definovaném dle čl. II. 

Smlouvy. V případě nesplnění této podmínky, budou 

všechny požadované opravy považované za nezáruční a 

budou provedeny pouze za podmínek plné úhrady všech 

předpokládaných nákladů předem. Smluvní strany se 

výslovně dohodly, že poskytnutá záruka je sjednána s 

rozvazovací podmínkou, nebude-li uhrazena cena díla ani v 

termínu dvou týdnů po splatnosti, dojde k zániku poskytnuté 

záruky. 

8.4. Za záruční vady nebudou považovány ty, které byly 

způsobeny nesprávnou obsluhou nebo údržbou zařízení nebo 

úmyslným poškozením zařízení uživatelem nebo 

nepovolanou osobou, případně jinými zásahy, jednáními 

nebo skutečnostmi nastalými na straně Kupujícího. 

Odstranění takto zjištěných vad bude provedeno za úplatu. 

8.5. Záruka se na vadu dále nevztahuje zejména v těchto 

případech: 

▪ neodborný převoz, manipulace a skladování předmětu plnění, 

▪ provozování zařízení v extrémně agresivním prostředí, 

▪ poškození lamelového bloku v důsledku koroze nebo degradací 

oleje vlivem nevhodného použití stroje nebo zanedbáním 

povinných kontrol, 

▪ pokud nebyly v intervalech předepsaných v návodu k obsluze 

měněny filtrační, separační vložky a jiný materiál, 

▪ pokud byla závada způsobena nevhodným umístěním předmětu 

plnění z hlediska přívodu a odvodu chladícího vzduchu, 

▪ pokud byla použita jiná maziva než předepsaná, 

▪ pokud byly porušeny plomby, 

▪ pokud nebyla při záruční prohlídce servisním technikům 

předložena servisní kniha daného zařízení, nebo pokud není v 

servisní knize zaznamenáno provedení úkonů předepsaných 

výrobcem v návodu k použití, 

▪ havárií předmětu plnění, pokud nebyla způsobena výrobní vadou, 

▪ pokud byl stroj v záruční době opravován někým jiným, než 

autorizovaným servisním střediskem společnosti MONDO, 

▪ pokud byl předmět plnění předán třetí osobě bez provedení 

technické prohlídky autorizovaným servisním střediskem 

společnosti MONDO, 

▪ pokud nebyly včas provedeny předepsané záruční prohlídky a 

zapsány do servisní knihy, 

▪ pokud závadu způsobila třetí osoba z důvodu nedostatečných 

bezpečnostních opatření na straně Kupujícího. 

8.6. Společnost MONDO odpovídá za to, že zboží nebude mít v 

době jeho dodání Kupujícímu materiálové nebo výrobní 

vady, vady v množství, jakosti a provedení, které má věc 

v okamžiku přechodu nebezpečí škody na Kupujícího podle 

VOP. Bude-li Kupujícímu na zboží poskytnuta záruka, bude 

sjednána společností MONDO s Kupujícím vždy 

individuálně dle charakteru dodaného zboží a provozních 

podmínek, v nichž bude takové zboží používáno, a začne 

běžet v den dodání zboží.  

8.7. Není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, společnost MONDO se 

zavazuje poskytnout Kupujícímu na věc následující záruku 

za jakost, a to počínaje dnem převzetí této věci kupujícím 

potvrzeném na předávacím protokolu či na servisním 

výkazu: 

▪ Zboží dodavatelů Ing. Enea Mattei SpA a SPX 

FLOW Hankison: 24 měsíců 

8.8. Podmínkou vzniku platné záruky je, že věc definovaná v 

odst. č. I Smlouvy bude uvedena do provozu prodávajícím a 

dále to, že Kupující bude zaznamenávat všechny úkony 

provedené na zařízení na servisní knihu. V případě vyžádání 

záručního servisního zásahu musí být list plánované údržby 



předložen pověřenému technikovi prodávajícího, který 

danou opravu provede. 

9. REKLAMACE VAD 

9.1. Kupující je povinen prohlédnout věc co nejdříve po přechodu 

nebezpečí škody na věci a reklamovat zjevné vady ihned a 

skryté vady bez zbytečného odkladu bezprostředně poté, co 

je zjistil. 
9.2. V reklamaci Kupující uvede, jak se vada projevuje a jakým 

způsobem navrhuje reklamaci vyřídit. V případě oprávněné 

reklamace poskytne prodávající bezvadné plnění. V případě 

neodstranitelné vady a nemožnosti poskytnout bezvadné 

plnění, poskytne prodávající kupujícímu slevu z kupní ceny. 

9.3. K reklamaci vad je Kupující bezpodmínečně povinen využít 

e-mail: servis@mondo.cz.  

9.4. Nahrazené díly přecházejí do majetku společnosti MONDO 

bez nároku Kupujícího na jakoukoliv úplatu a musí mu být 

na požádání zaslány zpět. 

9.5. V případě, že je Kupující v prodlení s úhradou kupní ceny 

zboží, není společnost MONDO povinna odstranit 

Kupujícím uplatněné vady zboží, za něž odpovídá, a to až do 

okamžiku, dokud Kupující nesplní své platební závazky vůči 

společnosti MONDO. Kupující není oprávněn, ani při 

oprávněných reklamacích, z tohoto důvodu pozastavit platbu 

ceny zboží či jiné splatné platby vůči společnosti MONDO. 

9.6. Pro případ zpochybnění technických parametrů zařízení 

dodávaných společností MONDO ze strany Kupujícího, 

ujednávají smluvní strany k ověření zpochybněných 

technických parametrů zařízení příslušnost společnosti TÜV 

SÜD CZECH s.r.o. Náklady vzniklé v souvislosti s ověřením 

zpochybněných technických parametrů hradí strana, jejíž 

tvrzení nebylo příslušnou společností potvrzeno.  

10.  POVINNOST MLČENLIVOSTI 

10.1.  Strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost nebo zavázat 

ostatní zúčastněné osoby k mlčenlivosti o veškerých 

skutečnostech, které nejsou běžně dostupné v obchodních 

kruzích a se kterými přijdou do styku při realizaci smlouvy. 

Smluvní strany si ujednávají, že tyto informace tvoří předmět 

obchodního tajemství. 

10.2.  Kupující se zavazuje, že všechny informace získané od 

společnosti MONDO (zejména návody k použití v českém 

jazyce, technické podkladů o výrobcích, jejich vyobrazení, 

technické výkresy a specifikace, technologie, vzorky) 

neposkytne třetím osobám. Tyto informace smí Kupující 

použít se souhlasem společnosti MONDO pouze pro účely 

stanovené výslovně ve smlouvě, nikoli pro vlastní výrobu 

nebo pro konkurenční výrobce. 

10.3.  Všechny poskytnuté informace a podklady zůstávají 

výhradním vlastnictvím společnosti MONDO a nesmějí být 

Kupujícím dále rozmnožovány. 

11.  DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

11.1.  Společnost MONDO je mimo jiné oprávněna od Smlouvy 

bez dalšího odstoupit v případě, že bude Kupující v prodlení 

s úhradou kupní ceny předmětu plnění nebo její splatné části 

po dobu delší než 30 dní. 

11.2.  Na náhradu újmy dle Smlouvy se uplatní obecné právní 

předpisy s tím, že společnost MONDO a Kupující se 

výslovně dohodli, že právo Kupujícího na náhradu újmy, 

resp. výše náhrady újmy ze strany společnosti MONDO se 

omezuje maximální částkou rovnající se kupní ceně zboží, s 

jehož dodáním Kupujícímu předmětná újma souvisí. 

Omezení uvedené v předchozí větě se nevztahuje na právo 

Kupujícího na náhradu újmy způsobené společností 

MONDO v případech dle ustanovení § 2898 Občanského 

zákoníku.  

11.3.  Společnost MONDO ani Kupující neodpovídají za prodlení 

s plněním, jež bylo způsobeno vyšší mocí. Za zásah vyšší 

moci se nepovažuje nedostatek personálu či výrobních 

materiálů nebo zdrojů, stávky, porušení smluvních ujednání 

třetími stranami najatými Kupujícím či společností 

MONDO, finanční problémy Kupujícího či společnosti 

MONDO ani neschopnost Kupujícího či společnosti 

MONDO obstarat potřebná právní nebo správní povolení či 

autorizace související se zbožím, které má být dodáno. V 

případě, že bude výroba zboží kvůli vyšší moci resp. stávkám 

znemožněna, bude společnost MONDO zproštěna své 

povinnosti plnit a je oprávněn od Smlouvy odstoupit. 

11.4.  Vyšší moc a stávky zprošťují osobu, jež je postižena vyšší 

mocí (tj. podle okolností společnost MONDO či Kupující) po 

dobu a v rozsahu jejich účinků od povinnosti plnění 

smluvních povinností. O těchto skutečnostech je účastník 

Smlouvy postižený vyšší mocí v rámci možností povinen 

informovat druhého účastníka Smlouvy a plnění svých 

povinností v souladu s nejlepším vědomím a svědomím 

přizpůsobit změněným poměrům. 

11.5.  Kupující uzavřením Smlouvy souhlasí s tím, že společnost 

MONDO je oprávněna všechna data, jež o Kupujícím obdrží 

v souvislosti s plněním Smlouvy, zpracovat a uložit pro účely 

vedení databáze Kupujících, a to v souladu s právními 

předpisy. Kupující uzavřením Smlouvy souhlasí s tím, že 

společnost MONDO je oprávněna všechna data, jež o 

Kupujícím obdrží v souvislosti s plněním Smlouvy, 

zpracovat a uložit pro účely vedení databáze Kupujících, a to 

v souladu s právními předpisy. Podmínky ochrany osobních 

údajů jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti 

MONDO na tomto odkaze: 

https://www.mondo.cz/cs/soubory-ke-stazeni. 

11.6.  Aniž by tím bylo dotčeno jakékoli jiné právo či právní 

prostředek vyplývající společnosti MONDO ze Smlouvy, 

objednávky nebo z právních předpisů, Kupující nahradí újmu 

a ochrání společnost MONDO před újmami, nároky, 

ztrátami, odpovědností a výdaji, včetně poplatků za právní 

služby, které přímo či nepřímo vyplynou z jakéhokoli 

porušení a/nebo nesplnění prohlášení Kupujícího, záruk nebo 

povinností daných Smlouvou, právními předpisy či 

objednávkami. 

11.7.  Odstoupení od Smlouvy společnosti MONDO se nedotýká 

práva, resp. nároku společnosti MONDO vůči Kupujícímu na 

náhradu škody ani smluvní pokuty. 

11.8.  Kupující není oprávněn bez předchozího písemného 

souhlasu společnosti MONDO postoupit jakákoliv svá práva 

nebo převést jakékoliv své povinnosti či jejich části ze 

Smlouvy na jakoukoliv třetí osobu. Ustanovení předchozí 

věty se použije i na případ zastavení jakýchkoliv pohledávek 

Kupujícího za společností MONDO. 

11.9.  Kupující není bez předchozího písemného souhlasu 

společnosti MONDO. oprávněn jednostranně započítat 

jakoukoliv svou pohledávku za společností MONDO na 

jakoukoliv pohledávku společnosti MONDO za Kupujícím. 

11.10. V případě, že bude proti Kupujícímu zahájeno 

insolvenční řízení nebo Kupující vstoupí do likvidace, je 

společnost MONDO oprávněna od Smlouvy odstoupit nebo 

pozastavit plnění veškerých svých závazků ze Smlouvy, a to 

až do doby, než Kupující řádně splní veškeré své povinnosti 

ze Smlouvy pro něj vyplývající, a to aniž by společnost 

MONDO, byla povinna nahradit Kupujícímu případně 

vzniklou újmu. 

12.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1. Společnost MONDO si vyhrazuje právo na změnu těchto 

VOP, přičemž tyto změny se mohou týkat úpravy 

jakýchkoliv práv a povinností souvisejících se Smlouvami. 

Změnu VOP je společnost MONDO povinna oznámit 

Kupujícímu písemně alespoň 30 dnů před nabytím účinnosti 

této změny. V případě, že Kupující nebude s navrhovanou 

změnou souhlasit a nedojde-li k dohodě, je kterýkoliv z 

účastníků Smlouvy oprávněn Smlouvu s jednoměsíční 

výpovědní lhůtou vypovědět, připadá-li to vzhledem k 

povaze příslušné Smlouvy v úvahu. Nebude-li Smlouva 

vypovězena z důvodu změn těchto VOP ve lhůtě čtrnácti 

dnů od oznámení takovéto změny, má se za to, že Kupující 

se změnou souhlasí. 
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12.2.  Změny a doplnění Smlouvy mohou být prováděny pouze 

písemně ve formě číslovaných dodatků ke Smlouvě. 

Požadavek písemné formy splňuje též zpráva ve formě faxu 

či prokazatelně doručené elektronické pošty. 

12.3. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti jednotlivých 

ustanovení těchto VOP nebo Smlouvy, zůstává platnost a 

účinnost zbývajících ustanovení nedotčena. Neplatná či 

neúčinná ustanovení budou nahrazena takovými 

přípustnými ustanoveními, která jsou sjednané vůli 

společnosti MONDO a Kupujícího nejblíže. 

12.4. V souladu s ust. § 630 Občanského zákoníku si smluvní 

strany sjednávají, že promlčecí lhůta nároků společnosti 

MONDO za Kupujícím se prodlužuje a činí 5 let. 

12.5. Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou se 

účastníci zavazují přednostně řešit jednáním a dohodou. V 

případě neuzavření smírné dohody je místně příslušným 

soudem k projednání nároků vzniklých z této smlouvy 

věcně příslušný soud v Hradci Králové. Výklad této 

smlouvy a právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí 

právním řádem České republiky s vyloučením kolizních 

norem. 

12.6. Veškerá ujednání v rámci smluvního vztahu založeného 

Smlouvou odpovídají obchodním zvyklostem a zásadě 

poctivého obchodního styku. 

12.7. V případě rozporu těchto VOP se zněním Smlouvy nebo 

objednávky, má přednost úprava obsažená ve Smlouvě nebo 

objednávce. 

12.8. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 1. 2019.

 


