
Všeobecné obchodní podmínky 
společnosti SAPLER a. s., IČO: 258 25 691, se sídlem: Karviná - Nové Město, Sportovní 1829/7, 

PSČ 735 06, zapsané u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2070 
 

1. Úvodní ustanovení 

 

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti 

smluvních stran při dodávkách výrobků a zboží, zejména plastových tašek, průmyslových fólií, 

obalových materiálů a ostatního zboží (dále jen „zboží“) ze sortimentu společnosti SAPLER a. s. 

(dále jen „prodávající“) třetím osobám (dále jen „kupující“) vznikajícím na základě uzavřené 

rámcové kupní smlouvy, dílčí kupní smlouvy nebo jiné kupní smlouvy (dále jen „smlouva“). 

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. Uzavřením smlouvy 

kupující stvrzuje, že se s uvedenými VOP seznámil a s jejich obsahem souhlasí. 

1.2 Odchylná písemná ujednání, uvedená ve smlouvě nebo její příloze mají přednost před 

ustanoveními těchto VOP. Pokud však není ve smlouvě nebo její příloze výslovně uvedeno 

odchylné ujednání nebo pokud platnost některých ustanovení VOP není smlouvou nebo její 

přílohou vyloučena nebo jinak modifikována, pak platí pro ostatní vzájemné vztahy smluvních 

stran tyto VOP. 

1.3 Právní vztahy vznikající ze smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým 

právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „NOZ“) 

1.4 Definice a výklad pojmů: 

1.4.1.1 Prodávající – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo 

jiné podnikatelské činnosti; 

1.4.2 Kupující – osoba, která má zájem o uzavření kupní smlouvy s prodávajícím; 

1.4.2.1 Kupní smlouva – smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je 

dodání určitého zboží ze strany prodávajícího a závazek kupujícího zaplatit prodávajícímu 

dohodnutou kupní cenu; 

1.4.3 Zboží – sortiment věcí nabízených prodávajícím. 

 

2. Vznik kupní smlouvy 

 

2.1 Kupující je oprávněn doručit prodávajícímu objednávku na dodání zboží (dále jen „závazná 

objednávka“). Každá závazná objednávka musí být prodávajícímu doručena  

- písemně (poštou, faxem, emailem) na adresy uvedené v záhlaví smlouvy nebo závazné 

objednávky 

- osobně v provozovnách prodávajícího, 

- telefonicky.  

Prodávající tuto závaznou objednávku potvrdí. Závazná objednávka musí obsahovat identifikaci 

kupujícího, přesné určení druhu a množství objednávaného zboží, s výslovně uvedeným návrhem 

kupní ceny nebo bez něj, požadovaný termín dodání a místo dodání zboží. Druh objednávaného 

zboží musí odpovídat zboží v sortimentu prodávajícího. Množství objednávaného zboží musí 

odpovídat jednotkám nebo násobkům daného zboží, jak je uvedeno v nabídce prodávajícího. 

Prodávající může podmínit přijetí závazné objednávky odběrem minimálního nebo maximálního 

množství na jednu objednávku.  

2.2 V případě nutnosti upřesnění závazné objednávky kupujícího, technických, cenových či jiných 

změn, sdělí prodávající tyto změny kupujícímu za účelem jejich odsouhlasení. Závazná 



objednávka v upraveném znění adresovaná kupujícím prodávajícímu či prodávajícímu předaná 

osobně je považována za novou nabídku, která bude přijata projevem vůle prodávajícího, tedy 

potvrzením této upravené závazné objednávky. 

2.3 Pokud bude prodávající objednávat určitý druh zboží opakovaně, platí, že byla sjednána stejná 

cena jako při předchozí objednávce, a to i v případě, že cena nebude výslovně uvedena 

v objednávce nebo potvrzení objednávky. Pokud má být v opakované objednávce určitého 

druhu zboží sjednána jiná cena, musí být účastníky výslovně dohodnuta. 

2.4 Prodávajícím potvrzená závazná objednávka nebo upravená závazná objednávka je smluvními 

stranami považována za platnou kupní smlouvu. Na základě takto uzavřené smlouvy dodá 

prodávající kupujícímu objednané zboží a to ve sjednaném množství, kvalitě, termínu a za 

sjednanou cenu, přičemž kupující je povinen poskytnout součinnost ke splnění závazku 

prodávajícího a uhradit prodávajícímu kupní cenu. 

2.5 Prodávající zašle kupujícímu nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení závazné objednávky 

písemné potvrzení závazné objednávky (poštou, faxem nebo e-mailem). Objednávka se 

považuje za přijatou prodávajícím okamžikem doručení potvrzení závazné objednávky ze 

strany prodávajícího kupujícímu. V případě pochybností platí, že závazná objednávka byla 

potvrzena, pokud kupující od prodávajícího převzal zboží na základě příslušné závazné 

objednávky.  

2.6 V případě, že prodávající nebude schopen závaznou objednávku kupujícího zčásti nebo zcela 

splnit, platí, že smlouva je uzavřena v rozsahu části objednávky, u níž došlo ke shodě. To se týká 

především situací, kdy se objednané zboží již nevyrábí či nedodává nebo je momentálně 

doprodáno. Prodávající je v těchto případech povinen neprodleně kontaktovat kupujícího za 

účelem dohody o dalším postupu při vyřízení části objednávky, u níž nedošlo ke shodě. 

2.7 Kupující je oprávněn závaznou objednávku potvrzenou prodávajícím stornovat jen se 

souhlasem prodávajícího, a to pouze v případě, kdy nedošlo k odeslání objednaného zboží 

kupujícímu. V opačném případě je kupující povinen prodávajícímu uhradit veškeré náklady mu 

vzniklé v souvislosti s poskytováním plnění (např. poštovné, balné a náklady na vrácení zboží, 

pokud je hradil prodávající). 

2.8 Ve lhůtě 24 hodin od okamžiku doručení závazné objednávky prodávajícímu je kupující 

oprávněn oznámit prodávajícímu změnu objednávky, a to zpravidla některým ze způsobů 

uvedených v odst. 2.1 těchto VOP, což se prodávající zavazuje akceptovat pouze v případě, že do 

té doby již nevystavil na původně objednané zboží fakturu či nedošlo k odeslání objednaného 

zboží kupujícímu. Neprovede-li kupující takovou změnu objednávky, je nadále objednávka 

přijatá prodávajícím dle odst. 2.4 těchto VOP považována smluvními stranami za závaznou, a 

tedy za platnou kupní smlouvu. 

 

3. Práva a povinnosti stran kupní smlouvy 

 

3.1 Povinností prodávajícího je dodat objednané zboží řádně a včas ve sjednaném místě plnění. 

3.2 Povinností kupujícího je objednané zboží řádně převzít, což písemně potvrdí, a včas za něj 

zaplatit kupní cenu dle předem sjednané podmínky (splatnost, forma úhrady). 

 

4. Podmínky dodání zboží a způsoby jeho převzetí 

 

4.1 Místem dodání zboží je adresa uvedená v závazné objednávce nebo jiné místo dohodnuté 

smluvními stranami ve smlouvě. 



4.2 Za okamžik dodání zboží kupujícímu se považuje dodání zboží na adresu uvedenou v závazné 

objednávce nebo smlouvě. 

4.3 Kupující je povinen převzít i dílčí dodávky zboží. V případě, že kupující odmítne převzít řádně 

dodané zboží, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady mu vzniklé s daným 

obchodním případem. 

4.4 Náklady na dopravu zboží jsou účtovány v závislosti na zvoleném způsobu dodání zboží. 

4.5 Ke každé dodávce objednaného zboží bude prodávajícím vystaven dodací list. Kupující je 

povinen řádně dodané zboží nebo i dílčí dodávku objednaného zboží převzít a toto převzetí 

potvrdit razítkem a podpisem na dodacím listu.  

 

5. Dodací lhůty 

 

5.1 Pokud nebylo ve smlouvě dohodnuto jinak, zboží v souladu s přijatou závaznou objednávkou 

nebo částí takové objednávky, u níž došlo ke shodě, bude kupujícímu dodáno v den sjednaný ve 

smlouvě nebo v závazné objednávce. 

5.2 Prodávající splní dodávku ve sjednaném termínu, odevzdá-li zboží poslední den lhůty 

kupujícímu. 

5.3 Má-li kupující u prodávajícího nevyrovnané splatné finanční závazky (faktury), je prodávající 

oprávněn pozastavit další dodávky zboží až do úplného vyrovnání závazků kupujícím, a to i 

v případě již dříve přijatých objednávek. Po tuto dobu není prodávající v prodlení s plněním 

svých závazků. O dobu prodlení kupujícího s placením kupní ceny se termín dodání 

pozastavených dodávek prodlužuje. Ujednání čl. 7 těchto VOP tím není dotčeno. 

 

6. Kupní cena 

 

6.1 Kupní cena zboží dodávaného prodávajícím kupujícímu v souladu se smlouvou je stanovena na 

základě cenové nabídky prodávajícího platné v době objednání zboží předložené kupujícímu, 

v podrobnostech platí dohoda smluvních stran, přičemž kupující s takto určenou kupní cenou 

bez výhrad souhlasí. 

6.2 V kupní ceně není zahrnuto příslušné DPH a případné náklady za nadstandartní balení zboží a 

dopravu zboží. Cena za takové položky je stanovena individuálně prodávajícím, případně 

dohodou smluvních stran a uvedena na faktuře. 

 

7. Fakturace, platební podmínky  

 

7.1 Kupující je povinen zaplatit kupní cenu odpovídající ceně zboží dle ust. čl. 6 VOP, s tím, že bude 

přihlédnuto k případným slevám, pokud byly dohodnuty. V ceně jsou zahrnuty i náklady na 

běžné balení a náklady na nakládku a vykládku zboží.  

7.2 Faktury jsou vystavovány se standardní splatností 14 dnů od jejich vystavení, pokud nebude 

mezi stranami v jednotlivých obchodních případech dohodnuto jinak. Má se za to, že doba 

splatnosti kupní ceny (14 dnů) počíná běžet nejpozději od okamžiku převzetí zboží kupujícím.  

7.3 Faktury jsou předávány kupujícímu osobně, poštou, emailem, faxem nebo dopravcem spolu se 

zásilkou. Pro v předchozí větě uvedené případy (mimo osobního předání) platí, že byly 

doručeny kupujícímu nejpozději 5. dne ode dne vystavení prodávajícím.  

7.4 Při konkrétních nákupech sjednají prodávající s kupujícím zpravidla některý z níže uvedených 

způsobů placení kupní ceny včetně příslušné DPH, popř. nadstandardního balení zboží: 

- platbu v hotovosti  při převzetí zboží v sídle nebo provozovně prodávajícího, 



- platbu bankovním převodem na účet prodávajícího na základě faktury vystavené 

prodávajícím, a to ve lhůtě splatnosti takové faktury 

- platbu zálohově předem na základě proforma faktury, a to ve lhůtě splatnosti takové 

faktury, 

- platbu na dobírku při doručení zboží na fakturační resp. doručovací adresu uvedenou 

v závazné objednávce 

Není-li způsob placení mezi stranami sjednán, určí tento způsob prodávající a tento vyznačí na 

faktuře.  

7.5 Za den splnění peněžitého závazku v případě bezhotovostního převodu se považuje den 
připsání částky na účet prodávajícího. 

7.6 Faktura či proforma faktura zpravidla obsahuje označení prodávajícího a kupujícího, specifikaci 

druhu a množství zboží, datum vystavení faktury, výši kupní ceny, datum splatnosti kupní ceny, 

popřípadě dalších v kupní ceně nezahrnutých položek a podpis osoby oprávněné jednat za 

prodávajícího.  

7.7 Prodávající je oprávněn po kupujícím požadovat uhrazení zálohy z kupní ceny, přičemž na tuto 

zálohu prodávající na základě řádné závazné objednávky vystaví proforma fakturu, jakožto 

výzvu k platbě předem. Po uhrazení proforma faktury je závazná objednávka kupujícího 

prodávajícím neprodleně vyřizována.  

 

8. Nabytí vlastnického práva, přechod nebezpečí škody na zboží, odpovědnost za vady 

 

8.1 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží převzetím zboží a úplným zaplacením kupní ceny.  

8.2 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího 

nebo je mu toto převzetí umožněno prodávajícím. 

8.3 Kupující je povinen zboží prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží dle 

ust. § 2104 zákona NOZ a případně vady zjištěné při vynaložení péče řádného hospodáře 

oznámit prodávajícímu zpravidla telefonicky, osobně, e-mailem či faxem bez zbytečného 

odkladu po takové prohlídce, nejpozději však do 48 hodin od převzetí zboží. K později zjištěným 

či oznámeným zjevným vadám nebude přihlíženo. 

8.4  Reklamace vad kupujícího musí obsahovat zejména tyto náležitosti: identifikaci příslušné 

závazné objednávky nebo číslo příslušné faktury nebo dodacího listu, popis vady, požadavek na 

způsob vyřízení reklamace. 

8.5  V případě vad zboží, které byly kupujícím řádně a včas reklamovány, a které prodávající uznal 

za oprávněné, může kupující vůči prodávajícímu dle své volby uplatnit kterýkoli z následujících 

nároků: 

a) bezodkladné dodání chybějícího množství zboží,  
b) poskytnutí přiměřené slevy z ceny zboží,  
c) výměna vadného zboží za bezvadné  
d) provedení opravy vadného zboží. 

 
8.6 Prodávající a kupující si ujednali ve smyslu § 2112 NOZ, že kupující je povinen oznámit 

prodávajícímu skryté vady bez zbytečného odkladu poté, co je kupující mohl při péči řádného 

hospodáře zjistit, nejpozději však do tří měsíců od převzetí zboží. 

8.7 Prodávající neodpovídá kupujícímu za škodu vzniklou v důsledku jeho porušení povinností 

plynoucích z Rámcové nebo kupní smlouvy či těchto VOP, což nevylučuje odpovědnost za vady 

dle předcházejících odstavců tohoto článku těchto VOP.  

 



V případě výměny vadného zboží za bezvadné je kupující povinen vrátit reklamované zboží 

prodávajícímu zásadně ve stavu a množství, v jakém je převzal, pokud již nebylo spotřebováno. 

 

9. Nesplnění závazků 

 

9.1  Žádná ze smluvních stran nebude odpovědná za porušení svých povinností, pokud v jejich 

plnění brání případ vyšší moci. Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí, aby minimalizovaly 

jakoukoli škodu způsobenou případem vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí jakákoli 

nepředvídatelná výjimečná situace či událost mimo kontrolu smluvních stran, jež kterékoli z 

nich brání v plnění jakýchkoli jejích závazků vyplývajících ze smlouvy, nebyla zapříčiněna 

chybou nebo nedbalostí na jejich straně a prokáže se, že ji nelze překonat ani s vynaložením 

veškeré řádné péče. Jako případ vyšší moci nelze uplatňovat vady zařízení či materiálů nebo 

prodlení při jejich zajištění (pokud nebyly způsobeny případem vyšší moci), pracovní spory, 

stávky ani finanční obtíže. 

9.2  Smluvní strana dotčená případem vyšší moci neprodleně vyrozumí písemně druhou smluvní 

stranu a uvede povahu příslušné události, pravděpodobnou délku trvání a předpokládané 

důsledky. 

9.3  Pokud je zřejmé, že prodávající není schopen splnit objednávku nebo dodržet termín dodání 

objednaného zboží, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu kupujícímu. Zároveň 

prodávající navrhne nový termín dodání zboží. Pokud nový termín dodání zboží není pro 

kupujícího akceptovatelný, má kupující právo zrušit nebo změnit svou objednávku bez jakékoli 

náhrady prodávajícímu.  

 

10. Povinnost mlčenlivosti 

 

10.1   Smluvní strany se vzájemně zavazují zachovávat mlčenlivost o všech podstatných 

skutečnostech získaných při své činnosti vyplývající z této smlouvy, a to zejména o 

skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství a důvěrné informace. 

10.2   Obchodním tajemstvím jsou veškeré skutečnosti zejména obchodní povahy související s 

činností smluvních stran, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či 

nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, mají být podle 

vůle smluvní strany utajeny a jejich utajení je odpovídajícím způsobem zajišťováno. 

10.3  Za důvěrné informace smluvní strany považují zejména písemné dokumenty a podklady 

předané na základě této smlouvy a rovněž obsah této smlouvy. 

10.4  Smluvní strany se dohodly, že u všech informací, které se vzájemně dozví při plnění svých 

závazků ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, se předpokládá, že jsou důvěrné, pokud nejsou 

obchodním tajemstvím.  

10.5  Smluvní strany jsou povinny seznámit s povinností mlčenlivosti dle této smlouvy všechny 

své zaměstnance a rovněž případné subdodavatele a jejich zaměstnance, kteří budou mít 

přístup k důvěrným informacím nebo do provozoven smluvní strany.  

10.6  Za porušení obchodního tajemství a důvěrných informací je kvalifikováno jednání, jímž 

jedna smluvní strana jiné osobě neoprávněně sdělí, zpřístupní, pro sebe nebo pro jiného využije 

obchodní tajemství či důvěrné informace získané při své činnosti od druhé smluvní strany, 

pokud je to v rozporu se zájmy druhé smluvní strany, a učiní tak bez jejího souhlasu. Porušením 

povinnosti mlčenlivosti není jednání v souladu s touto smlouvou. 



10.7  Touto povinností mlčenlivosti jsou smluvní strany vázány po dobu trvání skutečností 

zakládajících tuto povinnost mlčenlivosti, pokud nebudou mlčenlivosti zproštěny nebo se 

nestanou dané informace veřejně dostupnými. 

 

11. Sankce 

 

11.1  V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části je kupující povinen 

uhradit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % denně z celkové dlužné částky od 

prvního dne prodlení do zaplacení. 

11.2  V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části je kupující povinen 

uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý, byť i započatý 

den prodlení. 

11.3  V případě, že se kupující dostane do prodlení s úhradou závazků vůči prodávajícímu delšího 

jak 30 dnů nebo bude podán návrh na zahájení insolvenčního řízení na majetek kupujícího nebo 

bude kupující v likvidaci nebo bude vydáno usnesení o nařízení exekuce proti kupujícímu jako 

povinnému, je prodávající oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Veškeré 

pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu se stávají splatnými ke dni doručení výpovědi 

kupujícímu. Prodávající je oprávněn v tomto případě žádat o okamžité vrácení dosud 

nezaplaceného zboží a kupující je povinen ho bez zbytečného odkladu vydat. 

11.4  Pro případ prodlení kupujícího s převzetím zboží, je kupující povinen nahradit 

prodávajícímu náklady, které mu v důsledku prodlení kupujícího vznikly, a to zejména skutečné 

náklady na skladování zboží, nejméně však 1.000,- Kč za každý den prodlení. 

11.5 Pokud bude kupující v prodlení s úhradou faktury déle než 30 dní, předá prodávající řešení 

pohledávky kupujícího společnosti Law Assist s.r.o., IČ: 293 21 549, se sídlem Dvořákova 

588/13, 602 00 Brno-město. Společnost Law Assist s.r.o. poté nejdříve zašle kupujícímu 

předžalobní upomínku, za kterou je kupující povinen zaplatit společnosti Law Assist s.r.o. 

částku v minimální výši 2 500 Kč. 

 

12. Závěrečná ustanovení 

 

12.1  Právní vztahy vyplývající ze smlouvy se řídí právním řádem České republiky. 

12.2  Společnost SAPLER a.s. je oprávněna provést změny nebo úpravy těchto VOP. Společnost 

SAPLER a.s. na tuto změnu upozorní smluvní partnery v rámci webové prezentace 

www.sapler.cz vždy v časovém předstihu. Pokud smluvní partner nejpozději do 10 dnů přede 

dnem účinnosti změny nebo úpravy VOP písemně nesdělí společnosti SAPLER a.s. svůj 

nesouhlas se zněním změněných nebo upravených VOP, považuje se taková změna za druhou 

smluvní stranou odsouhlasenou a je vůči druhé smluvní straně účinná dnem účinnosti změny 

VOP. 

12.3 Promlčecí doba dle smluvních stran trvá 5 let. 

12.4 Kupující není oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku proti jakékoli pohledávce 

prodávajícího plynoucí z této smlouvy. 

12.5 Vyjde-li najevo, že některé ustanovení těchto VOP je neplatné či neproveditelné, nemá to za 

následek neplatnost ostatních ustanovení této smlouvy. Namísto neplatného nebo 

neproveditelného ustanovení těchto VOP bude použito takové ustanovení těchto VOP 

popř. jiného všeobecně závazného předpisu českého právního řádu, které nejlépe odpovídá 

hospodářskému účelu této smlouvy. 

12.6 Rozhodčí doložka 



Strany se dle zákona č. 216/1994 Sb. dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z tohoto 

závazkového vztahu či v souvislosti s ním budou rozhodovány v rozhodčím řízení ("RŘ") před 

jediným rozhodcem ad hoc, kterým jmenují Mgr. Terezu Vašíčkovou, osvědčení MSp ČR č. 492. 

Žalobu žalobce doručí na adresu Brno, Cejl 91, PSČ 602 00. Tato adresa je doručovací adresou 

rozhodce a současně místem, kde bude RŘ probíhat. Strany se dohodly, že poplatek za RŘ je 

nákladem řízení a je součtem částky šest tisíc korun českých a jedna a půl násobku výše 

soudního poplatku, jenž by byl v daném případě vybrán za řízení před obecnými soudy ČR dle 

platné legislativy a to do hodnoty sporu do jednoho milionu korun českých. V případě hodnoty 

sporu vyšší se tento poplatek za RŘ dále navýší o příslušnou výši soudního poplatku z 

přesahující částky. K celkové částce vypočítaného poplatku za RŘ bude dále přičtena DPH. U 

sporů s mezinárodním prvkem se poplatek za RŘ zvyšuje o polovinu, v RŘ s více než dvěma 

účastníky se zvyšuje za třetího a každého dalšího účastníka o pětinu. Dle způsobu výpočtu 

poplatku za RŘ je zpoplatněn i nárok uplatněný jako vzájemný návrh nebo námitka započtení v 

celé jejich výši. Zvláštní úkony v RŘ mohou být účtovány dle skutečných nákladů. Zastavením 

řízení nezaniká nárok rozhodce na úhradu poplatku za RŘ, zaplacený poplatek za RŘ se nevrací. 

Strany pověřují rozhodce, aby RŘ vedl v češtině, písemně bez ústního jednání, rozhodl dle zásad 

spravedlnosti, rozhodnutí vydal bez odůvodnění, a souhlasí, že může pověřit k administrativní a 

ekonomické činnosti v rámci RŘ třetí osoby, a to zejména Unii pro rozhodčí a mediační řízení 

ČR, a.s., působící na adrese, kde bude rozhodčí řízení probíhat, a v tomto rozsahu ho zprošťují 

mlčenlivosti. Strany dohodly, že v RŘ se přiměřeně použijí ustanovení OSŘ o postupu při 

doručování; uložení u soudu nahrazuje uložení u rozhodce a vyvěšení na úřední desce soudu 

nahrazuje zveřejnění na stránkách www.urmr.cz/vyvesni-deska. V případě, že kterékoli 

ustanovení těchto VOP nebo kterékoli ustanovení smluv, jejichž součástí tyto VOP jsou, bude 

shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost nebo vymahatelnost 

zbývajících ustanovení VOP ve smlouvách, jejichž součástí tyto VOP jsou. 

12.7  Není-li v konkrétní smlouvě stanoveno jinak, považuje se v případě nedoručení písemnosti 

či odmítnutí přijetí písemnosti písemnost za doručenou 5. dnem od odeslání, a to při 

doručování prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýra i osobně. Při doručování 

elektronickou poštou se písemnost považuje za doručenou jejím odesláním na e-mailovou 

adresu. Elektronickou poštou je oprávněna doručovat pouze společnost SAPLER a.s. Písemnosti 

se zasílají na adresy uvedené v konkrétních smlouvách, případně na jiné adresy sdělené druhé 

smluvní straně. 

12.8   Tyto VOP se použijí přednostně před smluvními podmínkami smluvních partnerů. 

12.9   Součet úrovní koncentrace olova, kadmia, rtuti a šestimocného chromu, přítomných 

v obalu nebo jeho součástech je ve shodě  se směrnicí EP 94/62/EC. 

 

Tyto VOP nabyly platnosti a účinnosti dnem 01.01.2014. 

  


