VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A ZÁRUÈNÍ PODMÍNKY
PRO RENOVACE FILTRÙ PEVNÝCH ÈÁSTIC DPF METODOU HEAT AIR

1.Obecná ustanovení
1.1.Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují v souladu s § 1751
zákona è. 89/2012 Sb., obèanský zákoník, v platném znìní (dále jen
„obèanský zákoník“), smluvní vztahy vznikající mezi dodavatelem, kterým je
DPF technology s.r.o., IÈ: 242 68 429, se sídlem Libušina 1009,
272 03 Kladno - Dubí, zapsaný v obchodním rejstøíku vedeném Mìstským
soudem v Praze pod sp. zn. C 199251 (dále jen „dodavatel“), na stranì
jedné a objednatelem na stranì druhé na základì smlouvy, jejímž
pøedmìtem jsou renovace a úpravy filtru pevných èástic (dále jen „filtr DPF“)
motorových vozidel.
1.2.Uzavøením smlouvy o dílo objednatel stvrzuje, že mìl možnost se
s tìmito OP seznámit pøed zahájením jednání o uzavøení smlouvy o dílo, že
tak uèinil, obsahu OP rozumìl a vyslovil s nimi souhlas.
1.3.OP jsou souèástí každé smlouvy o dílo uzavírané mezi dodavatelem a
objednatelem a upravují èást práv a povinností plynoucích z každé
takové smlouvy. OP jsou pro objednatele závazné od okamžiku jeho podpisu
smlouvy o dílo. Smlouvou o dílo se rozumí též dodavatelem akceptovaný
Zakázkový list.
1.4.Renovací a úpravou filtru DPF se rozumí takové nakládání s filtrem DPF,
jehož hlavní vlastností je, že za využití technologie HeatAir
smìøuje ke snížení obsahu provozních neèistot z filtru DPF a ke zlepšení
jeho funkèních vlastností.
2.Prohlášení objednatele
2.1.Objednatel prohlašuje, že je dùkladnì obeznámen s podstatou renovací
a úprav filtru DPF podle èl. 1.4. a že se seznámil se všemi
informacemi, které jsou ve vìci takových renovací a úprav uvedeny na
internetových stránkách dodavatele. Objednatel prohlašuje, že je plnì
seznámen s rozsahem a povahou díla, že si je vìdom všech rizik
souvisejících s realizací díla a že dodavateli nezatajil žádné vady nebo
pøekážky, které by mohly realizaci díla negativnì ovlivnit.
2.2.Objednatel prohlašuje, že byl ze strany dodavatele pøed podpisem
smlouvy o dílo dùkladnì seznámen se všemi souvislostmi týkajícími se
renovací a úprav filtru DPF, vè. zásahù do konstrukce motorového vozidla,
které s tímto souvisí. Prohlašuje dále, že byl dodavatelem informován o
povinnostech souvisejících s øádným provozem motorového vozidla po
realizaci díla, zejm. že (1) musí zajišovat vèasnou a aktivní regeneraci
filtru DPF, která je v motorovém vozidlu spouštìna automaticky v závislosti
na aktuálním obsahu prachových èástic ve filtru DPF, a že (2) pro
zajištìní delší životnosti filtru DPF musí minimálnì každých 400 km ujet s
motorovým vozidlem vzdálenost odpovídající délce jízdy 15-20 minut za
konstantní rychlosti a konstantních otáèek (2500-3500 ot./min.).
2.3.Objednatel, který souèasnì není vlastníkem èi provozovatelem
motorového vozidla, na nìmž má dojít k realizaci díla, svým podpisem na
smlouvì o dílo prohlašuje, že je oprávnìn v zastoupení vlastníka èi
provozovatele takového vozidla k uzavøení smlouvy o dílo dle tìchto OP.
3.Uzavøení a pøedmìt smlouvy o dílo, práva a povinnosti sml. stran
3.1.Smlouva o dílo se uzavírá výhradnì písemnì a je uzavøena v okamžiku,
kdy dodavatel akceptuje Zakázkový list. Místem uzavøení smlouvy o
dílo je provozovna dodavatele uvedená na Zakázkovém listu.
3.2.Pøedmìtem smlouvy o dílo je závazek dodavatele provést dílo dle
smlouvy a tìchto OP a závazek objednatele pøevzít motorové vozidlo, na
nìmž došlo k realizaci díla, a zaplatit dodavateli smluvenou cenu. Místem
provedení díla, pøedání a pøevzetí motorového vozidla, na nìmž došlo k
realizaci díla, a místem placení smluvené ceny je provozovna dodavatele
uvedená na Zakázkovém listu.
4.Cena díla, platební podmínky, zadržovací právo
4.1.Cena díla a zpùsob její úhrady jsou mezi smluvními stranami sjednány
ve smlouvì o dílo. Objednatel svým podpisem smlouvy o dílo potvrzuje,
že byl seznámen s aktuálním znìním ceníku dodavatele, který je zveøejnìn
na internetových stránkách dodavatele www.dpf-tech.cz a který je veøejnì
pøístupný též v provozovnì dodavatele.
4.2.Cena díla se mùže navýšit o náklady dodavatele na práci a materiál
potøebné k (a) odstranìní vad èi pøekážek, o nichž nebyl dodavatel ze
strany objednatele informován, a (b) použití nevhodných vìcí dodaných
objednatelem nebo k realizaci nevhodných pokynù objednatele, na nichž
objednatel i pøes ústní èi písemné upozornìní dodavatele trvá. O takovémto
navýšení ceny díla je dodavatel povinen objednatele informovat a
vyžádat si jeho souhlas s navýšením ceny. Do doby poskytnutí souhlasu
objednatele je dodavatel oprávnìn pøerušit realizaci díla, aniž by se
ocitnul v prodlení s plnìním smlouvy o dílo.
4.3.Cenu díla lze uhradit v hotovosti èi na bankovní úèet dodavatele, a je
splatná pøi pøevzetí motorového vozidla, na nìmž došlo k realizaci díla,
objednatelem. Cena díla se považuje za uhrazenou v okamžiku, kdy bude
zaplacena v plné své výši. V pøípadì bezhotovostní úhrady je okamžikem
zaplacení okamžik pøipsání platby na bankovní úèet dodavatele.
4.4.Cena díla uvedená ve smlouvì o dílo je cenou koneènou. Údaj o tom,
zda je dodavatel plátcem danì z pøidané hodnoty (DPH), je uveden ve
smlouvì o dílo. Cena díla uvedená ve smlouvì o dílo je v takovém pøípadì
uvádìna rovnìž s pøiètením DPH.
4.5.Náklady objednatele na zaplacení ceny díla jdou k tíži objednatele a
nese si je sám.
4.6.Dodavatel je oprávnìn zadržet motorové vozidlo, na nìmž došlo k
realizaci díla, do doby úplného uhrazení dluhù objednatele vyplývajících
ze smlouvy o dílo a z úèelnì vynaložených nákladù dodavatele spojených
s uchováním motorového vozidla. Zadržovací právo dodavatele zaniká
zánikem zajištìného dluhu nebo zadržené vìci, vzdá-li se zadržovacího
práva jednostrannì èi ujednáním s vlastníkem zadržené vìci, dostane-li se
vìc trvale z moci dodavatele, nebo dá-li se mu dostateèná jistota.
5.Realizace díla, pøedání a pøevzetí díla
5.1.Zpùsob a lhùtu pro realizaci díla, stejnì jako termín pro pøedání a
pøevzetí motorového vozidla, na nìmž došlo k realizaci díla, stanoví
smlouva o dílo. Bod 2.1. tìchto OP není tímto dotèen. Objednatel souhlasí s
tím, aby dodavatel na takovém motorovém vozidlu provedl všechny
kontroly a zkoušky, které jsou nezbytné k realizaci díla.
5.2.Lhùta pro provedení díla se prodlužuje (a) o dobu potøebnou k poskytnutí
úèinné souèinnosti objednatele, pokud byl objednatel ze strany
dodavatele o potøebì takové souèinnosti informován, (b) o dobu potøebnou k
odstranìní vad èi pøekážek, o nichž nebyl dodavatel ze strany
objednatele informován, (c) o dobu potøebnou k použití nevhodných vìcí

dodaných objednatelem nebo k realizaci nevhodných pokynù objednatele, na
nichž objednatel i pøes ústní èi písemné upozornìní dodavatele trvá, (d)
dobu potøebnou k provedení nových pokynù objednatele, a (e) dobu
zpùsobenou vyšší mocí.
5.3.O pøedání a pøevzetí motorového vozidla, na nìmž došlo k realizaci díla,
je sepsán pøedávací protokol; pøevzetí motorového vozidla
objednatel stvrzuje svým podpisem na pøedávacím protokolu. Svým
podpisem na pøedávacím protokolu rovnìž objednatel potvrzuje, že si mìl pøi
pøevzetí motorového vozidla možnost toto osobnì vyzkoušet, že je pøevzal
plnì funkèní a že mu byla pøedvedena zpùsobilost díla sloužit svému
úèelu. Každou zjištìnou vadu a poškození zpùsobené dodavatelem je
objednatel povinen písemnì uvést do pøedávacího protokolu. Náklady
objednatele na pøevzetí díla jdou k jeho tíži a nese si je sám. Dodavatel
žádné náklady za pøedání díla neúètuje.
5.4.Je-li souèástí realizace díla demontáž èástí konstrukce motorového
vozidla, souhlasí smluvní strany s tím, že takto demontované èásti se
okamžikem demontáže stávají vlastnictvím dodavatele.
5.5.Nebezpeèí škody na motorovém vozidle pøechází na objednatele
okamžikem pøevzetí díla. Dodavatel neodpovídá za škody na motorovém
vozidle, na nìmž došlo k realizaci díla, je-li objednatel v prodlení s jeho
pøevzetím.
6.Odpovìdnost za vady, záruky, reklamace
6.1.Práva a povinnosti plynoucí smluvním stranám z odpovìdnosti za vady
se øídí pøíslušnými obecnì závaznými právními pøedpisy, a to zejm. §
1914 až 1925 a § 2099 až 2117 obèanského zákoníku. Práva plynoucí
z odpovìdnosti za vady uplatòuje objednatel v sídle nebo provozovnì
dodavatele.
6.2 Dodavatel odpovídá objednateli za to, že dílo je ve shodì se smlouvou o
dílo a tìmito OP, zejm. že má vlastnosti stanovené smlouvou nebo
dodavatelem popisované èi na základì reklamy oèekávané, jinak je plnìno
vadnì a objednatel má práva z vadného plnìní.
6.3 Právo objednatele z vadného plnìní zakládá vada, kterou má dílo pøi
pøechodu nebezpeèí škody na objednatele, by se projeví až pozdìji, jakož
i pozdìji vzniklá vada, kterou dodavatel zpùsobil porušením své povinnosti.
6.4 Je-li vadné plnìní podstatným porušením smlouvy, má objednatel právo
na dodání chybìjící vìci, na odstranìní vady opravou
vìci, na pøimìøenou slevu z ceny díla, nebo má právo odstoupit od smlouvy.
Objednatel sdìlí dodavateli, jaké právo si zvolil, pøi oznámení vady,
nebo bez zbyteèného odkladu po oznámení vady. Neodstraní-li dodavatel
vadu v pøimìøené lhùtì èi oznámí-li objednateli, že vady neodstraní, mùže
objednatel požadovat místo odstranìní vady pøimìøenou slevu z ceny díla,
nebo mùže od smlouvy o dílo odstoupit. Je-li vadné plnìní nepodstatným
porušením smlouvy, má objednatel právo na odstranìní vady, anebo na
pøimìøenou slevu z ceny díla.
6.5.Dodavatel poskytuje na dílo záruku 6 mìsícù (základní záruka). Jako
záruèní list slouží daòový doklad o zaplacení ceny díla.
6.6.V pøípadì, že objednatel vyhoví podmínkám uvedeným v tomto èl. 6.6.,
mùže mu dodavatel poskytnout záruku na dílo v trvání 3 let, nebo do
ujetí 100.000 km, podle toho, co nastane døíve (rozšíøená záruka). Pro
poskytnutí rozšíøené záruky je objednatel povinen dodavateli doložit
provedení takové kontroly správné funkce filtru DPF a jeho pøilehlých
komponent autorizovaným dealerem znaèky motorového vozidla, na nìmž
bylo/má být realizováno dílo, která byla provedena maximálnì 14 dnù pøed èi
po realizaci díla, a v pøípadì, že kontrolou byly zjištìny vady, také doložit
jejich odstranìní a zajištìní správné funkce systému jako celku. Doložení
kontroly a odstranìní vad provádí objednatel pøíslušnými výpisy z
fyzických a elektronických kontrol, mìøení, originální diagnostiky znaèkové
diagnostiky a oprav motorového vozidla, vè. faktur za provedené úkony.
Zajištìním správné funkce systému jako celku se rozumí dosažení takového
stavu motorového vozidla, na kterém bylo/má být realizováno dílo, které
spoèívá zejm. ve správné funkci turbodmychadla, MAF senzoru (váha
vzduchu), EGR ventilu, vstøikovaèù paliva, vstøikovacího, vysokotlakého a
podávacího èerpadla paliva (pokud je jimi motorové vozidlo vybaveno),
systému aditivace filtru DPF, snímaèù diferenciálního tlaku, teplotních
èidel výfukového systému, lambasondy, v zajištìní dostateèného množství
aditiv pro regeneraci filtru DPF a v resetu nastavení všech adaptaèních
hodnot po regeneraci filtru DPF originální diagnostikou. 6.7.Záruka se
nevztahuje na pøípady, kdy
6.7.1.došlo k neodbornému èi nepøimìøenému zacházení èi provozu
motorového vozidla èi k jeho neodborné èi nepøimìøené obsluze, k užívání
motorového vozidla zpùsobem èi v podmínkách, k nimž není dle výrobce
urèen, k používání dílù, které nejsou pro motorové vozidlo schváleny jeho
výrobcem, k projevùm vyšší moci, k nedodržení servisních intervalù
motorového vozidla a jeho souèástí/pøíslušenství, k provedení
neautorizovaných zásahù do motorového vozidla po provedení a pøedání
díla objednateli, k nedodržení doporuèení pøedaných dodavatelem
objednateli podle bodu 2.2. tìchto OP, k zásahùm do díla ze strany jiných
osob než dodavatelem;
6.7.2.k jiným vadám motorového vozidla, jako jsou napø. nefunkèní nebo
poškozený snímaè diferenciálního tlaku, èidlo teploty výfukových plynù
nebo lambdasondy urèující bohatost smìsi, nízká hladina nebo nefunkèní
aditivace, pokud je jí vozidlo vybaveno, únik provozní kapaliny do
výfukového systému (olej, antifreeze ad.), neodborné chemické èištìní filtru
DPF, zejména ve formì jeho zanesení, neodborné vodní èištìní filtru
DPF tlakovou vodou, špatná funkce vstøikovaèù paliva motoru (zvýšená
kouøivost), EGR ventilu (zvýšená kouøivost) nebo øídící jednotky motoru,
popø. øídícího software motoru, mechanické poškození keramické vložky filtru
DPF, nedodržení pravidel doporuèených výrobcem vozidla pro regeneraci
filtru DPF, použití neautorizovaných komponentù pro zvýšení výkonu vozidla
(powerbox, chiptuning ad.), manipulace s tachometrem a poètem najetých
kilometrù vozidla.
6.8.Smluvní strany souhlasí s tím, že po dobu odstraòování vad díla nemá
objednatel právo na poskytnutí náhradního motorového vozidla.
6.9.Nároky z vadného plnìní i nároky plynoucí z poskytované záruky
uplatòuje objednatel v sídle èi v provozovnì dodavatele, a to zpravidla
písemnì. V pøípadì oprávnìné reklamace má objednatel právo na náhradu
pøimìøených nákladù dopravy reklamované vìci. Dodavatel vydá objednateli
písemné potvrzení o tom, kdy své právo uplatnil, co je obsahem reklamace a
jaký zpùsob vyøízení reklamace objednatel požaduje. Dále dodavatel vydá
objednateli písemné potvrzení o datu a zpùsobu vyøízení reklamace, vè.
potvrzení o provedení opravy a o dobì jejího trvání, a v pøípadì zamítnutí
reklamace odùvodnìní takového zamítnutí. Dodavatel vyøídí reklamaci a

odstraní vady díla nejpozdìji do 30 dnù ode dne uplatnìní reklamace a v
téže lhùtì rovnìž emailem èi telefonicky informuje objednatele o zpùsobu
vyøízení reklamace; neodstraní-li dodavatel odstranitelné vady díla v této
lhùtì, má se za to, že vadu nelze odstranit.
7. Odpovìdnost za škodu
7.1.Odpovìdnost smluvních stran za zpùsobenou škodu se øídí obecnì
závaznými právními pøedpisy.
7.2.Je-li souèástí realizace díla zkušební jízda motorovým vozidlem, na
nìmž má být nebo bylo dílo realizováno, odpovídá dodavatel objednateli
za škodu zpùsobenou takovou jízdou, ledaže takové motorové vozidlo
øídil objednatel nebo osoba jím povìøená; v takovém pøípadì pøechází
nebezpeèí škody i odpovìdnost za škodu na objednatele.
7.3.Dodavatel neodpovídá za škodu zpùsobenou na vìcech
nacházejících se v motorovém vozidlu, na nìmž má dojít nebo došlo k
realizaci díla,
ledaže takové vìci pøevzal do své úschovy.
7.4.Všechny nároky z odpovìdnosti za škodu vùèi dodavateli je
objednatel povinen uplatnit písemnì u dodavatele.
8. Odstoupení od smlouvy o dílo uzavøené se spotøebitelem
8.1.Objednatel, který uzavírá smlouvu o dílo mimo rámec své
podnikatelské èinnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého
povolání nebo jinak jedná s dodavatelem (dále jen „spotøebitel“), mùže od
smlouvy o dílo odstoupit ve všech pøípadech, které mu pro tento úèel
stanoví zákon, a to bez jakékoliv sankce. 8.2.Spotøebitel má zejména
právo odstoupit bez zbyteèného odkladu od smlouvy o dílo, poruší-li
dodavatel takovou smlouvu podstatným zpùsobem. Podstatné je takové
porušení povinnosti, o nìmž strana porušující smlouvu již pøi uzavøení
smlouvy vìdìla nebo musela vìdìt, že by druhá strana smlouvu
neuzavøela, pokud by toto porušení pøedvídala; v ostatních pøípadech se
má za to, že porušení podstatné není. Za podstatné porušení
smlouvy o dílo se považuje stav, kdy se dodavatel ocitl v prodlení
s dokonèením díla po dobu delší než 14 dnù.
8.3.Spotøebitel mùže od smlouvy o dílo odstoupit i bez zbyteèného
odkladu poté, co z chování dodavatele nepochybnì vyplyne, že poruší
smlouvu
podstatným zpùsobem, a nedá-li dodavatel na výzvu spotøebitele
pøimìøenou jistotu.
8.4.Smlouva o dílo, od níž bylo odstoupeno, se ruší od samého poèátku,
a práva a povinnosti stran v rozsahu odstoupení zanikají. K odstoupení
od smlouvy se vyžaduje písemná forma. Odstoupení od smlouvy je
úèinné dnem, kdy bylo jeho písemné odstoupení doruèeno druhé smluvní
stranì.
8.5.Práva spotøebitele na odstoupení od smlouvy o dílo v pøípadì, kdy
vadné plnìní pøedstavuje podstatné porušení smlouvy, upravuje èl. 6
tìchto OP.
9. Ochrana osobních údajù
9.1.Uzavøením smlouvy o dílo poskytuje objednatel dodavateli dobrovolnì
své osobní údaje a souhlasí s jejich zpracováním dle zákona o ochranì
osobních údajù, a to s omezením pro úèely uzavøení a realizace smlouvy
o dílo. Souhlas ke zpracování osobních údajù udìluje objednatel
dodavateli
do písemného odvolání takového souhlasu.
9.2.Objednatel má právo na pøístup ke svým osobním údajùm v rozsahu
a zpùsobem stanoveným zákonem a na vyžádání informace o zpracování
svých osobních údajù; dodavatel je povinen takovou informaci bez
zbyteèného odkladu objednateli pøedat. Dodavatel má právo za
poskytnutí informace požadovat po objednateli pøimìøenou úhradu
nepøevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
10. Ustanovení spoleèná a závìreèná
10.1.Smlouva o dílo se uzavírá na dobu neurèitou a zaniká zpùsoby,
které stanoví zákon, zejm. splnìním, písemnou dohodou smluvních stran
a
odstoupením. Dodavatel má právo odstoupit od smlouvy o dílo (a) v
pøípadì, že se objednatel ocitl v prodlení s úhradou ceny díla po dobu
delší než 14 dnù, a (b) v pøípadì, že bìhem realizace díla zjistí existenci
vad èi pøekážek na stranì objednatele, o kterých nebyl objednatelem
informován, a které znemožòují realizaci díla. V obou pøípadech je
dodavatel oprávnìn požadovat po objednateli náhradu svých nákladù
souvisejících s pøípravou a realizací díla anebo uvedením motorového
vozidla do stavu pøed zahájením realizace díla.
10.2.Smluvní vztahy vznikající mezi dodavatelem a objednatelem se øídí
právním øádem Èeské republiky, a to zejména obèanským zákoníkem a
zákonem o ochranì spotøebitele. Smlouvu o dílo lze uzavøít pouze
v èeském jazyce.
10.3.Dodavatel je oprávnìn k poskytování plnìní objednaného
objednatele na základì živnostenského oprávnìní a kontrolu provádí
pøíslušný
živnostenský úøad. Dozor nad dodržováním zákona o ochranì
spotøebitele provádí v rámci své pùsobnosti Èeská obchodní inspekce.
Dozor nad oblastí ochrany osobních údajù vykonává Úøad pro ochranu
osobních údajù. Dodavatel není ve vztahu k objednateli vázán žádnými
kodexy chování ve smyslu §1826 odst. 1, písm. e) obèanského zákoníku.
10.4.Smlouva o dílo je dodavatelem archivována v listinné podobì a není
pøístupná.
10.5.Komunikace mezi stranami bude probíhat dle kontaktních údajù
uvedených na smlouvì o dílo. O zmìnì kontaktních údajù je objednatel
povinen dodavatele bez zbyteèného odkladu písemnì informovat.
10.6.Mimosoudní vyøizování stížností objednatele vyøizuje dodavatel pøes
e-mailovou adresu. Informaci o vyøízení stížnosti zašle dodavatel
objednateli na jeho e-mailovou adresu, kterou mu objednatel pro tento
úèel sdìlil.
10.7.Dodavatel si vyhrazuje právo mìnit OP bez pøedchozího
upozornìní, èímž nejsou dotèena práva a povinnosti vzniklé po dobu
úèinnosti
pøedchozích OP.
10.8.OP s úèinností od 1.11.2014 nahrazují všechny pøedchozí
Všeobecné obchodní a záruèní podmínky pro renovace a èištìní filtrù
pevných èástic DPF.
V Kladnì dne 1.11.2014.

