Všeobecné obchodní podmínky (VOP) společnosti DONAU LAB s.r.o.,

zapsané v oddílu C 8703, obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, obchodní firma
DONAU LAB, s.r.o., se sídlem Třebohostická 3069/14, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 45244651,
statutární orgán – jednatel, který jedná jménem společnosti samostatně.

1.

ROZSAH A PLATNOST

1.1.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky
("VOP") upravují smluvní vztahy mezi
zákazníkem ("Zákazník") a společností
DONAU LAB s.r.o. ("Donau Lab"). Dále je
každý uveden také jako strana (“Strana”)
a společně jako strany (“Strany”).

1.2.

VOP
upravují
dodávku
produktů
("Produkty")
a
poskytování
služeb
("Služby"). Vztahují se na všechny
Produkty a Služby, které Zákazníkovi dodá
Donau Lab.

1.3.

1.4.

Tyto VOP tvoří jako příloha číslo 1 nedílnou
součást „Smlouvy“ (viz 2.2.) a zákazník
uzavřením
„Smlouvy“
výslovně
prohlašuje,
že
byl
s podmínkami
seznámen a tyto v plném rozsahu
akceptuje.
Použití VOP Zákazníka nebo odkázání na
jiné VOP je vyloučeno, jak je uvedeno ve
Smlouvě.
JEJÍ

2.6.

V případě rozporů bude mít Smlouva
uzavřená podle článku 2.2. přednost před
VOP a tato Smlouva nahradí jakékoli
smluvní vztahy týkající se předmětu
Smlouvy.

3.

PRODUKTY A SLUŽBY SPOLEČNOSTI
DONAU LAB
Konkrétní výčet Produktů a Služeb
společnosti Donau Lab je uveden ve
Smlouvě.

4.

POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

4.1.

Zákazník včas vytvoří podmínky nezbytné
pro to, aby společnost Donau Lab dodala
Produkty a poskytla Služby podle
podmínek Smlouvy. To bude zahrnovat
zejména poskytnutí všech nezbytných
informací Zákazníkem tak, aby společnost
Donau Lab mohla uskutečnit plnění
Smlouvy.

2.

UZAVŘENÍ
SMLOUVY
NÁLEŽITOSTI

2.1.

Nabídky společnosti Donau Lab jsou platné
po dobu 30 dnů od vystavení nabídky a to
za předpokladu, že nabídka nestanoví
jinou dobu platnosti. Nabídka může
obsahovat dodatečná ustanovení týkající
se její platnosti.

4.2.

Smlouva
("Smlouva")
je
uzavřena
následovně: a) akceptací nabídky –
návrhu smlouvy včetně těchto VOP
Zákazníkem a potvrzením objednávky
společností Donau Lab nebo b) písemným
uzavřením Smlouvy, jejíž součástí budou
tyto VOP.

Pokud Zákazník nesplní svoje povinnosti
ani po uplynutí písemného poskytnutí
dodatečné lhůty společností Donau Lab,
může Donau Lab odstoupit od Smlouvy a
požadovat náhradu škody. Rozumí se, že
Donau Lab si ponechává a vyhrazuje
veškerá ostatní práva.

4.3.

Zákazník může využívat Produkty a Služby
společnosti Donau Lab pouze v souladu
s jejich účelem. V tomto směru je
Zákazník povinen využívat kvalifikovaný
personál a dodržovat všechna ustanovení
a informace, která se vztahují na použití
Produktů a Služeb, zejména návody
k obsluze a školení při instalaci.

5.

TERMÍNY

5.1.

Termíny a lhůty dodávky týkající se Donau
Lab
jako
dodavatele
jsou
pouze
informativní, pokud nebudou stanoveny ve
Smlouvě jako závazné.

2.2.

A

budou její součástí. Nebude-li existovat
žádná jiná dohoda v opačném smyslu,
budou platit pravidla ExWorks (v sídle
příslušného výrobce). V případě rozporů
mezi Smlouvou a příslušnými Incoterms,
respektive VOP a příslušnými Incoterms,
Smlouva, respektive VOP budou mít
přednost.

2.3.

Pokud plnění společnosti Donau Lab
vyžaduje povolení státního orgánu ČR,
Smlouva se stane účinnou až poté, co
bude toto povolení uděleno.

2.4.

Brožury a katalogy nejsou závazné. Údaje
v
plánech,
výkresy
a
technická
dokumentace budou závazné pouze pokud
tak bude výslovně uvedeno ve Smlouvě. V
takovém případě budou údaje podléhat
obvyklým tolerancím, pokud je společnost
Donau Lab výslovně neoznačí jako přesné.

2.5.

Pokud jde o podmínky dodávky, přenos
rizika a alokace dodatečných nákladů,
Incoterms (2018) uvedené ve Smlouvě,
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5.2.

Termíny a lhůty dodávky, týkající se
Donau Lab jako dodavatele, budou
přiměřeně prodlouženy, pokud Zákazník
nebo třetí strany budou ve skluzu s
pracemi a úkony, které mají provést
(zejména poskytnutí všech informací a
dalších produktů nezbytných pro plnění
Smlouvy a provedení zálohových plateb
Zákazníkem) nebo vzniknou-li překážky,
kterým i přes vynaložení náležité péče
nemůže Donau Lab zabránit, jako např.
chybějící
povolení,
vydání
vládních
omezení na vývoz nebo dovoz a podobná
opatření a v případě zásahu vyšší moci.
Společnost Donau Lab je povinna
přiměřeně informovat Zákazníka o těchto
zpožděních.

6.

CENY A DODATEČNÉ NÁKLADY

6.1.

Zákazník uhradí cenu za dodávku
Produktů a poskytnutí Služeb sjednanou
ve Smlouvě. Nebude-li dohodnuto jinak,
cena je v měně stanovené ve Smlouvě a
bez jakékoli příslušné daně z přidané
hodnoty
(DPH).
Náklady
spojené
s odevzdáním Produktu a jeho převzetím
v místě plnění nese Zákazník.

6.2.

Služby (včetně Instalace – s ohledem na
dodávku Produktů (jak je stanoveno níže),
bude-li tak dohodnuto) budou hrazeny
podle sazeb Donau Lab (viz Ceník, který je
přílohou této smlouvy) platných v době
uzavření Smlouvy a to na základě
konkrétní doby trvání a použitém
materiálu, nebude-li dohodnuto jinak.

6.3.

S výhradou dohody v opačném smyslu,
alokace dodatečných nákladů se bude řídit
odsouhlasenými Incoterms (článek 2.5.).
Všechny
ceny
jsou
uvedeny
bez
dodatečných nákladů, tj. bez balného,
všech dalších dodatečných nákladů a bez
jakýchkoli srážek, nebude-li stanoveno
jinak.

7.

FAKTURACE A PLATBA

7.1.

S výhradou dohody v opačném smyslu,
odměnu za Produkty a Služby fakturuje
společnost Donau Lab v okamžiku dodávky
Produktů nebo poskytnutí Služeb. Pokud
odměna dosáhne částky 700 000 Kč
(netto) až 3 500 000 Kč (netto), jedna
třetina celkové odměny bude splatná v
okamžiku uzavření Smlouvy formou
zálohové faktury. Přesáhne-li odměna
částku 3 500 000 Kč, záloha v okamžiku

uzavření Smlouvy bude činit dvě třetiny
celkové odměny.
7.2.

Platba bude uskutečněna ve prospěch
společnosti Donau Lab bez odečtení
jakýchkoli slev, nákladů, poplatků, cel a
podobně.

7.3.

S výhradou dohody v opačném smyslu,
budou faktury společnosti Donau Lab
splatné ve lhůtě 14 dnů od data vystavení
faktury. To se netýká zálohových faktur,
které mají být uhrazeny v okamžiku
uzavření Smlouvy.

7.4.

Nebude-li faktura zaplacena během této
lhůty splatnosti, bude Zákazník bez
dalšího upozornění v prodlení s platbou a
bude dlužit úrok z prodlení ve výši 10 %
ročně z nedoplatku.

7.5.

Minimální
fakturační
částka
je
3 000 Kč (netto). Tedy v každém případě
bude odměna pro Donau Lab činit nejméně
3 000 Kč (netto).

7.6.

Dodržovat platební lhůty je třeba i v
případě, pokud odeslání, doprava a
případná Instalace (jak je stanovená níže)
či zahájení provozu bude opožděno z
důvodů, za které nebude společnost
Donau Lab odpovědná.

7.7.

Pokud bude Zákazník v prodlení s platbou
nebo pokud bude společnost Donau Lab
nucena předpokládat, že Zákazník platby
neprovede, Donau Lab může, aniž by byly
dotčeny jakékoli další nároky a práva,
pozastavit další realizaci Smlouvy nebo
zadržet
plnění,
dokud
nebudou
odsouhlaseny nové platební a dodací
podmínky, respektive záruky. Nebude-li
dosažena
příslušná
dohoda
během
přiměřené doby, Donau Lab může
odstoupit od Smlouvy a požadovat
náhradu škody.

8.

VÝHRADA VLASTNICTVÍ

8.1.

Donau Lab zůstane vlastníkem jakýchkoli
Produktů, dokud nebudou zcela zaplaceny.
Dokud bude tato výhrada vlastnictví v
platnosti, Zákazník nesmí prodat, zatížit
nebo jakkoli jinak s Produkty nakládat. Za
případné vzniklé škody však zodpovídá
Zákazník dnem převzetí Produktu.

8.2.

Zákazník je povinen spolupracovat, pokud
jde o opatření, která jsou nutná pro
zajištění ochrany vlastnického práva
společnosti Donau Lab; Zákazník tímto
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opravňuje společnost Donau Lab zapsat
výhradu vlastnictví do veřejných rejstříků
v místě sídla Zákazníka. Jakékoli poplatky,
které vzniknou v souvislosti s tímto
úkonem, ponese Zákazník.
8.3.

Jestliže se Zákazník dozví o opatřeních,
nebo hrozbách takových opatření, která
zatíží vlastnická práva Donau Lab k
Produktům, bude Zákazník neprodleně
písemně informovat Donau Lab.

9.

DODACÍ PODMÍNKY, PŘECHOD RIZIK
A MÍSTO PLNĚNÍ

9.1.

S výhradou dohody v opačném smyslu,
dodací podmínky, přechod rizik a místo
plnění se bude řídit odsouhlasenými
Incoterms (článek 2.5.).

9.2.

9.3.

Bude-li zpožděno odeslání z důvodu
žádosti Zákazníka nebo z důvodu jiných
okolností, za které není společnost Donau
Lab odpovědná, k přechodu rizik na
Zákazníka dojde v původně zamýšlené
době. Od tohoto okamžiku dále budou
Produkty skladovány na náklady a na
riziko Zákazníka.
S výhradou dohody v opačném smyslu,
místem plnění pro Služby bude místo sídla
společnosti Donau Lab. V případě, že bude
vyžadováno provedení Služeb na jiném
místě bude zákazníkovi účtováno cestovné
a náklady na ubytování (viz Ceník, který je
přílohou této Smlouvy).

9.4.

S výhradou dohody v opačném smyslu,
Donau Lab bude moci provádět dílčí
dodávky. Pro přechod rizik v případě každé
dílčí dodávky rovněž platí výše uvedená
ustanovení.

10.

DOPRAVA A POJIŠTĚNÍ

10.1. S výhradou dohody v opačném smyslu,
doprava a pojištění se budou řídit
odsouhlasenými Incoterms (článek 2.5.).
10.2. Doprava se uskuteční na náklady a riziko
Zákazníka. S výhradou dohody v opačném
smyslu, společnost Donau Lab určí
dopravce.
10.3. Zákazník je odpovědný za pojištění proti
poškození jakékoliv povahy.
10.4. Jakékoli zvláštní požadavky týkající se
odeslání, dopravy a pojištění budou včas

oznámeny společnosti Donau Lab. Jakékoli
náklady s tím související ponese Zákazník.
10.5. S výhradou dohody v opačném smyslu,
bude Donau Lab účtovat balné dodatečně
a obaly se nebudou vracet. Pokud budou
obaly určeny jako majetek společnosti
Donau Lab, požaduje se, aby je Zákazník
zaslal zpět do místa odeslání na vlastní
náklady.
10.6. Stížnosti Zákazníka v souvislosti s
odesláním
nebo
dopravou
budou
bezodkladně
adresovány
poslednímu
přepravci při přijetí dodávky nebo
přepravních dokumentů.
11.

ZMĚNY PRODUKTŮ A SLUŽEB

11.1. Obě Strany mohou požadovat změny
Produktů a Služeb. Pokud taková změna
povede
k
dodatečným
nákladům,
výdajům,
nebo
výlohám,
Zákazník
poskytne
společnosti
Donau
Lab
příslušnou náhradu.
12.

INSTALACE

12.1. Dodávka Produktů bude zahrnovat jejich
instalaci společností Donau Lab pouze v
případě, pokud tato Instalace byla
výslovně dohodnuta.
12.2. Pro jakoukoliv Instalaci je Zákazník
povinen zajistit na vlastní náklady
následující: osvětlení, vodu, elektrickou
energii a, bude-li požadováno, (i) připojení
stlačeného
vzduchu,
ústředního
vytápění/chlazení, vakua a inertního plynu
(ii)
zdvihací
zařízení
a
přepravní
prostředky u Zákazníka.
12.3. Bude-li Instalace zpožděna na základě
žádosti Zákazníka nebo z jiných důvodů,
za které není společnost Donau Lab
odpovědná, jakékoli dodatečné náklady
ponese Zákazník.
13.

SOFTWARE A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

13.1. Pokud bude Produkt obsahovat software,
Zákazníkovi bude uděleno nevýlučné a
nepřenosné právo používat software pro
účel stanovený Smlouvou. Udělení tohoto
nevýlučného a nepřenosného práva
používat software bude uskutečněno v
souladu
s
licenčními
podmínkami
příslušného výrobce, které budou použity
výlučně. S výhradou dohody v opačném
smyslu, právo používání nebude rozšířeno
ani na zdrojový kód softwaru ani na jeho
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nezávislé editování. Je zakázáno kopírovat
a dekompilovat zdrojový kód.
13.2. Jakákoli práva duševního vlastnictví
týkající se Produktů a Služeb zůstávají
výlučným
vlastnictvím
příslušného
výrobce Produktů a Služeb, případně
společnosti Donau Lab.
14.

ZÁRUKA

14.1. V tomto článku 14 jsou záruční závazky
společnosti Donau Lab, respektive záruční
práva Zákazníka stanovena taxativně;
tedy jakýkoliv zákonný záruční závazek,
respektive práva, i zákonné závazky,
respektive práva, jsou vyloučena.
14.2. Společnost
Produktů:
–

–

Donau

Lab

garantuje

u

že Produkty budou bez fyzických i
právních vad, které ruší nebo
snižují jejich hodnotu nebo jejich
vhodnost pro zamýšlené použití,
které bylo společnosti Donau Lab
písemně oznámeno.
Stav
vyčištění
"z výrobního
závodu". Jakékoli čištění navíc,
zejména čištění před zahájením
provozu nebo pravidelné čištění je
povinností Zákazníka.

14.3. Ohledně Produktů, které jsou vyrobeny ze
skla, Donau Lab zaručuje následující:
–

Správné teploty tání, včetně
chlazení bez vnitřního napětí.

–

Nepoškozený povrch skla. Platí
směrnice a tolerance normy AD
2000 (N 4 dodatek 1).

14.4. Pokud jde o Služby, Donau Lab zaručuje,
že jsou prováděny s náležitou péčí a
pečlivostí.
14.5. Jakákoli záruka je vyloučena pro běžné
opotřebení, pro součástky podléhající
opotřebení a spotřební materiál.
14.6. Podle svého nejlepšího vědomí a podle
nejnovějších poznatků a současného stavu
techniky bude Donau Lab informovat
zákazníka ohledně vhodnosti Produktů pro
zamýšlený účel a ohledně kompatibility
materiálů, což znamená, že Donau Lab
v tomto smyslu nepřebírá záruku ani
odpovědnost.
14.7. Záruka se nevztahuje a bude tak neplatná,
pokud bude vada způsobena částečně

nebo celá Zákazníkem, třetí stranou nebo
náhodnou událostí. To rovněž platí v
následujících případech (bez ohledu na to,
zda byla vada tímto způsobena či
ovlivněna): nesprávná Instalace (pokud
Instalaci neprovedla společnost Donau
Lab), nepřípustným nebo nesprávným
používáním
(zejména
v
případě
nedodržení návodu k použití, užíváním
personálu
bez
zaškolení
nebo
s
nedostatečným zaškolením, nadměrného
užívání i používání nevhodných prostředků
nebo příslušenství), opomenutí nebo
nedostatečná údržba (pokud údržbu
nepřevzala
společnost
Donau
Lab),
nesprávné opravy, použití nevhodných
náhradních
dílů,
chemické
nebo
elektrolytické účinky.
14.8. Zákazník zkontroluje Produkty po jejich
dodání tímto způsobem:
–

Stav obalu: při převzetí. Případné
zjevné poškození Produktů: během 10
dnů.

–

S ohledem na všechna další hlediska:
během 30 dnů.

Zákazník musí reklamovat u Donau Lab
písemnou formou ve výše uvedených
lhůtách veškeré zjištěné nebo zjevné
vady.
Jakékoliv další vady musí být
písemně oznámeny společnosti Donau Lab
neprodleně po jejich zjištění. Navíc musí
Zákazník neprodleně přijmout veškerá
příslušná opatření pro zmírnění škod. V
případě, že Zákazník nesplní výše uvedené
povinnosti, veškerá záruční práva budou
vyloučena.
14.9. S výhradou dohody v opačném smyslu,
záruční doba je 12 měsíců. Je zahájena
odesláním Produktů (článek 9.). Pokud je
společnost Donau Lab odpovědná za
Instalaci, záruční doba započne po
ukončení Instalace. S výhradou dohody v
opačném smyslu, pokud bude odeslání
nebo Instalace zpožděna z důvodů, za
které
není
společnost
Donau
Lab
odpovědná, záruční doba skončí 18 měsíců
po oznámení připravenosti k odeslání.
14.10. Během záruční doby má Zákazník nárok
na nápravu vad prostřednictvím bezplatné
opravy společností Donau Lab. Za tímto
účelem Zákazník zašle produkt do Donau
Lab, vše na své vlastní náklady a riziko.
Bude-li zaslání do Donau Lab postrádat
smysl, Donau Lab provede opravu zdarma
v místě sídla Zákazníka. V každém případě
má společnost Donau Lab právo, podle
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svého uvážení, napravit vadu jakýmkoli
jiným způsobem, např. novou dodávkou
Produktu v souladu s ustanoveními
Smlouvy.
14.11. Vyměněné části nebo Produkty
stanou majetkem Donau Lab.

se

14.12. Pokud jde o opravené vady, záruční
doba bude 6 měsíců. V jakémkoli případě
bude záruční doba maximálně 24 měsíců
od původního počátečního dne záruční
doby (článek 14.9.).
14.13. Pokud společnost Donau Lab nebude
schopna napravit zjištěnou vadu, bude
Zákazník oprávněn, v případě prokázané
vady
a
po
písemném
stanovení
přiměřeného prodloužení lhůty, požadovat
slevu z ceny, která bude odpovídat dopadu
na hodnotu nebo – a to pouze v případě
podstatných vad, které mají dopad na
příslušnou užitnou hodnotu v rozsahu, na
základě
kterého
nelze
spravedlivě
přiměřeně
očekávat
přijetí
daného
Produktu Zákazníkem - odstoupit od
Smlouvy.
14.14. Zákazník
poskytne
součinnost
společnosti Donau Lab s ohledem na
plnění záručních závazků.
15.

ÚDRŽBA
Údržba Produktů musí být prováděna v
souladu s příslušnými požadavky a
personálem kvalifikovaným pro tuto
údržbu. Zákazník bude za údržbu
zodpovědný,
pokud
ji
nepřevzala
společnosti Donau Lab.

16.

PŘIPRAVENOST
PRO
NÁHRADNÍCH DÍLŮ

DODÁVKU

Donau Lab usiluje o dodávky náhradních
dílů Zákazníkovi – podle příslušného
pořádku – během lhůty dostupnosti pro
náhradní díly, které stanoví příslušný
výrobce (výrobci). S výhradou dohody v
opačném smyslu, Donau Lab nepřebírá
žádnou
odpovědnost
týkající
se
dostupnosti náhradních dílů.
17.

ODPOVĚDNOST

17.1. Společnost Donau Lab bude odpovědná za
škody, které vzniknou Zákazníkovi z
důvodu porušení Smlouvy společností

Donau Lab – bez ohledu na právní základ
– v částce do hodnoty Smlouvy.
17.2. Odpovědnost za ušlý zisk, nerealizovanou
úsporu, regresní nároky uplatněné třetími
stranami, náhradu škody plynoucí z
přerušení provozu i za jakoukoli náhradu
za přímou i následnou škodu, je
vyloučena.
17.3. Omezení odpovědnosti stanovené v tomto
článku neplatí ani pro osobní úrazy ani pro
náhradu škody, která byla způsobena
úmyslně nebo hrubou nedbalostí. Pokud
jde o tuto náhradu škody, společnost
Donau Lab bude odpovědná bez omezení.
17.4. Zákazník nebude uplatňovat náhradu
škody vůči společnosti Donau Lab plynoucí
z toho, že Zákazník nedodrží regulační
opatření, a ze skutečnosti, že třetí strany
(včetně úřadů) v důsledku toho uplatní
nároky vůči Donau Lab.
18.

VYŠŠÍ MOC

18.1. Vyšší moc se vztahuje na události, nad
kterými Strany nemají žádnou kontrolu.
Případy vyšší moci zahrnují zejména:
přerušení veřejných dodávek energie a
komunikační a dopravní infrastruktury,
vládní opatření, škodlivý software nebo
útoky
hackerů,
požár,
mimořádné
povětrnostní jevy, epidemie, nukleární a
chemické nehody, zemětřesení, válku,
teroristické útoky, stávky a sabotáž.
18.2. Pokud je Straně bráněno v plnění jejích
smluvních povinností celkově nebo zčásti z
důvodu události způsobené vyšší mocí,
dotčená Strana bude zbavena své
odpovědnosti za neplnění po dobu trvání
takové události.
18.3. V případě trvání vyšší moci může jakákoli
ze Stran ukončit Smlouvu se zpětnou
platností k datu, kdy výskyt události
způsobené vyšší mocí začal. Produkty
dodané a Služby poskytnuté do tohoto
data budou uhrazeny.
19.

MLČENLIVOST A ZPRACOVÁNÍ A
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE
SMYSLU
NAŘÍZENÍ
EVROPSKÉHO
PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679
ZE DNE 27. 4. 2016 (GDPR)

19.1. Donau Lab a Zákazník se zavazují
zachovávat
mlčenlivost
o
všech
informacích a údajích obou Stran, o
kterých se dozvěděli v souvislosti se
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Smlouvou nebo ohledně Smlouvy (např.
nabídky,
výkresy,
projektová
dokumentace,
vzorky,
modely).
Informace, které jsou obecně známé nebo
je Strany získaly nezávisle na smluvním
vztahu, se nebudou považovat za důvěrné.
Požadavky na zákonné zveřejnění jsou
zachovány.
19.2. Povinnost zachování mlčenlivosti rovněž
zahrnuje zákaz používání pro jiné než
smluvní účely a bude přetrvávat i po
ukončení Smlouvy tak dlouho, dokud bude
existovat zájem na zachování mlčenlivosti
u Donau Lab nebo Zákazníka.
19.3. Donau Lab a Zákazník zajistí, že jejich
zaměstnanci, společníci, subdodavatelé a
dodavatelé
budou
rovněž
vázáni
povinností
mlčenlivosti.
Povinnost
mlčenlivosti bude odpovídat minimálně
tomuto článku Smlouvy.

hospodářskému obsahu nahrazovaného
ustanovení.
20.4. Převod smluvního vztahu nebo postoupení
nároků Zákazníkem vyžaduje písemný
souhlas Donau Lab.
20.5. Smlouva a jakékoliv události týkající se
majetkového práva vztahujícího se ke
Smlouvě
budou
podléhat
výhradně
hmotnému právu České republiky s
vyloučením Úmluvy Organizace spojených
národů ze dne 11. dubna 1980 o
Mezinárodním prodeji zboží.
20.6. Místně příslušným je obecný soud Donau
Lab, pokud jde o jakékoli spory, které
vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti
s ní.

19.4. Stávající závazky mlčenlivosti mezi Donau
Lab a Zákazníkem ohledně důvěrných
informací jsou zachovány.
20.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

20.1. Změny nebo dodatky ke Smlouvě nebo
VOP mohou být provedeny společností
Donau Lab jednostranně – zákazníkovi
musí být změny neprodleně písemně
oznámeny. Zákazník má ve lhůtě 14 dnů
od doručení vyrozumění o změnách právo
tyto písemně odmítnout a Smlouvu
vypovědět.
20.2. Zákazník nemá právo zápočtu, pokud jeho
nároky
nebudou
písemně
uznány
společností Donau Lab nebo stanoveny s
konečnou
platností
prostřednictvím
soudního řízení.
20.3. Neplatnost nebo relativní neplatnost
(zrušitelnost) jakéhokoli ustanovení nebo
jakýchkoli ustanovení Smlouvy nečiní
ostatní ustanovení Smlouvy neplatnými. V
případě takové neplatnosti nebo relativní
neplatnosti (zrušitelnosti) se Strany budou
snažit neplatné nebo relativně neplatné
(zrušitelné) ustanovení nahradit jiným,
platným a vynutitelným ustanovením,
které bude co možná nejblíže právnímu a
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PŘÍLOHA Č. 1 - CENÍK
Přehled cen běžných služeb, které poskytuje
DONAU LAB, s.r.o. Služby jsou poskytovány na
základě našich veřejných obchodních podmínek.
Práce
-

každá započatá hodina 1 400 Kč

Ceny výjezdu
Vzdáleností se rozumí počet ujetých km ze sídla
DONAU LAB, s.r.o. do místa výkonu služby.
-

0 – 40 km ............... 950 Kč

-

40 – 80 km ............. 1 900 Kč

-

80 – 120 km ............ 2 850 Kč

-

120 – 160 km .......... 3 800 Kč

-

160 – 200 km .......... 4 750 Kč

-

200 – 240 km .......... 5 700 Kč

-

240 – 280 km .......... 6 650 Kč

-

280 – 320 km .......... 7 600 Kč

-

320 – 360 km .......... 8 550 Kč

-

360 – 400 km .......... 9 500 Kč

Ubytování
Bude účtováno dle skutečných nákladů.
Uvedené ceny neobsahují DPH v zákonem
stanovené výši.
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