Všeobecné obchodní podmínky
společnosti ATS S. A. se sídlem v Toruni
verze platná od 01. 10. 2013
§ 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále: VOP) se vztahují na všechny smlouvy o prodeji zboží
uzavírané mezi společností ATS S. A. se sídlem v Toruni, jako Prodejcem a Kupujícími.
2. Definice použité v VOP znamenají:
1) Prodejce – společnost ATS S. A. se sídlem v Toruni.
2) Kupující – podnikatel, který je druhou stranou prodejní smlouvy (kontrahent společnosti
ATS S. A.), nabývající zboží z nabídky Prodejce v rámci vykonávané hospodářské činnosti.
3) Strany – Prodejce a Kupující.
4) Zboží – Ocelové výrobky a polotovary prodávané společností ATS S. A. se sídlem v Toruni.
5) Výrobce – výrobce zboží prodávaného společností ATS S. A.
6) Nabídka – prohlášení Prodejce uvedené v písemné nebo elektronické formě, obsahující
informace o nabízeném zboží, ceně a dodavatelských podmínkách, a zveřejňující vůli Prodejce
uzavřít smlouvu.
7) Objednávka – prohlášení vůle Kupujícího uvedené v písemné nebo elektronické formě
vyjadřující záměr koupit zboží od společnosti ATS
8) Potvrzení objednávky – prohlášení vůle Prodejce uvedené v písemné nebo elektronické formě
vyjadřující záměr uzavřít prodejní smlouvu s Kupujícím a stanovující Podmínky prodejní smlouvy,
jehož následkem je uzavření prodejní smlouvy v den následující po podání objednávky
pod podmínkou, že ze strany Kupujícího nebudou v termínu jednoho dne vzneseny výhrady k
podmínkám prodejní smlouvy.
9) Odběratel – subjekt určený Kupujícím, kterému je dodáno zboží zakoupené Kupujícím.
3. Tyto VOP tvoří jedinou a vyčerpávající úpravu a zavazují Strany, co se týče prodeje zboží nabízeného
společností ATS S. A. v Toruni.
4. Ustanovení těchto VOP mohou být změněna pouze písemnou formou, jinak jsou považována
za neplatná. Uzavření samostatné prodejní smlouvy mezi Prodejcem a Kupujícím vylučuje uplatňování
těchto VOP odlišným způsobem pouze v rozsahu jasným a vyčerpávajícím způsobem upraveném ve
smlouvě.
§ 2 PROCEDURA UZAVŘENÍ PRODEJNÍ SMLOUVY
1. Každá objednávka bude obsahovat minimálně specifikaci objednávaného zboží (jeho druh, typ),
uvedení množství, ceny, termínu splatnosti a místa a termínu přejímky zboží, přepravní podmínky
a termín realizace objednávky. V případě absence některých bodů objednávky má Prodejce právo
žádat jejich doplnění. V případě neuvedení termínu splatnosti nebo místa přejímky zboží má Prodejce
právo potvrdit objednávku a uzavřít prodejní smlouvu; Strany v tom případě dojednají chybějící
informace před zahájením plnění prodejní smlouvy.
2. Podání další objednávky Kupujícím, který už dříve s Prodejcem uzavřel alespoň jednu prodejní
smlouvu, znamená vyjádření souhlasu s ustanoveními VOP.

3. K uzavření každé prodejní smlouvy, rovněž v režimu nabídky, dojde v den následující po dni, kdy
Kupující obdrží potvrzení objednávky, přičemž Strany vylučují veškeré právem stanovené možnosti
tichého (předpokládaného) uzavření smlouvy.
4. Potvrzení objednávky bude Prodejcem zasláno neodkladně po získání informací, že se zboží nachází
v jeho skladu, nebo nejpozději do 21 dní v případě nutného získání zboží od Výrobce nebo jiného
dodavatele. Po dobu 21 dní jsou Strany objednávkou vázány.
5. Odpověď na objednávku, která obsahuje dodatečné nebo odlišné podmínky týkající se ceny,
termínu splatnosti, kvality a množství zboží, místa a času přejímky zboží, není potvrzením objednávky,
ale prodejní nabídkou, která musí být bezpodmínečně přijata do 3 dní, ledaže obsah nabídky uvádí
možnost jejího přijetí v jiném termínu.
6. Pro platnost uzavření prodejní smlouvy nebo její změnu musejí být veškerá prohlášení vůle
vyměněná mezi stranami doručena druhé straně písemně, eventuálně faxem nebo prostřednictvím
oficiálně uvedené e-mailové adresy.
7. Pro platnost uzavření prodejní smlouvy nebo její změnu musejí být veškerá prohlášení vůle učiněna
osobami, které jednají na základě zmocnění Prodejce a Kupujícího.
§ 3 CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY A OBCHODNÍ LIMIT
1. Cena za prodané zboží a termín a podmínky její úhrady budou vždy uvedeny v potvrzení
objednávky. Úhrada může být provedena současně s vydáním zboží, nebo formou předběžné platby,
nebo s odložením termínu splatnosti.
2. Kupující zmocňuje Prodejce k vystavování faktur bez podpisu druhé Strany a k jejímu zaslání poštou
bez písemného potvrzení jejich převzetí. Ceny uváděné Prodejcem jsou cenami bez DPH a budou
navýšeny o daň z přidané hodnoty podle aktuálně platných sazeb.
3. Úhrada bude provedena bankovním převodem na bankovní účet Prodejce uvedený ve faktuře.
Dnem úhrady bude den připsání částky na bankovní účet Prodejce.
4. Úhrada ceny vyjádřené v cizí měně bude provedena v této měně, ledaže Strany rozhodnou jinak.
5. Kupující se zavazuje zaplatit cenu v termínu stanoveném v potvrzení objednávky. Když v potvrzení
objednávky není termín uvedený, zavazuje se zaplatit cenu v termínu uvedeném ve vystavené faktuře.
6. V případě prodlení Kupujícího s úhradou ceny za vydané zboží nebo její části, zaplatí Prodejci
zákonné úroky z prodlení.
7. Realizace objednávek s odloženým termínem splatnosti je možná v případě, kdy Prodejce udělí
Kupujícímu individuální obchodní limit stanovující maximální zadlužení Kupujícího.
8. Obchodní limit je Kupujícímu udělen před uzavřením první prodejní smlouvy na základě podané
žádosti o limit, která tvoří přílohu č. 1 VOP, a po ustanovení zajištění ze strany Kupujícího. Výběr
způsobu zajištění provede Prodejce.
9. Zajištěním může být zejména:
1) limit pojištění pohledávky přiznaný Kupujícímu Pojistitelem Prodejce,
2) hypotéka na nemovitostech Kupujícího nebo jiného subjektu určeného Kupujícím vinkulovaná
ve prospěch Prodejce,
3) zadržovací právo nebo zástava na základních prostředcích Kupujícího nebo jiného subjektu
určeného Kupujícím vinkulované ve prospěch Prodejce,
4) zadržovací právo nebo zástava na zásobách nebo jiných oběžních aktivách Kupujícího
vinkulované ve prospěch Prodejce,
5) postoupení pohledávky Kupujícího vinkulované ve prospěch Prodejce,
6) bankovní záruka vystavená ve prospěch Prodejce,
7) neodvolatelný dokumentární akreditiv vystavený ve prospěch Prodejce,

10. Po přiznání obchodního limitu Kupujícímu může Prodejce tento limit kdykoliv změnit
nebo odvolat, zejména v případě, že:
1) Kupující neplní ustanovení uzavřených prodejních smluv,
2) uplyne platnost zajištění,
3) získá informaci o neúčinnosti zajištění,
4) získá informaci o takovém stavu zadlužení Kupujícího vůči jiným kontrahentům, že ustanovená
zajištění by byla nedostatečná pro zabezpečení úhrady závazků vůči Prodejci z realizovaných
objednávek.
11. Kupující se zavazuje okamžitě písemně informovat Prodejce o:
1) podání návrhu na vyhlášení konkurzního řízení a rovněž o příčinách odůvodňujících tento návrh,
2) změně právního stavu firmy, změně jejího názvu nebo změně vlastníků,
3) každé změně ovlivňující účinnost ustanovených zajištění (např. o prodeji majetku a hodnot,
které by mohly pokrýt eventuální závazky),
4) každé exekuci zahájené proti Kupujícímu,
5) každém zajištění provedeném na majetku Kupujícího.
12. V případě, že Kupující nesplní informační povinnosti uvedené v § 3 odst. 11, má Prodejce právo
jednostranně odstoupit od uzavřených a nesplněných prodejních smluv a převést do stavu okamžité
vymahatelnosti pohledávky vyplývající ze smluv, na jejichž základě už provedl vydání zboží.
§ 4 REALIZACE OBJEDNÁVEK A VYDÁNÍ ZBOŽÍ
1. K vydání zboží dojde v okamžiku, kdy Prodejce vykoná všechny činnosti nutné pro umožnění
převzetí zboží Kupujícím nebo Odběratelem na místě určení, které je uvedeno v objednávce a které je
potvrzeno v potvrzení objednávky.
2. Nepřevzetí zboží nezprošťuje Kupujícího povinnosti zaplatit za zboží z důvodu provedeného
nákupu.
3. Vydání zboží bude provedeno podle podmínek stanovených vždy v potvrzení objednávky
podle pravidel INCOTERMS 2010.
4. Termín a místo vydání zboží budou stanoveny vždy v potvrzení objednávky.
5. Za datum vydání zboží se vždy považuje okamžik vyplývající z obchodních pravidel INCOTERMS
2010, podle nichž je prodej uskutečněn.
6. V případě realizace dodávky automobilovou přepravou Prodejce platí následující zásady:
1) Kupující zajistí, že příjezdové cesty do místa vykládky umožní vjezd a výjezd nákladního vozidla,
2) Kupující zajistí všechny prostředky a zařízení umožňující okamžitou vykládku vozidla,
3) za vykládku zcela odpovídá Kupující. Prodejce nenese odpovědnost za škody vzniklé v průběhu
vykládky,
4) Prodejce může Kupujícímu naúčtovat náklady na prostoj z příčin vzniklých na straně Kupujícího.
7. Kupující a Odběratel jsou povinni z množstevního a kvalitativního hlediska pečlivě zkontrolovat
zboží v okamžiku jeho převzetí. Podepsání dokladu o převzetí zboží Kupujícím nebo Odběratelem
znamená potvrzení shodnosti zboží a jeho parametrů se smlouvou.
8. Veškeré atesty předané Prodejcem spolu se zbožím, jakož i schválení, prohlášení o shodě nebo jiné
dokumenty potvrzující kvalitu zboží, jeho parametry a technické vlastnosti jsou pouze informacemi
Prodejce, že zboží bylo v souladu s prohlášením Výrobce vyrobeno podle kritérií uvedených v těchto
dokumentech a podle platných technických norem.
9. V případě, že Kupující neuvede v objednávce požadované dokumenty, není Prodejce povinen je
předat.
10. Určení Odběratele zboží Kupujícím je totožné jako jeho zplnomocnění k převzetí zboží, se všemi
následky, jako by zboží převzal Kupující.

11. Během realizace objednávek, s ohledem na druh prodávaného zboží a na množství nebo
hmotnost zboží deklarované jednostranně Výrobcem, si Prodejce vyhrazuje toleranci hmotnosti
při realizaci objednávky ve výši 10 % (in plus nebo in minus) k hmotnosti celé objednávky, ledaže
potvrzení objednávky potvrzuje něco jiného. Taková chyba týkající se hmotnosti nebude důvodem pro
reklamaci.
12. Množství zboží je objednáváno a prodáváno podle následujících jednotek míry: 1 Mg (megagram)
= 1 tuna nebo 1 běžný metr nebo 1 kg. K prodeji v běžných metrech se ustanovení § 4 odst. 11
nepoužívá.
13. Strany budou aplikovat následující zásady pro stanovení hmotnosti zboží:
1) V případě, že je zboží, které je předmětem prodeje, originálně zabaleno Výrobcem, strany
akceptují skutečnou hmotnost zboží uvedenou Výrobcem a uvedenou na identifikačním štítku
daného zboží. V případě neoznačení štítkem Výrobce strany akceptují skutečnou hmotnost zboží
vyplývající z vážení provedeného Prodejcem.
2) V případě, že zboží, které je předmětem prodeje, není originálně zabalené Výrobcem, nebo bylo
rozděleno, a předmětem prodeje jsou jednotlivé části zboží vybrané z originálního obalu, strany
akceptují teoretickou hmotnost vyplývající z přepočtu vyhotoveného na základě příslušných
materiálových norem pro jednotlivé druhy zboží a dostupného na internetové straně Prodejce
na adrese: www.atstorun.pl v záložce „PŘEPOČTY“. V tomto případě na žádost Kupujícího mohou
Strany rovněž akceptovat skutečnou hmotnost zboží vyplývající z vážení provedeného Prodejcem.
14. Realizace objednávky může být Prodejcem zastavena v případech, když:
1) Kupující překročí míru zadlužení vůči Prodejci nad maximálně udělený obchodní limit.
V takovém případě bude termín realizace objednávky Prodejcem přesunut o dobu čekání
na splátku do takové míry zadlužení, aby to umožnilo realizaci předmětné objednávky v hranicích
uděleného limitu,
2) dojde k prodlení s platbou závazků vůči Prodejci přesahujícímu 30 dní. V takovém případě
termín realizace objednávky bude automaticky přesunut o dobu čekání na zaplacení všech
pohledávek po splatnosti,
3) dojde ke změně nebo odvolání obchodního limitu z příčin uvedených v § 3 odst. 10. V takovém
případě bude termín realizace objednávky automaticky přesunut do doby, kdy Kupující ustanoví
jiné zajištění nebo dodatečné zajištění realizace předmětné objednávky schválené Prodejcem.
V případě, že Kupující neustanoví jiné zajištění nebo dodatečné zajištění v průběhu 30 dní ode dne
doručení výzvy k jeho ustanovení, má Prodejce právo odstoupit od další realizace předmětné
objednávky, aniž by se vystavoval jakýmkoliv sankcím, s výjimkou situace, kdy ostatní část
objednávky bude realizována na zásadě předběžné platby.
15. Zastavení realizace objednávky Prodejcem v situacích uvedených v § 4 odst. 14 nesmí být příčinou
prodlení Prodejce při realizaci objednávky a nedává Kupujícímu právo ke zrušení předmětné
objednávky.
16. Situace popsané v § 4 odst. 14 znamenají nedostatečné splnění smlouvy ze strany Kupujícího
a opravňují Prodejce k odstoupení od smlouvy a domáhání se zaplacení smluvní pokuty v souladu
s ustanoveními § 6.
§ 5 REKLAMACE
1. Nahlášení jakýchkoliv množstevních a kvalitativních reklamací z důvodů viditelných závad musí být
provedeno v den vydání zboží a musí se vztahovat k přepravním dokumentům týkajících se dané
zásilky,
2. O závadách, které se nedají i přes důslednou kontrolu odhalit, je Kupující povinen informovat
Prodejce neodkladně po jejich odhalení, nejpozději do 30 dní ode dne vydání zboží.

3. Veškeré nároky z důvodu reklamace zanikají po uplynutí 30 dní ode dne vydání zboží.
4. Hlášení množstevních a kvalitativních nedostatků během přejímky zboží vyžaduje vyhotovení
protokolu o odchylce a provedení zápisu do přepravního dokumentu podepsaného přepravcem.
5. K nahlášení reklamace musejí být připojeny následující dokumenty:
1) kopie přepravního listu,
2) dokument obsahující přesný popis zboží (shodný s popisem uvedeným v objednávce), číslo
objednávky, přesné množství reklamovaného zboží,
3) protokol o odchylkách nebo jiný dokument popisující, jakým způsobem se stav zboží odlišuje
od normy,
4) žádost Kupujícího (např. snížení ceny, výměna zboží).
6. Všechny reklamace, jak týkající se množství tak i kvality, musejí být vyjádřeny ve fyzicky měřitelných
hodnotách.
7. Důvodem k reklamaci nebude situace, kdy množství skutečně dodaného zboží se bude lišit
od množství uvedeného v přepravním listu maximálně o 1 %.
8. V případě hlášení kvalitativních nedostatků má Kupující povinnost prokázat rozpor dodaného zboží
s objednávkou nebo materiálovou normou.
9. Za datum nahlášení reklamace se považuje vždy datum prvního nahlášení informace o závadném
zboží Prodejci, buď písemně, faxem nebo elektronickou poštou.
10. Kupující se zavazuje vyčlenit a zpřístupnit reklamované zboží Prodejci k nahlédnutí ve stavu,
v jakém se nacházelo v den vydání, a to na každou jeho výzvu. V případě skryté závady odhalené
při technologickém procesu je Kupující povinen neodkladně ukončit další zpracování zboží. Pokud
zboží bude po nahlášení nedostatků zpracováváno, odpovědnost Prodejce za závady zboží končí.
Do doby projednání reklamace Prodejcem je Kupující povinen zdržet se dalšího prodeje zboží.
11. Pokud některá ze stran uzná, že pro posouzení existence závady bude potřebná technická
expertíza vyhotovená nezávislým znalcem, povinnost zajistit expertízu je na straně Kupujícího. Znalec
bude vybrán po dohodě obou stran. Prodejce vydá stanovisko týkající se závadnosti zboží poté, co mu
bude zpřístupněna příslušná expertíza.
12. Náklady na expertízu, o níž se hovoří v § 5 odst. ll, jakož i veškeré jiné náklady související
s projednáním reklamace, zejména náklady na služební cesty zástupců Prodejce a Kupujícího, náklady
na vybrání a otestování reklamovaného zboží, si Strany rozdělí podle následujících zásad:
1) v případě uznání reklamace za odůvodněnou ponese veškeré náklady související s reklamací
Prodejce,
2) v případě odmítnutí reklamace s ohledem na její neodůvodněnost ponese veškeré náklady
související s reklamací Kupující.
13. Uznání nebo odmítnutí reklamace bude provedeno písemnou formou po posouzení reklamované
šarže zboží Prodejcem, eventuálně po provedení expertízy nezávislým znalcem podle § 5 odst. 11.
V případě uznání reklamace se Prodejce zavazuje na své náklady vyměnit závadné zboží za nezávadné
v termínu dojednaném stranami. Pokud není výměna zboží možná, má Prodejce právo odmítnout
výměnu zboží a vrátit Kupujícímu příslušnou část ceny, pokud už byla Kupujícím zaplacena.
14. Termín projednání reklamace činí jeden měsíc počínaje od data obdržení všech dokumentů
potvrzujících oprávněnost reklamace. Tento termín může být prodloužen, zejména v případě, kdy
bude projednání reklamace záviset na posudku znalce nebo/a doplnění dokumentace týkající se
reklamace.
15. Před nahlášení jakýchkoliv nároků státním orgánům ze strany Kupujícího z důvodu špatné kvality
nebo množství zboží musí proběhnout reklamační řízení.
16. Odškodnění za škody způsobené Kupujícímu v souvislosti s nesplněním nebo nedostatečným
splněním smlouvy je vždy omezeno do výšky poloviny ceny smluvního zboží bez DPH, přičemž

Prodejce bude odpovídat pouze za předvídatelné a typické ztráty Kupujícího a pokud tyto ztráty
vznikly z příčin vzniklých výhradně na straně Prodejce.
17. Zahájení reklamačního řízení nezprošťuje Kupujícího povinnosti včas zaplatit cenu za vydané zboží.
V závislosti na způsobu projednání reklamace bude vystavený účetní doklad, který bude podkladem
pro účtování mezi stranami.
§ 6 SMLUVNÍ POKUTY
1. V případě prodlení Kupujícího týkajícího se převzetí zboží, zaplatí Kupující Prodejci smluvní pokutu
ve výši 1 polského zlotého za tunu neodebraného zboží za kalendářní den. V případě, že Prodejce
zastaví vydání zboží Kupujícímu s ohledem na okolnosti, které zavinil a které jsou popsané v § 4 odst.
14, přijímá se, že Kupující se dopouští prodlení při převzetí zboží, a bude mu uložena smluvní pokuta
ve výši 1 polského zlotého za tunu neodebraného zboží za kalendářní den, počínaje dnem vzniku
události odůvodňující zastavení vydání zboží.
2. Pokud Kupující nepřevezme zboží do 30 dní počínaje od data vydání zboží uvedeného ve smlouvě
(rovněž v případě, o němž se hovoří v § 6 odst. 1 věta 2), zaplatí Kupující Prodejci jednorázovou
smluvní pokutu ve výši 10 % ceny zboží neodebraného v termínu. Prodejce může v tomto případě od
smlouvy rovněž odstoupit. Odstoupení Prodejce od smlouvy nezprošťuje Kupujícího povinnosti
zaplatit smluvní pokutu.
3. V případě, že škoda převyšuje vyhrazené smluvní pokuty, má Prodejce právo domáhat se
dodatečného odškodnění.
§ 7 VYŠŠÍ MOC
1. Prodejce neponese odpovědnost vůči Kupujícímu nebo vůči třetím osobám, pokud v průběhu
platnosti prodejní smlouvy vzniknou okolnosti znemožňující Prodejci plné nebo částečné splnění
svých povinností, zejména takové jako jsou požár, živelná pohroma, ekologické katastrofy, stávka,
válka, teroristický útok, jakékoliv vojenské operace, blokáda, zákaz exportu nebo importu, uložení
antidumpingových omezení, opatření přijatý jakýmikoliv místními nebo státními orgány, pracovní
přestávky ve firmě Výrobce dodávajícího zboží Prodejci.
2. V případě působení vyšší moci bude plnění smlouvy přerušeno na dobu trvání okolností
znemožňujících její plnění.
3. Strana, která byla dotčena působením vyšší moci, informuje druhou stranu o této události, o datu
této události a o vlivu této události na schopnost plnit své povinnosti stanovené smlouvou
neprodleně po vzniku této události.
4. Strana dotčena působením vyšší moci vynaloží veškeré úsilí, aby zmírnila vliv vyšší moci na plnění
svých smluvních povinností. Tato strana bude informovat druhou stranu o skončení toho události tak
rychle, jak je to možné, a opětovně se ujme plnění svých smluvních povinností.
5. Pokud bude působení vyšší moci trvat déle než tři měsíce, bude mít každá ze Stran právo
od Smlouvy odstoupit, ani by se vystavovala jakýmkoliv sankcím týkajícím se odškodnění.
§ 8 DOLOŽKA DŮVĚRNOSTI
1. Kupující je povinen zachovávat tajemství, nezveřejňovat, nepředávat a nevyužívat údaje, informace
a obchodní podmínky, získané v souvislosti se Smlouvou nebo při příležitosti její realizace, které
vyplývají ze Smlouvy a tvoří podnikové tajemství Prodejce.
2. Zákaz zveřejňovat podnikové tajemství Prodejce platí po celou dobu platnosti smlouvy, jakož
i po jejím skončení.

3. V případě, že Kupující poruší zákaz zachovávat podnikové tajemství, má Prodejce právo od Smlouvy
odstoupit nebo ji s okamžitou platností ukončit a žádat zaplacení odškodnění podle všeobecných
zásad.
4. Za podnikové tajemství Prodejce se považují zejména veškeré informace, které nebyly zveřejněny
s jeho souhlasem a nejsou všeobecně známy a o nichž byl Kupující informován jako o důvěrných
nebo o nichž se Kupující s ohledem na jejich druh nebo okolnosti mohl domnívat, že důvěrné jsou.
§ 9 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. Prodejce je oprávněn odstoupit od smlouvy bez nutnosti stanovit Kupujícímu dodatečný termín
na realizaci uzavřené prodejní smlouvy v případě:
1) prodlení Kupujícího při převzetí zboží delším než 30 kalendářních dní,
2) prodlení Kupujícího při platbě za minimálně jednu fakturu překračující 30 dní,
3) opakujícího se porušování ustanovení smlouvy nebo VOP ze strany Kupujícího.
2. V případě odstoupení od smlouvy z příčin uvedených v § 9 odst. 1 se veškeré neuhrazené závazky
Kupujícího, vyplývající z dříve uzavřených prodejních smluv a faktur vystavených do dne odstoupení
od smlouvy, stávají neprodleně vymahatelné.
§ 10 PŘÍSLUŠNOST SOUDU, PŘÍSLUŠNÉ PRÁVO
1. Na smlouvy uzavírané podle VOP se v neupravených otázkách budou vztahovat ustanovení
polského občanského zákoníku.
2. Veškeré spory mezi Prodejcem a Kupujícím podléhají jurisdikci polských soudů.
3. Soudem příslušným pro rozhodování eventuálních sporů bude věcně příslušný civilní soud v Toruni.
§ 11 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Pokud by se jednotlivá ustanovení těchto VOP ukázala jako neplatná nebo neúčinná, nebude to mít
vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení. V takovém případě se strany zavazují přijat taková
ustanovení, která budou vystihovat předcházející ustanovení účinněji.
2. Veškeré změny těchto VOP vyžadují zachování písemné formy, jinak jsou považovány za neplatné.
3. Veškerá prohlášení vůle nebo informace, o nichž se hovoří v VOP, musejí být pro svou platnost
a účinnost zaslány v písemné formě poštou, faxem nebo elektronickou poštou. Za oficiální adresu
elektronické pošty strany považují každou adresu uvedenou pro kontakt v otázkách prodeje na svých
internetových stranách. Prodejce má právo požádat Kupujícího nebo Odběratele o uvedení adresy
elektronické pošty v tiskopise, který je přílohou č. 2 těchto VOP. Toto ustanovení neporušuje platné
ustanovení zákona týkající se platnosti právních opatření s ohledem na zachování jejich formy.
4. Tyto VOP jsou dány na vědomí a jdou kontrahentům Prodejce dostupné na internetové straně
www.atstorun.pl záložka PODMÍNKY SPOLUPRÁCE. Veškeré změny VOP Prodejce oznámí Kupujícímu,
přičemž zveřejní obsah změn na straně www.atstorun.pl záložka PODMÍNKY SPOLUPRÁCI.
Přílohy:
1. Žádost o přiznání obchodního limitu.
2. Prohlášení o adrese elektronické pošty.
Podepsáno a schváleno:
Představenstvo ATS S. A. se sídlem v Toruni

