Všeobecné dodací a platební podmínky společnosti NOVABRIK CZECH, s.r.o., IČ: 264 74
174, se sídlem Polička, Lezník č.p. 133, okres Svitavy, PSČ 572 01, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 18077 (dále jen
„prodávající“).

1.Rozsah platnosti
Tyto všeobecné dodací a platební podmínky (dále jen "VDPP") upravují vzájemná práva a
povinnosti prodávajícího, kupujícího a příp. také přepravce, při dodávkách zboží prodávajícím
kupujícímu a při prodávajícím poskytovaných souvisejících službách a jsou závazné pro veškerý
obchodní styk kupujícího s prodávajícím, příp. přepravcem. Odchylná ujednání účastníků mají
před ustanoveními těchto VDPP přednost, jen byla-li sjednána písemně.
2. Předmět dodávky

1. Předmětem dodávky je zboží v sortimentu nabídky prodávajícího, tj. výrobky pod
obchodním názvem Novabrik, Novablok, Stavoblock a Tri-lock včetně jejich
příslušenství. Předmětem dodávky může být i doprava tohoto zboží.
2. Sortiment dodávaného zboží je uveden v platném ceníku prodávajícího. Provedení a
zobrazení zboží v obchodních listinách je informativní a tyto listiny nelze považovat za
předlohy či vzorky.
3. Objednávka a uzavření smlouvy

1. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká potvrzením objednávky kupujícího
prodávajícím, uzavřením kupní smlouvy nebo převzetím jakékoli dodávky zboží dle čl. 2
těchto VDPP.
2. Pokud není uvedeno výslovně jinak, jsou všechny nabídky prodávajícího zaslané
kupujícím nezávazné.
3. Jednotlivé smlouvy se uzavírají na základě písemných (rozumí se i faxem nebo mailem)
objednávek kupujícího. Podkladem pro zpracování objednávky kupujícího může být
nabídka prodávajícího. Řidiči nemohou přijímat ani předávat objednávky bez plné moci
kupujícího.
4. Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:
- obchodní firmu (resp. název) a sídlo kupujícího včetně telefonického a faxového
či e-mailového spojení; je-li kupující fyzickou osobou, pak uvádí jméno a
příjmení, bydliště a místo podnikání; dále IČ a DIČ kupujícího,
- osobu oprávněnou v dané věci jednat jménem kupujícího,
- množství a sortiment objednávaného zboží včetně uvedení kódů tohoto zboží
- dodací podmínky (místo a termín dodání zboží),
- požadavek na dopravu,
- způsob úhrady uvedeného zboží,
- jméno pracovníka kupujícího pověřeného k převzetí objednaného zboží
- případné další specifické požadavky kupujícího na předmět dodávky.

5. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající potvrdí písemně (rozumí se i faxem
nebo mailem) objednávku kupujícího. V případě, že nedojde k písemnému potvrzení
objednávky prodávajícím a kupujícím objednané zboží je kupujícímu přesto dodáno, za
den uzavření smlouvy je považován den dodání zboží kupujícímu.
6. Případná upřesnění termínu dodávek zboží je kupující povinen učinit u expedice
prodávajícího nejpozději 2 pracovní dny před stanoveným termínem dodání zboží.
V případě upřesnění termínu dodávky, upřesnění kupujícím učiněné po uvedené lhůtě je
kupující povinen uhradit prodávajícímu manipulační poplatek ve výši 500,-Kč. Toto
upřesnění termínu dodání je kupující povinen do 2 dnů zároveň potvrdit mailem nebo
faxem, jinak se k upřesnění nepřihlíží.
7. Veškeré požadavky na dodávku zboží ve dnech pracovního klidu musí být doručeny na
expedici prodávajícího alespoň 48 hodin předem.
8. Včasně uplatněné (podle bodu 5 a 6 shora) a potvrzené dodávky mají při expedici
přednost.
4. Dodání zboží

1. V případě osobního odběru zboží kupujícím příp. kupujícím pověřenými osobami včetně
dopravce kupujícího, platí, že zboží je dodáno tím, že prodávající umožní kupujícímu
nakládat se zbožím, a to v expedičním skladu prodávajícího. V tomto místě také dochází
k přejímce zboží kupujícím, příp. jím pověřenou osobou. Vyskladnění zboží z výrobního
závodu mimo prodávajícím stanovenou otevírací dobu uskuteční prodávající pouze po
předchozí dohodě prodávajícího s kupujícím a za předem dohodnutou přirážku (odměnu).
2. Kupující, který si zajišťuje odvoz objednaného zboží sám nebo prostřednictvím jím
sjednaných dopravců, je povinen vybavit řidiče vozidla řádnou a platnou plnou mocí
k odběru zboží.
3. Řidiči dopravních prostředků jsou v areálu prodávajícího povinni dodržovat obecně platné
dopravní předpisy, dopravní řád výrobny prodávajícího a pokyny pracovníků
prodávajícího.
4. V případě, že dopravu zboží pro kupujícího zajišťuje prodávající:
a)
musí být určení konkrétního místa vykládky zboží a přejímky kupujícím zcela
jasné a přesné. Při složitém komunikačním systému nebo v případě, že správní
orgány určily konkrétní příjezdové trasy či vjezdy ke stavbě, musí kupující
prodávajícího na takové skutečnosti předem prokazatelným způsobem upozornit,
b)
je kupující povinen zajistit, aby místo vykládky zboží a přejímky vyhovovalo a
bylo způsobilé pro vykládku dodávaného zboží a pro manipulaci s dopravním
prostředkem prodávajícího nebo jeho dopravce, v případě nedodržení této
povinnosti nese zvýšené náklady spojené se znemožněním závozu či skládáním
ze svého kupující. Kupující je povinen vytvořit podmínky pro plynulou
vykládku zboží, tj. zejména zajistit bezpečný příjezd až k místu vykládky,
sjízdnost a přístupnost příjezdových komunikací pro bezpečnou vykládku zboží,
potřebná uzavření silnic a chodníků, potřebná bezpečnostní opatření na
staveništi, v případě dopravních omezení povolení k vjezdu dopravních
prostředků prodávajícího, dále osvětlení a čistotu příjezdových komunikací a
místa vykládky. V případě nutnosti je kupující zajistit oplach dopravního
prostředku přímo na staveništi tak, aby nedošlo ke znečištění veřejných
komunikací. V případě porušení této povinnosti kupujícím, je kupující povinen
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odstranit na svůj náklad případná znečištění veřejných ploch a komunikací
v důsledku toho vzniklých,
c)
je kupující povinen v místě vykládky zboží zajistit přejímku zboží, a to buď
pověřeným pracovníkem nebo sám, a
d)
určuje přesný termín dodání zboží prodávající, kdy jej sdělí kupujícímu nejméně
10 dnů předem. Kupující je povinen nejméně 5 dnů před takto stanoveným
termínem dodání zboží zajistit a potvrdit prodávajícímu připravenost místa
vykládky zboží a jeho přejímky kupujícím (tj. zejména splnění podmínek
stanovených pod písm.a)-c). Pokud kupující úplnou připravenost místa vykládky
zboží a jeho přejímky do takto stanoveného termínu dodání zboží nezajistí a
nebo ji prodávajícímu ve stanovené lhůtě nepotvrdí, je prodávající oprávněn
uložit objednané zboží v provozovně prodávajícího a zaslat kupujícímu
písemnou výzvu k převzetí objednaného zboží v provozovně prodávajícího.
V tomto případě je zboží dodáno doručením písemné výzvy k převzetí zboží
v provozovně prodávajícího zaslané prodávajícím kupujícímu.
Při převzetí zboží kupující nebo jím pověřená osoba ověří, zda údaje na dodacím listu
jsou v souladu s uzavřenou smlouvou (potvrzenou objednávkou) a zkontroluje ihned při
přejímce vizuálně kontrolovatelné vlastnosti zboží (kompletnost, úplnost, kvalitu dodávky
zboží).
Dodací list obsahuje následující údaje:
a) přesný název a adresu prodávajícího,
b) přesný název a adresu kupujícího,
c) číslo a datum vystavení dodacího listu,
d) číslo a datum závazné objednávky,
e) IČ a DIČ prodávajícího a kupujícího,
f) název zboží, množství a kódy dodávaného zboží,
g) způsob dopravy,
h) SPZ vozidla přepravujícího zboží,
i) razítko a podpis osoby vydávající zboží,
j) jméno a příjmení přebírající osoby – hůlkovým písmem, r.č. nebo číslo
OP přebírající osoby, razítko a podpis přebírající osoby.
Převzetí zboží je kupující nebo jím pověřená osoba povinna potvrdit na dodacím listu.
Případné nesrovnalosti týkající se dodaného zboží je kupující (jím pověřený pracovník)
povinen zapsat za přítomnosti prodávajícího nebo jím pověřené osoby do dodacího listu.
Potvrzením dodacího listu kupujícím nebo jím pověřenou osobou potvrzuje kupující
úplnost a kvalitu dodaného zboží a přechází na něj nebezpečí škody na zboží, pokud na
něj nepřešla již dříve na základě smlouvy či právního předpisu.
Dodací list vyhotovuje prodávající, a to v originále a dvou kopiích.
a. V případě, že dopravu objednaného zboží zajišťuje prodávající, zůstává jedna
kopie potvrzená řidičem po nakládce v expedičním skladu prodávajícího. Originál
a druhá kopie dodacího listu doprovází dodávku. Řidič po doplnění předepsaných
údajů o kupujícím, předá druhou kopii dodacího listu kupujícímu. Originál
dodacího listu potvrzený kupujícím nebo jím pověřenou osobou se po skončení
přejímky zboží vrací zpět prodávajícímu.
b. V případě osobního odběru zboží kupujícím nebo jím pověřenými osobami, resp.
v případě že si kupující zajišťuje dopravu zboží, potvrdí kupující nebo jím
pověřená osoba převzetí zboží na originále dodacího listu v místě přejímky zboží.

Jedna kopie dodacího listu a originál dodacího listu potvrzený kupujícím nebo jím
pověřenou osobou zůstává u prodávajícího. Druhou kopii dodacího listu obdrží
kupující (jím pověřená osoba).
9. Prodávajícím uváděné dodací lhůty jsou přibližné a nejsou pro prodávajícího závazné,
pokud není výslovně stanoveno jinak.
10. Prodávající je oprávněn uskutečnit dodávku po částech a kupující je povinen zaplatit cenu
za takto dodané zboží.
11. Dohodnutý termín dodání zboží se prodlužuje o dobu, po kterou je kupující v prodlení se
splněním jakékoli ze svých povinností vyplývajících ze smlouvy, těchto VDPP nebo
právního předpisu.
12. V případě, že kupující je v prodlení s poskytnutím informací a/nebo licencí potřebných
pro řádné plnění závazku prodávajícího vyplývajícího z uzavřené smlouvy, termín dodání
se prodlužuje o dobu stanovenou prodávajícím po konzultaci s kupujícím. Nový
(prodloužený) termín dodání stanoví prodávající poté, co obdrží od kupujícího uvedené
informace a/nebo licence.
13. Prodávající je oprávněn odepřít dodání zboží kupujícímu, v případě že po uzavření
smlouvy nastanou skutečnosti, ze kterých bude vyplývat, že splnění závazku kupujícího
řádně a včas uhradit prodávajícímu kupní cenu může být ohroženo, a to doby, než
kupující prodávajícímu předem uhradí kupní cenu objednaného zboží nebo bude
dostatečně zajištěno plnění kupujícího k úhradě kupní ceny, a to o tuto dobu + 28
pracovních dnů. O tuto dobu se také prodlužuje dohodnutý termín dodání zboží.
14. V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží, je prodávající oprávněn požadovat po
kupujícím skladné ve výši 500,-Kč/paletové místo/každý započatý den prodlení
s převzetím zboží.
5. Dodací lhůta

1. Standardní výrobky uvedené v ceníku jsou expedovány do 28 pracovních dnů od uhrazení
zálohy.
6. Jakost dodávky

1. Výrobky jsou vyráběny na základě schválených podnikových norem PN č.1, PN
č.1.1.Therm pro betonové a perlitobetoné výrobky.
2. Jakost výrobků je stanovena a kontrolována na základě smlouvy o kontrolní činnosti
společností STAVCERT Praha, spol. s r.o. – autorizovanou osobou AO 205, TAZUS
Praha – autorizovanou osobou AO 204. Vzorky výrobků se odebírají přímo ve výrobně.
Prodávající neodpovídá za zhoršení jakosti zejména v případech nesprávné manipulace
prováděné při přejímce kupujícím, při neúplných nebo nesprávných údajích kupujícího při
objednávání výrobku, v případě zhoršení vlastností, ke kterému došlo při přepravě,
v případě, že kupující zajišťoval odvoz objednaného zboží sám nebo prostřednictvím jím
sjednaných dopravců.
3. Prodávající je držitelem platné certifikace ČSN EN ISO 9001:2001. Etalony kvality
jednotlivých výrobků jsou uloženy u prodávajícího.
7. Cenové a platební podmínky

1. Veškeré ceny za dodávky zboží a dopravné jsou mezi prodávajícím a kupujícím sjednány
dohodou na základě ceníku prodávajícího platného ke dni doručení objednávky
kupujícího prodávajícímu.
2. Ceny vycházejí a jsou stanoveny vzhledem k platným nákladovým cenám a výrobním
nákladům. Cena může být prodávajícím jednostranně dodatečně změněna v návaznosti na
růst výrobních nákladů zejména v důsledku zvýšení cen materiálových a energetických
vstupů v období od uzavření smlouvy do doby dodání zboží. O tomto zvýšení kupní ceny
informuje prodávající kupujícího bez zbytečného odkladu.
3. V případě, že v souladu s odst.2 tohoto článku dojde ke zvýšení celkové ceny o více než
20%, je kupující do 10 dnů, kdy mu bylo zvýšení kupní ceny prodávajícím oznámeno,
oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno
prodávajícímu.
4. V ceně zboží je zahrnuto paletování, balení a naložení na dopravní prostředek, popř.
nevratné palety. Vratné obaly a další předměty sloužící k zajištění zboží během přepravy
a skladování nejsou zahrnuty v ceně zboží a jsou účtovány kupujícímu zvlášť dle čl.12
odst.2 těchto VDPP.
5. Kupní cenu uhradí kupující (příp. jím pověřená osoba) prodávajícímu takto:
a) v hotovosti při dodání zboží v místě plnění, nebo
b) před dodáním zboží, a to na základě zálohové faktury vystavené prodávajícím
kupujícímu, přičemž povinnost prodávajícího dodat kupujícímu zboží nevznikne
v tomto případě prodávajícímu dříve, než kupující řádně uhradí prodávajícímu
zálohovou fakturu. V případě prodlení kupujícího s úhradou zálohové faktury se
prodlužuje termín dodání zboží o dobu prodlení kupujícího + 28 pracovních dnů.
V případě prodlení kupujícího s úhradou zálohové faktury o více než 28 dnů ode
dne splatnosti faktury, je prodávající oprávněn od uzavřené kupní smlouvy
odstoupit. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku prodávajícího na náhradu
škody a smluvní pokuty, na níž prodávajícímu vzniklo právo.,
c) na základě faktury vystavené prodávajícím, a to pouze v případě tzv. stálých
odběratelů, kteří při předchozích dodávkách řádně a včas prodávajícímu uhradili
kupní cenu.
6. Splatnost faktury (zálohové faktury) je 5 dní ode dne jejího vystavení, pokud není mezi
kupujícím a prodávajícím dohodnuto jinak.
7. Je-li dodávka zboží uskutečněna po částech (viz čl. 4 odst.11 shora), je dodavatel
oprávněn požadovat zaplacení ceny za takto dodané zboží samostatně.
8. V případě, že dopravu zboží zajišťuje pro kupujícího prodávající, je kupující povinen
uhradit prodávajícímu dopravné a všechny další účelně vynaložené náklady na dopravu
zboží, a to včetně nákladů na skládání zboží.
9. V případě, že je kupující v prodlení s úhradou svých předcházejících splatných závazků,
je prodávající oprávněn odepřít dodání dalšího objednaného zboží, a to do doby než
kupující tyto své předchozí závazky prodávajícímu uhradí a zároveň prodávajícímu
předem uhradí kupní cenu objednaného zboží nebo bude dostatečně zajištěno plnění
kupujícího k úhradě kupní ceny, a případně je prodávající oprávněn i odstoupit od
smlouvy.
10. Případná reklamace vad zboží neopravňuje kupujícího k zadržování plateb za výrobky a
zboží.

8. Technické požadavky

1. Výrobky dodávané prodávajícím (viz čl. 2 VDPP) splňují požadavky zákona č. 22/1997
Sb.o technických požadavcích na výrobky, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a předpisů
souvisejících.
2. Prodávající ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky,
vydal na stanovené výrobky uváděné na trh Prohlášení o shodě. Prohlášení o shodě jsou
k dispozici na vyžádání k nahlédnutí na prodejních místech prodávajícího, u vedoucího
obchodního oddělení a internetových stránkách – www.novabrik.cz.
9. Záruka, odpovědnost za vady, reklamace

1. Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobky uvedené v čl.2 VDPP a na ostatní zde
neuvedený sortiment související s dodávkou záruku v délce danou zákonem, pakliže není
dohodnuto písemně jinak.
2. Za vady, které lze s vynaložením odborné péče zjistit při přejímce (tzv. zjevné vady) se
považuje zejména nedodržení příslušných norem dokumentace výrobních podmínek a
postupů v rozměrech, dále pak vady v množství a v kompletnosti dodávky. Kupující je
povinen tyto vady písemně oznámit prodávajícímu při přejímce.
3. Oznámení vady (reklamace) kupujícím musí být učiněno písemně a musí obsahovat
popis vady, místa výskytu vady a jejího projevování. Není-li stanoveno jinak, je místem
podání reklamace sídlo prodávajícího.
4. V případě řádně a včas uplatněné oprávněné reklamace má kupující nárok na odstranění
vady, jde-li o vadu odstranitelnou, případně slevu z kupní ceny, jde-li o vadu, která
nebrání použití výrobku k původnímu účelu. Nárok na slevu z kupní smlouvy má kupující
také v případě vady neodstranitelné nebránící řádnému užívání výrobku. Sleva se
stanovuje dle rozsahu zjištěných vad. V případě vady neodstranitelné a bránící řádnému
užívání výrobku má kupující nárok na výměnu výrobku.
5. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku nepřiměřeného použití, neodborné
manipulace s výrobky, na vady způsobené kupujícím nebo třetí osobou, na vady vzniklé
nedodržením technologických a montážních předpisů a návodů stanovených prodávajícím
a na vady výrobků zjevných ještě před jejich zabudováním do stavby.
6. Výrobky jsou vyrobeny z přírodních materiálů a jejich případné barevné rozdíly v odstínu
barev nebo cementový výkvět nejsou považovány za vadu výrobku. Vadou výrobku není
ani případné porušení celistvosti, tvaru nebo pohledové plochy výrobku, v případě že toto
poškození nepřesahuje více než 5%.
7. V případě neoprávněné a neuznané reklamace je prodávající oprávněn požadovat po
kupujícím úhradu nákladů vzniklých prodávajícímu v souvislosti s vyřízením takové
reklamace.
10. Odstoupení od smlouvy, odstupné

1. Kupující je oprávněn od kupní smlouvy písemně odstoupit, s tím že v případě, že písemné
odstoupení je doručeno prodávajícímu:

a) více než 2 měsíce před stanoveným termínem dodání, je kupující povinen zaplatit
prodávajícímu odstupné ve výši 25% celkové hodnoty kupní ceny,
b) 2 měsíce a méně před stanoveným termínem dodání, je kupující povinen zaplatit
prodávajícímu odstupné ve výši 50% celkové hodnoty kupní ceny.
V případě odstoupení od smlouvy ve lhůtě 2 pracovní dny před stanoveným termínem
dodání zboží, je kupující dále povinen uhradit prodávajícímu vzniklé náklady za
nakládku a vykládku zboží, které mělo být kupujícímu dodáno.
2. Odstupné je splatné ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení písemného odstoupení
prodávajícímu.
3. Kupující není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy dle tohoto článku, v případě, že již
kupní cenu nebo její část prodávajícímu uhradil, nebo přijal-li třeba jen částečné plnění, a
to ani poskytne-li odstupné.
11. Zpětný odkup výrobků

1. Prodávající nemá zákonnou povinnost ke zpětnému odkupu jím dodaného zboží. Na
případný zpětný odkup zboží prodávajícím není právní nárok.
2. Zpětný odkup zboží prodávajícím je podmíněn souhlasem prodávajícího. Souhlas
prodávajícího ke zpětnému odkupu zboží vydává vedoucí obchodního oddělení
prodávajícího.
3. Předmětem zpětného výkupu mohou být pouze výrobky prodávajícího zabalené
v originálním nepoškozeném balení, u kterých kupující doloží, že je koupil od
prodávajícího.
4. Zpětný odkup zboží se uskutečňuje ve výrobním závodě prodávajícího, a to za účasti
vedoucího obchodního oddělení nebo jím pověřeného pracovníka prodávajícího a za
účasti pracovníka expedice prodávajícího.
5. Za zpětný odkup zboží a náklady s ním spojené účtuje prodávající jednorázový
manipulační poplatek ve výši 500,-Kč.
6. Kupní cena zpětně vykupovaného zboží činí 50% jejich původní kupní ceny uvedené na
faktuře vystavené prodávajícím a je snížena o jednorázový manipulační poplatek ve výši
500,-Kč (viz odst.5 shora).
7. Kupní cena zpětně vykupovaného zboží je kupujícímu uhrazena bezhotovostním
převodem ve lhůtě 21 dnů ode dne, kdy prodávající převezme od kupujícího na základě
uzavřené smlouvy zpět odkupované výrobky.
12. Vratné obaly

1. Prodávající dodává zboží převážně na nevrtaných paletách a nevratných obalech.
2. Za vratné obaly se považují palety a nebo obaly vyspecifikované prodávajícím na
dodacím listu a na faktuře.
3. Kupní cena vratných palet, příp. jiných vratných obalů je určena ceníkem prodávajícího
platným ke dni dodání zboží kupujícímu. Cena palet, příp. jiných vratných obalů bude
kupujícímu vyúčtována spolu s kupní cenou zboží za podmínek uvedených v čl. 7 těchto
VDPP.
4. Kupující je oprávněn nabídnout prodávajícímu ke zpětnému odběru pouze nepoškozené
vratné palety nebo jiné vratné obaly, a to nejpozději do 3 měsíců ode dne jejich dodání.
Prodávající v této lhůtě uvedené obaly od kupujícího odkoupí za cenu, za kterou kupující

uvedený obal koupil sníženou o amortizaci obalů ve výši 30% jejich ceny. Na zaplacení
kupní ceny vystaví prodávající kupujícímu dobropis. Kupující je povinen předložit při
vracení vratných palet prodávajícímu doklad o převzetí vratných obalů, tj. dodací list či
fakturu, ke kterým vracené obaly příslušely. Kupující může odmítnout vratné palety nebo
jiné vratné obaly předložené kupujícím prodávajícímu ke zpětnému odběru, pakliže tyto
nejsou shodných technických vlastností jako rozměrů, nosností, roztečí prken a podobně.
5. Po uplynutí lhůty uvedené v odst.3 tohoto článku není prodávající povinen od kupujícího
specifikované vratné obaly zpětně odkoupit, příp. odkoupit za cenu uvedenou v čl.3
tohoto článku. Totéž platí v případě, že vratný obal nabízený ke zpětnému odběru je
poškozený nad rámec běžného opotřebení.
6. Prodávající zpět nevykupuje nevratné palety a nevratné palety.
13. Závěrečná ustanovení

1. Práva kupujícího dle těchto VDPP jsou nepřevoditelná. Kupující není oprávněn postoupit
své pohledávky vůči prodávajícímu na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu
prodávajícího.
2. Otázky neupravené těmito Všeobecnými dodacími a platebními podmínkami či
smlouvou uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Občanským zákoníkem,
zákon č. 89/2012 Sb.
3. Pro tento smluvní vztah platí výlučně české právo při vyloučení úmluvy OSN
o mezinárodní koupi zboží, i když má kupující své sídlo nebo bydliště v zahraničí.
7. Tyto VDPP nabývají účinnosti dne 1. 1. 2015 a nahrazují v plném rozsahu VDPP
předcházející.
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