Všeobecné obchodní podmínky
I.

Všeobecně

4.

Pro provedení odstranění vad platí následující:

1.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti wedi GmbH platí vždy v právě platném znění pro vyřízení všech zakázek
jakéhokoli druhu s vyjímkou pokládání, instalování nebo montáže stavebních materiálů nebo stavebních prvků. V případě
vyjímek je základem smlouvy VOB (Verdingsordung für Bauleistungen – Řád zadávání práce pro stavební výkony). Našim
zákazníkům nabízíme nahlédnutí do smluvních podmínek VOB/B a příp. Technických předpisů VOB/C.

a.

zjevné vady, špatnou dodávku, vadu množství musí zákazník písemně bezodkladně reklamovat, nejpozději do týdne
od dodání zboží;

b.

skryté vady, které nebyly zjištěny ani důkladnou prohlídkou musí být písemně reklamovány bezodkladně po jejich odhalení;

2.

Na základě speciálních připouštěcích a zkušebních řízení a příslušných nařízení o požární ochraně nejsou naše výrobky
zamýšleny pro použití v plavidlech a/nebo v letadlech. V ojedinělých případech je zapotřebí předešlého schválení.
Náhrada škody a jiné nároky jsou jinak vyloučené.

c.

vadné zboží nesmí zákazník dále zpracovavávat; nesmí s ním ani dále disponovat do té doby, než bude docílena shoda
o reklamaci resp. v případě neshody, než nebude provedeno řízení k zajištění důkazů znalcem pověřeným průmyslovou
a obchodní komorou v sídle zákazníka;

3.

Všeobecné obchodní podmínky našich zákazníků, které jsou odlišné, tímto výslovně odmítáme. Mlčení vůči odchylným
všeobecným podmínkám našich zákazníků neplatí jako souhlas z naší strany. Udělením zakázky naši zákazníci výslovně
uznají naše všeobecné obchodní podmínky. Veškerá ústní nebo telefonická ujednání odlišná od našich všeobecných
obchodních podmínek jsou bez písemného potvrzení neplatná.

d.

i reklamované zboží musí být dáno k dispozici za účelem prohlédnutí vady; v případě zaviněného odmítnutí záruka
zaniká;

e.

u oprávněné reklamace máme, s přihlédnutím na druh vady a oprávněných zájmů zakazníka, právo určit druh
dodatečného plnění;

4.

5.

Pokud tyto podmínky nelze uplatnit nebo nejsou dostatečné, platí nahrazujíce nebo dodatečně ustanovení HGB (Handelsgesetzbuch – německý obchodní zákoník) a BGB (Bürgerliches Gesetzbuch – německý občanský zákoník), pokud v
následujících podmínkách není výslovně určeno jinak.
Naše nabídky a naše vzory, prospekty, výkresu a jiná služební data jsou nezávazné, pokud nejsou výslovně písemně
ujednané a potvrzené.

6.

Ústní vedlejší dohody nebyly sjednány.

7.

K objednávkám je zákazník vázán 2 týdny a nabývají právní účinnosti písemným potvrzením z naší strany. Je-li
objednávka provedena neprodleně nebo není-li do 2 týdnů odmítnuta, je potvrzení pokládáno za udělené. V případě
okamžitého provedení objednávky je faktura zároveň potvrzením zakázky.

8.

9.

f.

vzniknou-li nároky na ručení u spotřebitele, je zákazník povinen nás bezprodleně informovat;

g.

při oboustranných obchodních jednáních mezi obchodníky zůstává § 377 HGB (Handelsgesetzbuch – německý obchodní
zákoník) nedotčen.

VII. Právo na záruku, výhrada vlastnictví, náhrada škody
1.

V rámci potvrzení zakázky upozorňujeme na určité technické předpoklady a druh zpracování, které je nutné vzít na zřetel,
aby byla zajištěna plná funkčnost v souvislosti s jinými řemesly. V případě nedodržení daných pokynů pro zpracování
zaniká záruka za důsledky z toho vyvstávající.

Zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny v našem vlastnictví. U zboží, které zákazník odebírá k vykonávání své
živnostencké nebo nezávislé pracovní činnosti si vyhrazujeme vlastnické právo na zboží do zaplacení veškerých pohledávek
proti zákazníkovi z běžných obchodních spojení včetně v budoucnosti vyvstávajících požadavků i ze současně nebo
později uzavřených smlouv a veškerých pohledávek zůstatků z kontokorentního účtu a v případě přijmutí směnek nebo
šeků do jejich proplacení.

2.

Osobní údaje jsou elektronicky zpracované výhradně k obchodním účelům a zpracované a předávané podle předpisů
německého Spolkového zákona o ochraně dat. Obchodní korespondence vytištěná zařízeními na zpracování dat je
právně závazná i bez podpisu.

Při prodlení s placením ze strany zákazníka máme právo na vzetí zboží zpět a zákazník je povinen zpoží vydat resp. musí
nám odstoupit nároky na vydání vůči třetím osobám. U vzetí věci zpět a zabavení vyhrazeného zboží naší společností
neprobíhá odstoupení od smlouvy.

3.

V případě zpracování, spojení nebo smíšení vahrazeného zboží nabyde wedi GmgH spoluvlastnictví nové věci podle
poměru účtované částky vyhrazeného zboží k ostatnímu zboží v době zpracování, spojení nebo smíšení. Pokud zákazník
v jednom z těchto případů nabyl výhradní vlastnictví, převede již nyní spoluvlastnictví společnosti wedi GmbH v poměru
účtované částky vyhrazeného zboží k ostatnímu zboží v době zpracování, spojení nebo smíšení. Zakazník je v těchto
případech povinen bezúplatně uschovat věci, které jsou vlastnictvím nebo spoluvlastnictvím společnosti wedi GmbH.

4.

Není-li zákazník v prodlení, je oprávněn vyhrazené zboží v řádném chodu obchodu zpracovávat a prodávat. Oprávnění
na další prodávání odpadá i v tehdy, jestliže zákazník se svými odběrateli ujednal zákaz postoupení práv. Zabavení
nebo převedení záruk do vlastnictví nejsou dovolená.

5.

Prodá-li zákazník vyhrazené zboží samotné nebo dohromady se zbožím nepatřícím wedi GmbH, postoupí nám zákazník
již nyní pohledávky vyvstané z dalšího prodeje (včetně veškerých pohledávek zůstatků z kontokorentního účtu) ve výši
účtované částky vyhrazeného zboží se všemi vedlejšími právy a hodnotami před zůstatkem; tímto wedi GmbH
postoupení přijímá.

6.

Zákazník je společností wedi GmbH oprávněn inkasovat tyto wedi GmbH postoupené pohledávky na svůj účet a pod
svým vlastním jménem. Oprávnění k inkasu z účtu lze odvolat jen, pokud zákazník nebude řádně plnit své platební
povinnosti nebo ujedná se svými odběrateli zákaz postoupení práv. Na požádání je zákazník povinen informovat svého
odběratele o postoupení práv a předat informace a podklady nutné pro inkasování.

II. Ceny
1.

Naše ceny jsou čisté ceny z výrobního závodu Emsdetten; jako ujednané platí vždy ceny, které vyplývají z aktuálního
ceníku v době obdržení zakázky.

2.

Bude-li dodávka realizovaná až 4 měsíce po potvrzení zakázky, vyhrazujeme si právo na zvýšení ceny, pokud nastanou
podstatné změny ohledně nákladových faktorů určujících smlouvou – např. Mzdy, balicí materiál, náklady na energii, na
dopravu, suroviny, daně. Odměna se v tom případě zvyšuje procentuálně dle vlivu nákladových faktorů. To však neplatí,
pokud trvá dlouhodobý dlužní vztah. Nepředvídatelné náklady spočívající v opominutích zákazníka a důležité k splnění
našich smluvních poviností budou fakturované zvlášť.

3.

Obratové a jiné slevy jako i dílčí dodávky se řídí naším písemným potvrzením.

III. Dodací lhůta a termín dodání
1.

Dodací lhůty začínají dnem obdržení resp. provedení zakázky a jsou nezávazné, pokud nebyl výslovně písemně slíben
termín dodání.

7.

Je-li vyhrazené zboží zákazníkem použito k plnění smlouvy o dílo nebo smlouvy o dodání díla, budou pohledávky ze
smouvy o dílo nebo o dodání díla předem postoupeny společnosti wedi GmbH ve stejném rozsahu, jak je určeno v č. 3.

2.

Jestližě se v případě závazného termínu dodání vyskytnou neovlivnitelné nebo nepředvídtelné okolnosti, např. vyšší moc,
pracovní boj, nevyhnutelné provozní poruchy, blokády, nedostatek energie, úřední opatření, prodlužuje se dodací lhůta
popř. se posunuje termín dodání o dobu trvání této překážky a přiměřenou dobu záběhu. U závazného termínu dodání
dojde teprve tehdy k prodlení, jestliže zákazník písemně stanoví 2 týdny dlouhou dodatečnou lhůtu. Nedojde-li po
uplynutí dodatečné lhůty k dodání, má zákazník právo odstoupit od smlouvy. Nároky na náhradu škody jsou s vyjímkou
poškození na životě, na těle a na zdraví omezené na záměr a hrubou nedbalost z naší strany.

8.

Zabuduje-li zákazník vyhrazené zboží jako podstatný díl do pozemku třetí osoby, postoupí zákazník již nyní vyvstávající
pohledávky vůči třetí osobě, nebo těm, kterých se to týká za honorář ve výši hodnoty vyhrazeného zboží se všemi
vedlejšími právy včetně práva na poskytnutí zajišťovací hypotéky s hodnotou před zůstatkem; tímto postoupení
přijímáme. Ohledně hodnoty vyhrazeného zboží platí výšše uvedená čísla 3 a 7. Zabuduje-li zákazník vyhrazené zboží
jako podstatný díl do svého pozemku, postoupí již nyní pohledávky vyvstávající z živnostenckého prodeje pozemku nebo
z pozemkových práv ve výši účtované částky vyhrazeného zboží se všemi vedlejšími právy a hodnotami před zůstatkem;
tímto postoupení přijímáme. Příslušně platí č. 3.

9.

O exekučních opatřeních třetí osoby do vyhrazeného zboží nebo postoupených pohledávek musí zákazník wedi GmbH
bezodladně informovat a předat podklady potřebné k vznesení námitek; je povynen odkázat na naše vlastnictví resp.
na naše pohledávkové majetnictví.

10.

Pokud dojde k inzolvenci a/nebo je-li podána žádost o zahájení konkurzního řízení, zaniká právo na další prodej,
zpracovýní spojení nebo smíšení vyhrazeného zboží a oprávnění k inkasu postoupených pohledávek; v případě protestu
šeku nebo směnky zaniká oprávnění k inkasu také. To se nevztahuje na práva konkurzního správce.

11.

Přesáhne-li hodnota poskytnutých jistot částku pohledávek o více než 20%, je wedi GmbH povinna na požádání
zákazníka vrátit tyto zpět nebo je vydat podle vlastní volby.

12.

Náklady všech opatření učiněných k zachování a zajištění našeho vlastnictví hradí zákazník.

13.

V případě prodlení s placením ze strany zákazníka má wedi GmbH právo odstoupit od smlouvy. Vyvstává-li z naší strany
mimoto nárok na náhradu škody místo služby vezmeme-li zboží zpátky, dohodnou se obě smluvní strany, že wedi GmbH
odkoupí zboží zpátky od zákazníka za běžnou prodejní cenu platnou v okamžiku vzetí zboží zpátky. Na požádání
zákazníka, které je možné projevit bezodkladně po převzetí zboží zpět, určí veřejně jmenovaný a přísežný znalec
průmyslové a obchodní komory podle volby zákazníka běžnou prodejní cenu. Náklady na zpeněžení činí 5% výnosu
zpeněžení bez evidence a musí být zvýšeny nebo sníženy, pokud wedi GmbH dokáže vyšší nebo zákazník nižší náklady.

14.

Společnost wedi GmbH ručí také omezeně na základě zákonných ustanovení za škodu, která byla zaviněna drobnou
nedbalostí podle pravidel následujících ustanovení:

3.

Jsme kdykoliv oprávněni k částečnému dodání a částečnému plnění.

4.

Zákazník je povinen zboží odebrat do 14 dnů po doručení potvrzení zakázky resp. faktury resp. nejpozději po uběhnutí
ujednané dodací lhůty.

IV. Dodací podmínky, přechod nebezpečí
1.

Vyjdou-li najevo skutečnosti, které by podle svědomitého obchodního uvážení mohli ohrozit úvěruschopnost zákazníka,
můžeme od zákazníka, po ustanovení přiměřené lhůty dle jeho volby, požadovat postupnou splátku účtované částky
nebo příslušné jistoty. Zdráhá-li se zákazník vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy. V tomto případě je zákazník
povinen splatit již poskytnuté služby ihned.

2.

Náklady na dopravu zboží hradí zákazník.

3.

Při nákupu spotřebního zboží (§ 474 ve spojení s § 13 BGB) přechází předáním zboží riziko náhodilé zkázy nebo
náhodilého zhoršení věci na zákazníka. To platí i v případě dopravy prostřednictvím vlastních dopravních vozidel a
vlastního personálu.

4.

Vyskytnou-li se odchylky v dopravě výplatně do příjímací stanice ručí zákazník za dodatečně vzniklé náklady a škody.

V.

Platební podmínky

1.

Kupní ceny a ostatní odměny jsou splatné při dodání zboží a předání nebo doručení faktury.

2.

Splatnost faktur je 14 dnů od vystavení a zaslání faktury nebo stejnohodnotné výzvy k zaplacení.

3.

Splatba je možná jen bankovním převodem na náš účet uvedený na účetním dokladu nebo osobě námi pověřenou
plnou mocí k inkasu.

c.

4.

Splátka šekem nebo diskontovatelnou směnkou jsou kvůli splnění možné jen po předešlé výslovné dohodě v písemné
formě. Kupní cena je v případě připuštěného šeku nebo směnky splatná ihned, pokud nejsou platební podmínky plněny
nebo vyjdou najevo okolnosti, ze kterých lze usuzovat na platební neschopnost zákazníka.

nezávisle na provinění společnosti wedi GmbH zůstává veškeré ručení při záludném promlčení vady, z převzetí záruky
nebo rizika objednání a podle zákona o ručení za výrobek nedotčené;

d.

ručení ohledně prodlení dodávky je upravené v závěru odstavce III. – Dodací lhůta a termín dodání;

5.

Splátky jsou nejprve přičítané k vyvstaným úrokům a potom k nejstarším dluhům.

e.

vyloučené je osobní ručení právních zástupců, pověřenců a zaměstnanců společnosti wedi GmbH za škody vzniklé jejich
nedbalostí.

6.

Faktury platí za uznané, pokud se zákazník do 14 dnů po doručení faktury neodvolá písemně a s udáním konkrétních
námitek. Účet je uznán, pokud na to bylo předem ve faktuře zvlášť poukázáno.

7.

Vyúčtovat lze jen nepopiratelné nebo právoplatně zjištěné požadavky.

8.

Zadržecí právo smí zákazník uplatnit jen pokud se zakládá na požadavcích zakázky.

VI. Záruka, a ručení
1.

Nároky z věcných vad jsou promlčeny při nákupu spotřebitelem (§ 13 BGB) po dvou letech, ve všech ostatních případech
po 12 měsících a platí od dodání zboží. To neplatí, pokud jsou zákonem podle § 1 č. 2 (stavby a věci pro stavby), § 479
odst. 1(postižní nárok) a § 634a odst. 1 č. 2 (vady staveb) BGB předepsány delší lhůty. Při nedodržení návodu k provozu,
údržbě, použití a zpracování nebo při změnách nebo při neodborném zacházení zanikají jakékoliv nároky na záruku.

2.

Nároky na záruku jsou nejprve omezeny na dodatečné splnění (odstranění vad nebo náhradní dodávku). Zvolený druh
dodatečného plnění může zákazník odmítnout, jestliže je spojen s nepoměrnými náklady. V tomto případě je nárok
zákazníka na jiný druh dodatečného plnění omezen, pokud tento není nepoměrný ve smyslu § 275 odst. 3 BGB.

3.

V případě neúspěšného dodatečného plnění má zákazník právo odstoupit od smlouvy nebo právo na snížení kupní ceny,
mimo jiné i na náhradu škody za marnou námahu, pokud pro to existují právní předpoklady. O marné odstranění vad
(dodatečné opravy) se jedná teprve po druhém bezúspěšném pokusu.

a.

při drobné nedbalosti ručíme jen při porušení smluvních povinností; ručení se vztahuje na typickou škodu předvídatelnou
při uzavírání smlouvy. Tato ustanovení neplatí pro poškození na životě, na těle a na zdraví.

b.

Záruka trvá jen tak dlouho,dokud není škoda kryta pojištěním, které zákazník pro příslušný případ uzavřel;

VIII. Místo plnění, soudní příslušnost, rozhodné právo, Salvátorská doložka
1.

Pro všechny spory vzniklé přímo nebo nepřímo ze smluvního vztahu je jediným příslušným soudem soud v místě našeho
sídla, pokud je zákazník podnikatel, zapsaný v obchodním rejstříku podle HGB nebo pokud se jedná o právnickou osobu
veřejného práva nebo o veřejně právní zvláštní majetek.

2.

Pro tyto obchodní podmínky a veškeré právní vztahy mezi smluvními stranami platí právo Německé spolkové republiky s
vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží. Nacházíli se zákazníkovo sídlo za hranicemi
Německé spolkové republiky platí německé právo včetně Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží (CISG).

3.

Pokud by se stala jednotlivá ustanovení neplatnými nebo neproveditelnými, nahrazují je právně přípustná ustanovení,
která obsahem a vůlí stran stojí nejblíže původnímu obchodnímu záměru. Účinnost ostatních ustanovení zůstává
nedotčená. Stejné platí, pokud by se při plnění smluvních povinností vyskytla mezera, kterou je potřeba vyplnit.

General Terms of Business
I.

General

4.

The procedure for handling defects is as follows:

1.

The general terms of business of the wedi GmbH are valid for the period of this version and the completion of all deliveries,
regardless of type, with the exception of laying, installation or assembly of building material or building elements. For
exceptions to the standard ofﬁcial contracting terms (VOB), contractual scale of building performance, we offer our
customers insight into the contract conditions of the VOB/B and, where relevant, the technical regulations of the VOB/C.

a.

Evident defects, false delivery or incorrect quantities are to be reported in writing immediately, and at the latest within
one week after receipt of the merchandise.

2.

The use of our products in watercraft and/or aircraft is not foreseen, due to the necessary clearance and testing procedures
and the respective ﬁre protection regulations. It requires prior clearance in isolated cases. Guarantee, compensation and
other demands are otherwise excluded.

3.

We hereby explicitly oppose the customer’s general terms of purchase which diverge from these. Silence with respect to
deviating terms of business of our customers is not to be interpreted as endorsement by us. When a client places an order,
they explicitly accept our general terms of business. Agreements which have been made verbally or by telephone and which
diverge from our general terms of business shall not become binding until we have conﬁrmed them in writing.

4.

5.

In so far as these conditions are not applicable or are insufﬁcient, and where nothing else has been expressly deﬁned in
the following, the requirements set out in the Code of Commercial Law (HGB) and the Civil Code (BGB) will replace or
supplement them.
Our quotes, as well as our samples, brochures, drawings and other performance data, are subject to alteration and are
non-binding unless expressly conﬁrmed or agreed upon in written form.

6.

Supplementary verbal agreements do not exist.

7.

The customer is commited to the order for a period of 2 weeks. They must be conﬁrmed in writing by us to be legally
effective. If an order is provided by us promptly and if it is not deferred within 2 weeks, the order is seen as effective and
enforced. By prompt delivery the invoice is to be considered an order conﬁrmation.

8.

9.

b.

Defects, that despite careful inspection, are not discovered immediately, are to be reported in writing immediately.

c.

Faulty merchandise is not to be processed further or disposed by third parties if there has not been an agreement
concerning the reclamation. If no settlement is reached, the conservation of evidence by a member of the Chamber of
Commerce in the customer’s principle place of business is to be commisioned.

d.

The queried merchandise is to be made available to check for defects; in the case of unlawful refusal the warranty is not
applicable.

e.

In the case of justiﬁed objections we are within our rights to take into consideration the type of defect and the
customer’s justiﬁed interests and specify the replacement of merchandise according to our judgement.

f.

In the case of a consumer warranty claim, the customer must inform us immediately.

g.

In the case of mutual business deals between business people, para. 377 of the Code of Commercial Law (HGB) is not
affected.

VII. Security rights, reservation of proprietory rights, compensation
1.

In the scope of the order conﬁrmation, we direct your attention to the technical requirements and the procedures for processing to ensure the complete functionality in combination with other craftsmen. If the required processing instructions are
disregarded, liability for the consequences is nulliﬁed.

Ownership of the goods is reserved until full payment of the purchase price. For goods, which the customer purchases
whilst carrying out his/her commercial or self-employed professional activity, we reserve the right to ownership of the
goods until all receivables from the customer from the current business relationship including any future receivables
from contracts concluded at the same time or at a later date plus all outstanding balances on current account and upon
acceptance of bills of exchange or cheques up to their redemption are settled.

2.

Personal data will be processed electronically, passed on and used solely for business purposes in accordance with the
regulations set forth in the Federal Privacy Law. Business correspondence which is electronically produced is also legally
binding without a signature.

In the event of payment arrears by the customer we are entitled to take back the goods with notice and the customer is
obliged to surrender or he shall transfer his third party surrender rights to us upon request. Retraction or seizure of the
reserved goods by us does not constitute a withdrawal from the contract.

3.

In the case of processing, combining or mixing of the reserved goods, wedi GmbH acquires co-ownership of the new
object in line with the invoice value of the reserved goods to the other goods at the time of processing, combining or
mixing. If the customer acquires sole ownership in one of the aforementioned cases, he transfers co-ownership to wedi
GmbH in line with the invoice value of the reserved goods to the other goods at the time of combining, mixing or
blending. In such cases, the customer shall hold in trust free of charge the object owned or co-owned by wedi GmbH.

4.

The customer is entitled to process and sell the reserved goods in the normal course of business as long as he is not in
arrears. The right to resell lapses if the customer has agreed a transfer ban with his buyers. Pledging or mortgaging of
goods is not permissible.

5.

If the reserved goods are sold by the customer on their own or with goods not belonging to wedi GmbH, the customer
shall transfer to us the receivables arising from the resale (including all outstanding balances on current account) to the
amount of the invoice value of the reserved goods with all collateral rights and priority over the rest; wedi GmbH herewith accepts the transfer.

6.

The customer is authorised by wedi GmbH to collect the receivables transferred to wedi GmbH at his cost and in his
own name. This collection authorisation can only be revoked if the customer does not fulﬁl his payment obligations in a
proper manner or he has agreed a transfer ban with his buyers. Upon request, the customer is obliged to inform his
buyers about the transfer and to submit the information and documents required for the collection.

II. Prices
1.

Our prices are net prices from the Emsdetten site. The effective price is that which appears in the price list at the time of
placing the order.

2.

If delivery only occurs 4 months after order conﬁrmation, we reserve the right to increase the price where there is a substantial change in the costs incurred, for example, wages, packing material, freight, energy or raw material costs and
taxes. A price increase will be percentually related to the inﬂuence of the cost factors. This does not apply if a long-term
debt exists. Unforeseen costs resulting from omission by the customer and which affect our fulﬁllment of contractual
responsibilities will be calculated separately.

3.

Volume and other discounts as well as partial deliveries require our written conﬁrmation to become valid.

III. Delivery terms and delivery dates
1.

The delivery term shall commence on the date of our order conﬁrmation or the day the order is executed. It is not binding until a delivery date has been conﬁrmed in writing.

7.

If the reserved goods are used by the customer to carry out work or to fulﬁl a works supply contract, the receivable from
the works or works supply contract is transferred to wedi GmbH in advance in the same scope as speciﬁed in point 3.

2.

Binding delivery periods can be extended due to unforeseen circumstances, for example acts of God, industrial action,
unavoidable operating problems, road blockades, insufﬁcient energy supply, ofﬁcial measures for the length of the
hindrance and and appropriate lead time. Binding delivery times are only then in arrears when the customer has set a
period of notice of 2 weeks in writing. When the extension has expired unsuccessfully the customer is authorised to
withdraw from the contract. Claims for damages are restricted, with the exception of death and injury to body and
health, intent and gross negligence.

8.

If the reserved goods are incorporated as an essential component into a third party property by the customer, the customer
transfers the receivables arising from the third party or the person concerned against credit to the value of the reserved
goods with all collateral rights including one against granting of a security mortgage with priority over the rest; we herewith
accept the transfer. The aforementioned points 3 & 7 apply with regard to the value of the reserved goods. If the reserved
goods are incorporated as an essential component by the customer into his property, the customer transfers the receivables
arising from the commercial sale of the property or from the property rights to the amount of the invoice value of the
reserved goods with all collateral rights having priority over the rest; we herewith accept the transfer. Point 3 applies
accordingly.

9.

The customer shall inform wedi GmbH of third party foreclosure of the reserved goods or the transferred receivables
without delay by submitting the documents required in the event of contention; he shall refer to our property or our
receivables ownership.

10.

The right to resale, processing, combining or mixing of the reserved goods or the authorisation to collect the transferred
receivables lapses upon cessation of payment and/or application for open insolvency proceedings; the collection authorisation also lapses in the event of cheque or bill of exchange protest. This does not apply to the rights of the insolvency
administrator.

11.

If the value of the granted securities exceeds the receivables by more than 20%, at the customer’s request, wedi GmbH
is obliged, in this respect, to reassign or release as it chooses.

3.

We are entitled to provide partial deliveries and partial services at any time.

4.

The customer must take delivery of the merchandise within 14 days of the order conﬁrmation or invoice and at the latest
after expiry of the agreed delivery term.

IV. Terms of delivery, passing of the risk
1.

If it becomes apparent that the customer’s credit worthiness according to commercial descretion is questionable the customer can, within an appropriate stipulated period he chooses, be required to make concurrent payments of the invoice
amount or to provide a collateral security. In the case of refusal we may withdraw from the contract of sale whereby the
existing amount for services rendered is due immediately.

2.

The merchandise is dispatched at the customer’s cost.

3.

When purchasing consumer goods (para. 474 in connection with para. 13 of the Civil Code BGB), the risk of the loss or
damage to merchandise is passed onto the customer at the moment the goods are handed over. In all other cases, the
loss of or damage to merchandise is passed on to the transportation company at the time the goods are handed to
them. This also applies in the case of transportation with a personal vehicle and personnel.

4.

12.

The customer bears the costs of all measures to maintain or secure our property.

13.

In the event of the customer being in payment arrears, wedi GmbH can withdraw from the purchase contract. In addition,
if we claim for compensation instead of supply of services and we take back the goods, the contracting parties are in
agreement that wedi GmbH shall credit the customer with the normal sales value of the goods at the time they are
taken back. At the customer’s request, which can only be expressed immediately the goods are taken back, a publicly
appointed and sworn expert from the Chamber of Commerce of the customer’s choice will calculate the normal sales
value. The customer bears all costs of taking back and exploitation of the goods. The sales costs amount to 5% of the
sales proceeds where there is no proof available. They shall be set higher or lower if wedi GmbH proves higher costs, or
the customer proves lower costs.

With deviations from the “free of charge delivery to the receiving station” the customer is liable for additional costs and
damages.

V.

Payment terms

1.

The purchase price and other receivables shall be due immediately after delivery of our merchandise, handing over or
sending of invoice.

14.

wedi GmbH also has limited liability by reason of statutory provisions for damage which was caused by slight negligence
in accordance with the following provisions:

2.

Payments are due within 14 days after due date and receipt of invoice or similar payment request.

a.

3.

Payment shall only be made to one of our accounts listed on our invoice documents or to one of our authorized collecting
agents.

In the event of slight negligence liability only exists in the event where essential contractual obligations are violated;
liability is limited to typical damage foreseeable when the contract is drawn up. This limitation does not apply in the case
of death and injury to body and health.

4.

The acceptance of promissory notes or discountable bills of exchange is only permitted with explicit written agreement if
services have been provided as agreed. Payment will be immediately due if the payment terms are not complied with or
an aspect of an offence becomes evident, which brings the customer’s credit worthiness into question.

b.

Liability only exists insofar as the damage is not covered by insurance taken out by the customer for the claim concerned.

c

Irrespective of negligence on the part of wedi GmbH any liability in the event of fraudulent concealment of the fault,
from taking over a warranty or a procurement risk and in accordance with the Product Liability Law remains unaffected.

5.

Payment will then be calculated according to the original interest and then added to the oldest debts.

d.

Liability due to a delay in delivery is regulated deﬁnitively in Section III. Delivery terms and delivery dates.

6.

Invoices are seen as valid if they are not objected to in writing with speciﬁc details within 14 days of receipt. Acceptance
occurs if speciﬁed beforehand on the invoice.

e.

Personal liability of the statutory representatives, agents and employees of wedi GmbH for damages caused by their
slight negligence is excluded.

7.

A claim is only possible with an undisputed and legally conclusive assessment.

8.

Retention of goods by the customer is valid only for the affected order.

VIII. Place of performance, jurisdiction, applicable law, partial invalidity
1.

For any disputes arising directly or indirectly from the contractual relationship, jurisdiction is exclusively our business
location, insofar as the customer is a registered trader in accordance with the Code of Commercial Law (HGB) or it
involves a legal entity under public law or a separate public law property.

2.

The law of the Federal Republic of Germany under exclusion of the UN Purchasing Law applies to these business
conditions and all legal relationships between the contracting parties. If the customer has his registered ofﬁce outside
the Federal Republic of Germany, German law applies with application of the UN Purchasing Law (CISG).

3.

Should one of these regulations be or become null and void or be or become unworkable, the validity of the remaining
regulations is not affected thereby. Individual null and void regulations shall be replaced by legally valid ones which are
nearest commercially to the invalid regulation with regard to content and the intention of the parties. The same applies
if a loophole, which requires ﬁlling, arises from execution of the contract.

VI. Warranties, liability of defects, liability
1.

The Statute of Limitions for defects of quality claims when bought by a consumer is two years (para.13 Civil Code
(BGB)), in all other cases 12 months from the delivery of merchandise. This is not valid as far as the laws according to
para. 438 clause 1 no. 2 (building defects) 479 clause 1 (recourse claims) and 634 (a) clause 1 no. 2 (building defects)
BGB where longer periods for claims are extended. If the customer does not observe the operating, maintenance and
processing instructions, makes changes to or uses the merchandise improperly, all warranties are invalid.

2.

The warranties are then restricted to supplementary service (removal of defects or replacement). The chosen supplementary service can be denied, if the cost is too disproportionate. In this case the customer’s claim is limited to another form
of supplementary service, as long as it is not disproportionate in cost according to para. 275 clause 2 or clause 3 BGB.

3.

If the supplementary services are unsatisfactory, the customer has the right to withdraw from the contract, demand a
lower purchase price as well as compensation or replacement of futile expenditures if the pertaining lawful requirements
are met. Failure to “rectify” a reported defect only exists after a second effort to rectify has been made and has proven
unsuccessful.

