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Tyto všeobecné obchodní podmínky, skládající se z částí: A Všeobecné 

smluvní podmínky, B Prodejní podmínky a C Podmínky přenechání (dále spo-

lečně jen „VOP“), platí pro všechny obchodní vztahy společnosti LUNA zmrz-

lina ČR spol. s r.o. 

IČO: 61246107, se sídlem U Prioru 1059/1, 161 00 Praha 6, zapsaná v ob-

chodním rejstříku Městského soudu v Praze pod C 28493 (dále jen 

„LUNA“) s jejími zákazníky. 

 

A VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY 
 

§ 1 Oblast platnosti, forma 

(1) Tyto VOP se použijí pouze tehdy, je-li zákazník podnikatelem (§ 

420 NOZ) nebo právnickou osobou veřejného práva. Tyto VOP se ne-

vztahují na spotřebitele. 

 

(2) Není-li v jednotlivém případě dohodnuto jinak, platí tyto VOP v jejich po-

sledním platném znění ke dni pověření společnosti LUNA zákazníkem, 

resp. v každém případě ve znění, v jakém byly zákazníkovi naposled 

zaslány v textové formě, jako rámcová dohoda rovněž pro budoucí 

smlouvy stejného typu, aniž by na ně LUNA musela v jednotlivém pří-

padě znovu odkazovat. 

 

(3) Platí výhradně uvedené VOP. Všeobecné obchodní podmínky zákaz-

níka, které se od těchto VOP odchylují, jsou s nimi v rozporu nebo je 

doplňují, se stávají součástí smlouvy pouze, pokud společnost LUNA 

s jejich platností výslovně souhlasila. Tento požadavek udělení sou-

hlasu platí v každém případě, tj. i v případě, kdy je společnost LUNA s 

Všeobecnými obchodními podmínkami zákazníka seznámena a po-

skytne zákazníkovi smluvní plnění bez výhrad. 

 

(4) Přednost před danými VOP mají v každém případě jednotlivé individu-

ální dohody se zákazníkem (včetně vedlejších ujednání, doplnění a 

změn). Rozhodující pro obsah takových dohod je s výhradou prokázání 

opaku písemná smlouva nebo písemné potvrzení společnosti LUNA. 

 

(5) Jakákoli právně relevantní prohlášení a sdělení zákazníka učiněná 

v souvislosti se smlouvou (např. stanovení lhůty, oznámení vady, od-

stoupení, snížení kupní ceny nebo výpověď) musí být učiněna písemně, 

tj. v písemné nebo textové formě (např. dopis, e-mail nebo telefax), ne-

bude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak. Zákonná ustanovení oh-

ledně formy a další důkazy, zejména v případě pochybností ohledně le-

gitimace prohlašující osoby, zůstávají nedotčena. 

 

(6) Odkazy na platnost zákonných ustanovení mají pouze upřesňující vý-

znam. I bez takového upřesnění proto platí zákonná ustanovení, pokud 

tato ustanovení nebyla těmito VOP bezprostředně změněna nebo vý-

slovně vyloučena. 

 

 

§ 2 Uzavření a obsah smlouvy 

(1) Nabídky společnosti LUNA jsou nezávazné. To platí i v případě, kdy 

LUNA poskytla zákazníkovi (i v elektronické formě) katalogy, technickou 

dokumentaci, jiné specifikace výrobků nebo podklady, k nimž si vyhra-

zuje vlastnická a autorská práva.  

 

(2) Zákazník nese riziko změny okolností v souladu s ustanovením § 1765 

odst. 2 NOZ. 

 

(3) Pod pojmem „stroje a zařízení“, resp. „zmrzlinový stroj LUNA“ se dále 

rozumí výrobky společnosti LUNA, které jsou ve smlouvě jako takové 

výslovně specifikovány a definovány jako předmět plnění. 

 

(4) Výslovně vyhrazeny zůstávají technické úpravy strojů a zařízení, pokud 

nemají nepříznivý vliv na dohodnutý rozsah a kvalitu plnění. Údaje o 

výkonu a hodnoty spotřeby předmětných strojů a zařízení jsou směr-

nými hodnotami. 

 

§ 3 Ceny a platební podmínky 

(1) Není-li v konkrétním případě ujednáno jinak, platí aktuální ceny společ-

nosti LUNA ke dni uzavření smlouvy, a to ze závodu (EXW), s připočte-

ním příslušné platné zákonné DPH. 

 

(2) Není-li v konkrétním případě ujednáno jinak, cena je splatná do 14 dnů 

od data vystavení faktury po dodání nebo převzetí zboží. 

 

(3) Uplynutím výše uvedené platební lhůty se zákazník dostává do pro-

dlení. Během prodlení je cena úročena příslušnou zákonnou sazbou 

úroku z prodlení. LUNA si vyhrazuje právo uplatnit další škody v souvis-

losti s prodlením. 

 

(4) Zákazník má právo provést zápočet nebo zadržet platbu pouze v tako-

vém rozsahu, v jakém byl jeho nárok přiznán pravomocným rozhodnu-

tím nebo je nesporný. V případě, že dodávka vykazuje vady, nejsou 

zejména dotčena vzájemná práva zákazníka dle ustanovení 

§ 11 odst. 6, věta druhá těchto VOP. 

 

(5) Pokud po uzavření smlouvy vyjde najevo, že nárok na úhradu ceny je 

ohrožen z důvodu nedostatečné platební schopnosti zákazníka (např. 

podáním návrhu na zahájení insolvenčního řízení), je společnost LUNA 

podle zákonných ustanovení oprávněna odmítnout plnění a po případ-

ném stanovení lhůty odstoupit od smlouvy. 

 

§ 4 Odpovědnost 

(1) Není-li těmito VOP určeno jinak, LUNA neodpovídá za porušení 

smluvních ani mimosmluvních povinností. 

 

(2) Za náhradu škody odpovídá LUNA, jedno z jakého důvodu, v pří-

padě úmyslného zavinění a hrubé nedbalosti. V případě prosté ne-

dbalosti odpovídá LUNA pouze  

 

a) za škody způsobené újmou na životě, těle nebo zdraví, 

 

b) za škody způsobené porušením podstatné smluvní povinnosti (povin-

nost, jejíž plnění teprve vůbec umožňuje řádné provedení smlouvy a na 

jejíž dodržení smluvní partner pravidelně spoléhá a může se spoleh-

nout); v tomto případě je odpovědnost omezena na náhradu škody, 

která je pro tento typ smlouvy typická. 

 

(3) Omezení odpovědnosti dle odst. 1 a 2 se vztahuje rovněž na případy 

porušení povinností osobami nebo ve prospěch osob, za jejichž zavi-

nění LUNA odpovídá ze zákona. Uvedené omezení se nevztahuje na 

případy, kdy LUNA lstivě zamlčela vadu nebo převzala záruku za vlast-

nosti zboží. Totéž platí ohledně nároků zákazníka podle ustanovení 

§ 2939 - § 2943 NOZ. 

 

(4) V případě porušení povinnosti nespočívající ve vadě může zákazník od-

stoupit od smlouvy nebo smlouvu vypovědět pouze v případě, že za po-

rušení povinností odpovídá společnost LUNA. 

 

§ 5 Ochrana osobních údajů 

Společnost LUNA shromažďuje a zpracovává osobní údaje zákazníků 

v rámci vzájemného obchodního vztahu v souladu s Obecným naříze-

ním EU o ochraně osobních údajů. Bližší informace jsou k dispozici na 

stránkách www.lunamil.cz/EU-privacy-info-cz/. 

 

 

 

 

http://www.lunamil.cz/EU-privacy-info-cz
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§ 6 Volba práva a příslušnost soudu 

(1) Tyto VOP a smluvní vztah mezi společností LUNA a zákazníkem pod-

léhají právu České republiky při vyloučení úmluvy OSN o mezinárodní 

koupi zboží. 

 

(2) Předpoklady a účinky výhrady vlastnictví podle § 10 těchto VOP naopak 

podléhají právu platnému v místě umístění dané věci, a to pokud podle 

práva platného v místě umístění věci je určení českého práva jako roz-

hodného práva nepřípustné nebo neúčinné. 

 

(3) Výlučnou i mezinárodní příslušnost pro rozhodování všech sporů přímo 

či nepřímo vyplývajících z příslušného smluvního vztahu mají soudy 

v sídle společnosti LUNA v Praze. Zákonná ustanovení, která mají před-

nost, zejména ustanovení o výlučné příslušnosti, zůstávají nedotčena. 

 

(4) V případě použití dodacích podmínek (např. EXW, FCA) se pro jejich 

výklad použijí Pravidla Mezinárodní obchodní komory ICC 

(INCOTERMS) v příslušném platném znění ke dni uzavření smlouvy. 

 

B PRODEJNÍ PODMÍNKY 
 

V případě, že společnost LUNA prodává a/nebo dodává zboží zákazní-

kům, bez ohledu na to, zda zboží sama vyrábí nebo ho odebírá od sub-

dodavatelů, platí podpůrně a se stejnou právní silou jako dílčí smlouva 

uzavřená se zákazníkem následující prodejní podmínky, není-li v kon-

krétním případě dohodnuto jinak. 

 

§ 7 Uzavření smlouvy 

(1) Objednání zboží zákazníkem je považováno za závaznou nabídku na 

uzavření smlouvy. Ustanovení § 1740 odst. 3 NOZ se nepoužije, to zna-

mená, že každá nabídka s odchylkou musí být smluvními stranami vý-

slovně přijata. 

 

(2) LUNA potvrdí přijetí nabídky buď písemně (např. potvrzením objed-

návky) nebo odesláním zboží zákazníkovi. 

 

(3) V případě ústních, zejména telefonických objednávek nese zákaz-

ník riziko a náklady případných chyb při přenosu a z nich vyplýva-

jících chybných objednávek/dodávek. 

 

§ 8 Dodací lhůta a prodlení s dodáním 

(1) Dodací lhůta je stanovena individuálně, resp. určena společností LUNA 

v rámci přijetí objednávky. 

 

(2) Není-li společnost LUNA schopna dodržet závazné dodací lhůty z dů-

vodů, za které nenese odpovědnost (nedostupnost plnění), je povinna 

o tom zákazníka neprodleně informovat a současně mu sdělit předběž-

nou novou dodací lhůtu. Pokud je plnění nedostupné i během nové do-

dací lhůty, je LUNA oprávněna od smlouvy zcela nebo částečně odstou-

pit; zákazníkem již poskytnutá protiplnění je LUNA povinna neprodleně 

vrátit. Za případ nedostupnosti plnění se v tomto smyslu považuje 

zejména, pokud LUNA neobdrží včas dodávky od svých subdodavatelů, 

pokud LUNA uzavřela náhradní transakci, pokud zavinění není na 

straně společnosti LUNA ani jejích subdodavatelů nebo pokud LUNA 

není v konkrétním případě k pořízení povinna. 

 

(3) Práva zákazníka dle § 4 těchto VOP, jakož i zákonná práva společnosti 

LUNA, zejména v případě vyloučení povinnosti k plnění (např. v pří-

padě, kdy plnění a/nebo dodatečné plnění není možné nebo nelze spra-

vedlivě požadovat), zůstávají nedotčena. 

 

§ 9 Dodání, přechod nebezpečí, odběr, prodlení s převzetím 

(1) Dodání je sjednáno ze závodu (EXW), který je rovněž místem plnění 

dodávky a případného dodatečného plnění. Na žádost a náklady 

zákazníka bude zboží zasláno do jiného místa určení (dále jen „zásil-

kový prodej“). Nebude-li v konkrétním případě ujednáno jinak, je LUNA 

oprávněna sama určit způsob zaslání (zejména dopravce, způsob pře-

pravy, obal). 

 

(2) Zákazník nese v případě zásilkového prodeje náklady na dopravu ze 

závodu a případně rovněž náklady dopravního pojištění, pokud ho bude 

požadovat. Případná cla, poplatky, daně a jiné veřejné poplatky nese 

zákazník. LUNA neodebírá zpět přepravní ani jiné obaly dle zákona o 

obalech. Obaly jsou vlastnictvím zákazníka, s výjimkou palet. 

 

(3) Nebezpečí náhodného zničení a náhodného zhoršení zboží přechází 

nejpozději okamžikem předání na zákazníka. U zásilkového prodeje 

však nebezpečí náhodného zničení a náhodného zhoršení zboží 

včetně rizika prodlení přechází již v okamžiku předání zboží dopravci, 

poskytovateli zásilkových služeb nebo jiné osobě či subjektu pověře-

nému dodáním zboží. V případě dohodnutého osobního odběru je pro 

přechod nebezpečí rozhodný okamžik převzetí. V ostatním se v pří-

padě dohodnutého osobního odběru rovněž použijí analogicky zá-

konná ustanovení. Pro předání, resp. odběr není rozhodné, jestli je zá-

kazník v prodlení s převzetím. 

 

§ 10 Výhrada vlastnictví 

(1) LUNA si vyhrazuje vlastnictví k prodanému zboží, dokud nebudou zcela 

uhrazeny veškeré současné i budoucí pohledávky vyplývající z pří-

slušné dílčí smlouvy a stávajícího obchodního vztahu (dále jen „zajiš-

těné pohledávky“). 

 

(2) Dokud nebudou zajištěné pohledávky zcela uhrazeny, nesmí být 

zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnictví, zastaveno ve pro-

spěch třetích osob ani zajištěno převodem. O jakémkoli přístupu 

třetích osob ke zboží ve vlastnictví společnosti LUNA je zákazník 

povinen společnost LUNA neprodleně písemně informovat. 

 

(3) Pokud zákazník jedná v rozporu se smlouvou, zejména pokud neuhradí 

splatnou cenu, je LUNA ze zákona oprávněna odstoupit od smlouvy 

nebo/a požadovat vydání zboží na základě výhrady vlastnictví. Pokud 

zákazník splatnou cenu neuhradí, je LUNA oprávněna tato práva uplat-

nit, pokud zákazníkovi marně stanovila přiměřenou lhůtu pro úhradu, 

nebo od ní lze podle zákonných předpisů upustit. 

 

(4) Zboží vyhrazené do vlastnictví může zákazník s výjimkou odvolání 

podle níže uvedeného písmene c dále prodat a/nebo zpracovat v rámci 

řádného obchodního styku. V takovém případě platí podpůrně následu-

jící ustanovení: 

 

a) Výhrada vlastnictví se vztahuje na výrobky, které vzniknou jako vý-

sledek zpracování, smíšení nebo spojení s výrobky společnosti 

LUNA, přičemž LUNA je považována za výrobce. V případě, že při 

zpracování, smíšení nebo spojení se zbožím třetích osob zůstávají 

zachována vlastnická práva těchto osob, nabývá LUNA spoluvlast-

nictví v poměru hodnoty zpracovaného, smíšeného nebo spoje-

ného zboží. V ostatních případech se na vzniklé výrobky vztahují 

stejná ustanovení jako na zboží dodané s výhradou vlastnictví. 

 

b) Zákazník postupuje již nyní z důvodu obezřetnosti společnosti LUNA 

pohledávky z prodeje zboží nebo výrobků vůči třetím osobám, a to v pl-

ném rozsahu, resp. ve výši případného spoluvlastnického podílu spo-

lečnosti LUNA dle předchozího písmene a. LUNA toto postoupení při-

jímá. Povinnosti zákazníka dle odst. 2 platí i s ohledem na postoupené 

pohledávky. 

 

c) Zákazník i LUNA jsou zmocněni k inkasu pohledávek. LUNA se zava-

zuje neinkasovat pohledávky, pokud zákazník neplní své platební zá-

vazky vůči společnosti LUNA, je v platební neschopnosti a LUNA 
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neuplatňuje výhradu vlastnictví výkonem práva dle odstavce 3. V opač-

ném případě je LUNA oprávněna po zákazníkovi požadovat, aby jí 

oznámil postoupené pohledávky včetně dlužníků, poskytl jí informace 

potřebné pro inkasování pohledávek, předal veškeré související pod-

klady a aby o postoupení informoval dlužníky (třetí osoby). LUNA je 

v tomto případě rovněž oprávněna odvolat právo zákazníka prodat a 

zpracovat zboží vyhrazené do vlastnictví. 

 

d) Překročí-li realizovatelná hodnota zajištění výši pohledávek společnosti 

LUNA o více než 10 %, je LUNA na žádost zákazníka povinna uvolnit 

zajištění dle vlastní volby. 

 

§ 11 Nároky z vad zákazníka 

(1) Pro nároky zákazníka z věcných a právních vad (včetně chybné a ne-

dostatečné dodávky, dále neodborné montáže nebo chybného návodu 

k montáži) platí zákonná ustanovení, není-li dále určeno jinak. 

 

(2) Základem pro odpovědnost z vad společnosti LUNA je zejména dohoda 

o vlastnostech zboží. Za dohodu o vlastnostech zboží se považují veš-

keré specifikace výrobků, které jsou předmětem příslušné smlouvy. 

 

(3) Pokud vlastnost nebyla dohodnuta, bude skutečnost, zda se jedná o 

vadu či nikoli, posouzena dle zákonných ustanovení. LUNA nepřebírá 

odpovědnost za jakákoli veřejná sdělení výrobce nebo jiných třetích 

osob (např. reklamní sdělení). 

 

(4) Zákazníkovi vznikají nároky z vad za předpokladu, že splnil svou zákon-

nou povinnost k provedení prohlídky a uplatnění reklamace (§ 2103, § 

2104 NOZ), např. provedením zkušebního zpracování, a to i tehdy, 

jsou-li přidávány komponenty, které nejsou dodávány společností 

LUNA. Pokud bude při dodání, prohlídce nebo kdykoli potom zjištěna 

vada, musí být tato vada společnosti LUNA neprodleně písemně ozná-

mena. Budou-li případné vady zjištěny teprve při zpracování, musí být 

příslušné práce neprodleně zastaveny a veškerá originální balení, která 

ještě nebyla zpracována nebo otevřena, musí být zajištěna. Pokud o to 

společnost LUNA požádá, budou jí tato balení předána ke kontrole. 

Zjevné vady musí být v každém případě písemně reklamovány do 

sedmi pracovních dnů ode dne dodání a vady, které při prohlídce nebyly 

zjevné, musí být písemně reklamovány v téže lhůtě ode dne, kdy byly 

zjištěny. V případě, že zákazník opomene provedení řádné prohlídky 

a/nebo vadu řádně neoznámí, je odpovědnost společnosti LUNA za 

vadu, která nebyla řádně, resp. včas oznámena dle zákonných ustano-

vení vyloučena. 

 

(5) Pokud má dodané zboží vady, společnost LUNA může dle své 

volby nejprve rozhodnout, zda jí bude dodatečné plnění poskyt-

nuto prostřednictvím odstranění vady (oprava) nebo dodáním 

nové věci bez vady (dále „náhradní dodávka“). Právo společnosti 

LUNA na odmítnutí zvoleného druhu dodatečného plnění při splnění zá-

konných předpokladů zůstává nedotčeno.  

 

(6) LUNA si může poskytnutí dodatečného plnění, ke kterému se zavázala, 

podmínit úhradou splatné kupní ceny zákazníkem. Zákazník však může 

zadržet část ceny, která je vzhledem k vadě adekvátní. 

 

(7) Zákazník je povinen společnosti LUNA dodatečné plnění umožnit a po-

skytnout jí veškerý čas, který je nezbytný k jeho provedení, zejména je 

povinen prohlédnout reklamované zboží pro účely kontroly. V případě 

náhradní dodávky je zákazník povinen vadnou věc společnosti LUNA 

vrátit v souladu se zákonnými ustanoveními. Demontáž nebo opětovná 

montáž nejsou součástí dodatečného plnění, pokud LUNA nebyla ani 

původně k montáži povinna. 

 

(8) LUNA nese, resp. hradí náklady, zejména náklady na dopravu, in-

frastrukturu, práci a materiál, popř. náklady na demontáž a montáž, 

nezbytné ke kontrole a dodatečnému plnění, pokud se skutečně jedná 

o vadu. V opačném případě může LUNA po zákazníkovi požadovat ná-

hradu nákladů vzniklých na základě neoprávněného požadavku na od-

stranění vady (zejména náklady na kontrolu a dopravu), s výjimkou pří-

padů, kdy zákazník nemohl neexistenci vady rozpoznat. 

 

(9) V naléhavých případech, např. při ohrožení bezpečnosti provozu nebo 

k odvrácení nepřiměřené škody, je zákazník oprávněn vadu odstranit 

sám a požadovat po společnosti LUNA náhradu objektivně nezbytných 

nákladů. O takovém svépomocném odstranění vady musí být společ-

nost LUNA neprodleně informována, pokud možno předem.  

 

(10) Pokud se náhradní plnění nezdaří, nebo marně uplyne přiměřená lhůta, 

kterou zákazník pro náhradní plnění stanovil, nebo od ní lze podle zá-

konných předpisů upustit, pak může zákazník od smlouvy odstoupit 

nebo snížit kupní cenu. V případě nevýznamné vady však nárok na od-

stoupení od smlouvy nevzniká. 

 

(11) Nároky zákazníka na náhradu škody, resp. Náhradu marných výdajů 

vznikají pouze dle § 4 těchto VOP, jinak jsou vyloučeny. 

 

§ 12 Promlčení 

(1) Odchylně od ustanovení § 2112 odst. 1 NOZ činí obecná lhůta pro 

uplatnění nároků z věcných a právních vad v případě prodeje nově vy-

robených věcí jeden rok od data dodání. V případě dohodnutého odběru 

začíná promlčecí lhůta běžet v den odběru. Není-li v jednotlivém pří-

padě dohodnuto jinak, jsou nároky z vad u prodeje použitých věcí vy-

loučeny. 

 

(2) Zvláštní ustanovení zákona o promlčení, zejména ustanovení 

§ 2129 odst. 2 a §§ 2112 odst. 2. zůstávají nedotčena. 

 

(3) Výše uvedené promlčecí lhůty vyplývající z právních předpisů o prodeji 

zboží se použijí rovněž pro smluvní a mimosmluvní nároky zákazníků 

na náhradu škody vzniklé vadou zboží (škody vzniklé vadou zboží a 

následné škody vzniklé vadou zboží), s výjimkou případů, kdy by apli-

kace pravidelné zákonné promlčecí lhůty vedla ke zkrácení promlčecí 

doby. Nároky zákazníka na náhradu škody dle § 4 odst. 2, věta první a 

druhá, písm. a těchto VOP a dle § 2939 – 2943 NOZ se však promlčují 

výlučně podle zákonných promlčecích lhůt. 

 

§ 13 Zpětvzetí zboží 

(1) LUNA je není povinna vzít zpět zboží, které bylo zákazníkovi dodáno 

bez vad. 

 

(2) Jestliže společnost LUNA bude ochotna vzít v rámci obchodní bilance 

zboží zpět oproti vystavení dobropisu za uhrazenou kupní cenu, bude 

v takovém případě odečtena paušální částka ve výši 20% z příslušné 

kupní ceno netto jako kompenzace nákladů vynaložených na dodávku 

zboží, nebude-li v konkrétním případě ujednáno jinak. 

 

C PODMÍNKY PŘENECHÁNÍ 

 

Pokud LUNA uzavře se zákazníkem smlouvu o přenechání strojů a za-

řízení, platí podpůrně a se stejnou právní sílou jako příslušná dílčí 

smlouva se zákazníkem následující podmínky přenechání, nebude-li v 

konkrétním případě dohodnuto jinak. 

 

§ 14 Rozsah plnění 

(1) LUNA se zavazuje přenechat smluvně dohodnuté stroje a zařízení for-

mou vypůjčení včetně manuálu. 

 

(2) Součástí plnění, k němuž se společnost LUNA zavázala, jsou rovněž 

služby údržby zmrzlinového stroje, který je předmětem smlouvy, včetně 
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čištění, dále vzniklé mzdové náklady a originální díly výrobce, které jsou 

potřebné k provádění těchto služeb (dále jen „údržba“). Druh a rozsah 

údržby se řídí příslušnými pokyny k údržbě výrobce pro konkrétní typ 

stroje. LUNA provádí údržbu podle svého nejlepšího uvážení. 

 

(3) LUNA má právo pověřit prováděním údržby třetí osoby, aniž by byla 

povinna o tom zákazníka informovat. LUNA odpovídá zákazníkovi za to, 

že třetí osoba provede údržbu v souladu se smlouvou. 

 

§ 15 Povinnosti zákazníka 

(1) Zákazník musí splnit veškeré předpoklady vyžadované zákonem nebo 

úřady k provozu strojů a zařízení, jakož i k prodeji souvisejících výrobků. 

Zákazník je povinen zajistit na vlastní náklady dodávku energií 

(elektřina a voda) potřebných k provozu strojů a zařízení. 

 

(2) Zákazník se zavazuje dbát pokynů uvedených v manuálu a v souladu 

s nimi stroje a zařízení obsluhovat a pečovat o ně. 

 

(3) Zákazník je dále povinen neprodleně informovat společnost LUNA o po-

ruchách v provozu, defektech, poškozeních způsobených třetími 

osobami a o jiných vadách a neprodleně přestat v takovém případě 

stroje a zařízení používat, pokud nelze vyloučit, že tím nedojde k dalším 

poruchám nebo škodám. 

 

(4) Zákazník je povinen společnost LUNA neprodleně informovat, dojde-li 

ke změně adresy, na které jsou předmětné stroje a zařízení zákazníkem 

provozovány (dále jen „adresa instalace“), anebo k podstatné změně 

podmínek užívání strojů a zařízení (např. přesun provozu z uzavřených 

prostor do venkovních prostor). 

 

(5) Zákazník je povinen učinit veškerá přípravná opatření, která jsou ne-

zbytná pro provedení údržby a která lze po něm spravedlivě požadovat, 

s péčí řádného hospodáře. To zejména znamená, že zákazník umožní 

provedení údržby bez přerušení nebo prodlení (např. volný přístup bě-

hem provozní doby zákazníka) a poskytne bezplatně vhodné prostory, 

prostředky (např. elektřinu a vodu) a pomocný personál. 

 

§ 16 Výpověď 

(1) Zákazník i společnost LUNA mohou smlouvu vypovědět z vážného dů-

vodu bez dodržení výpovědní doby. Vážný důvod je na straně společ-

nosti LUNA dán zejména, když 

 

a) zákazník zpracovává nebo prodává prostřednictvím strojů a zařízení 

poskytnutých společností LUNA zboží, u kterého se nejedná o výrobky 

společnosti LUNA, resp. o výrobky objednané u společnosti LUNA; 

 

b) zákazník opakovaně porušuje své povinnosti dle § 15 odst. 5 těchto 

VOP, přestože byl společností LUNA na porušení těchto povinností 

upozorněn; 

 

c) zákazník poruší podstatné ustanovení manuálu poskytnutého společ-

ností LUNA (např. v oblasti hygieny, manipulace se stroji a zařízeními a 

péče o ně); 

 

d) zákazník bude během tří měsíců více než jednou v prodlení s úhradou 

pohledávek vůči společnosti LUNA vyplývajících z příslušné smlouvy; 

 

e) zákazník odmítne bez oprávněného důvodu plnit smluvní dohodu po 

dobu platnosti smlouvy; 

 

f) nebude dodržen minimální odběr v rozsahu 70 balení bag-in-box zmrz-

linové směsi (Eismix) na jeden zmrzlinový stroj za měsíc; 

 

g) zákazník provede na strojích nebo zařízeních technické úpravy, ať již 

sám nebo prostřednictvím třetích osob; 

 

h) zákazník bez předchozího souhlasu společnosti LUNA provozuje stroje 

a zařízení na jiné než na původně dohodnuté adrese nebo za podstatně 

změněných podmínek užívání. 

 

(2) V případě výpovědi ze strany LUNA je LUNA oprávněna uplatnit vůči 

zákazníkovi nároky na náhradu škody z důvodu předčasného ukončení 

smlouvy.    

 

 

 

§ 17 Důsledky ukončení smlouvy 

(1) Zákazník je v případě ukončení smlouvy povinen předat stroje a zaří-

zení společnosti LUNA nebo třetí osobě pověřené společností LUNA v 

předem dohodnutém termínu předání na adrese instalace oproti vysta-

vení dokladu o předání, a to ve stavu, jak bylo dohodnuto ve smlouvě 

(zejména nepoškozené, čisté a hygienicky nezávadné).  

 

(2) Pokud budou stroje a zařízení po převzetí a kontrole ze strany společ-

nosti LUNA vykazovat škody, které byly způsobeny nesprávným provo-

zem na straně zákazníka a za které nese odpovědnost zákazník, ručí 

zákazník za vzniklou škodu neomezeně. Totéž platí, jestliže LUNA musí 

stroje a zařízení vyčistit, aby je uvedla do čistého a hygienicky nezávad-

ného stavu. 

 

 

 

Zákazník potvrzuje, že si tyto VOP přečetl v plném rozsahu, že porozuměl 

podmínkám dle § 4 Odpovědnost, § 7 odst. 3, § 10 Výhrada vlastnictví, a 

§ 11 odst. 5 porozuměl a že je výslovně přijímá.  

 

 

V_____________dne______________ 
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