Všeobecné obchodní podmínky ("VOP")
Společnosti GOAL Aviation s.r.o. se sídlem Rybí 116, 742 65, Česká republika, (dále jen "
společnost GOAL”)
I.
DEFINICE
Následující pojmy mají v rámci VOP níže uvedený význam:
1. Cenovou nabídkou: se rozumí dokument, ve kterém jsou uvedeny tyto obchodní podmínky
nebo který se na tyto obchodní podmínky odkazuje, jejichž součástí je identifikace zákazníka,
podrobnosti o Dílech, které si zákazník přeje zakoupit, cena Dílů a veškeré další informace
týkající se prodeje Dílu.
2. Objednávkou: se rozumí závazná objednávka přijatá od zákazníka na základě Cenové nabídky
a to elektronickou formou, zejména formou e-mailu zákazníka na e-mail společnosti GOAL.
Objednávkou zákazník prohlašuje, že se seznámil s těmito VOP umístěnými na internetovém
portále společnosti GOAL www.goal-aviation.com a souhlasí, že se tyto VOP stanou součástí
Kupní smlouvy. Zákazník si může objednat Díly a služby formou: přímého prodeje, směny,
opravy nebo leasingu.
3. Potvrzením objednávky: se rozumí písemné oznámení vč. písemného oznámení formou
elektronické pošty či jiných elektronických prostředků, zejm. e-mailem společností GOAL na email zákazníka, které potvrzuje, že společnost GOAL přijala Objednávku od zákazníka.
Potvrzením Objednávky společnosti GOAL je uzavřena Kupní smlouva.
4. Kupní smlouvou: se rozumí kupní smlouva uzavřená mezi společností GOAL a zákazníkem,
jejímž předmětem je prodej Dílů, jejíž přílohami a nedílnými součástmi jsou tyto VOP, Cenová
nabídka, Potvrzení objednávky a podmínky Incoterms 2010.
5. E-mail společnosti GOAL: sales@goal-av.com
6. E-mail zákazníka: se rozumí veškeré e-mailové adresy elektronické pošty, ze kterých zákazník
komunikuje sám nebo prostřednictvím zaměstnanců či pověřených osob se společností GOAL.
7. Dílem: se rozumí použité nebo nové náhradní díly (komponenty, součástky a sestavy těchto dílů)
letadel.
7.1 Dílem, který prošel generální opravou (OH condition): se rozumí, že díl nebo díly prošly
generální opravou u organizace schválené organizací EASA nebo FAA 145 a prodávají se s
připojeným certifikátem EASA Form One a/nebo certifikátem FAA8130-3 Form, kde je
uveden stav po generální opravě.
7.2 Demontovaným dílem (AR condition): se rozumí díl nebo díly, které byly vymontované z
motoru nebo letadla a čekají na recertifikaci, nejsou způsobilé k provozu.
7.3 Provozuschopným dílem (SV condition): se rozumí díl nebo díly, které prošly prohlídkou
u organizace schválené organizací EASA nebo FAA 145 a prodávají se s připojeným
certifikátem EASA Form One a/nebo certifikát FAA8130-3 Form, kde je uveden stav např:
INSPECTED, TESTED, REPAIRED, MODIFIED.
7.4 Novým dílem (NEW condition): se rozumí díl v nové, nepoužité kondici, který se prodává
s připojeným certifikátem EASA Form One a/nebo certifikátem FAA8130-3 Form nebo
COC (Certifikátem o shodě).
(7, 7.1, 7.2 a 7.3 souhrnně dále jen také jako Díl, Díly)
8. Směnou (Exchange): se rozumí obchodní transakce, kdy společnost GOAL dodává zákazníkovi
provozuschopný díl nebo díl, který prošel generální opravou (tzv Exchange unit), a zákazník
dodává společnosti GOAL core díl (tzv Core unit) v demontovaném / neprovozuschopném stavu,
který má stejný P/N, ale s jiným sériovým číslem.

1/5

GOAL Aviation s.r.o. Rybi 116, 742 65 Rybi u NJ, Czech Republic, ID: 07028628 VAT: CZ07028628

II.
Úvodní ustanovení
1. Tyto VOP tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy uzavřené mezi společností GOAL a zákazníkem
za účelem prodeje Dílů společností GOAL zákazníkovi.
2. Samotnému prodeji a nákupu Dílů předchází Cenová nabídka. Okamžikem uzavření Kupní
smlouvy je Potvrzení objednávky. V případě pochybností se má za to, že Potvrzení objednávky
bylo zákazníkovi doručeno den následující po zaslání Potvrzení objednávky zákazníkovi na jeho
e-mail.
3. Každá Cenová nabídka obsahuje odkaz na tyto VOP umístěné na webovém portále společnosti
GOAL www.goal-aviation.com . Objednávkou vystavenou zákazníkem zákazník výslovně
souhlasí s těmito VOP a tyto se stávají součástí Kupní smlouvy.
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III.
CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY, PODMÍNKY PRODEJE
Veškeré ceny za Díly jsou v Cenové nabídce uvedené netto a kromě případů uvedených v Cenové
nabídce nezahrnují tyto další náklady a poplatky: přeprava, pojištění, daně, dovozní nebo vývozní
poplatky nebo cla, odvody, sankce, úroky nebo jiné podobné poplatky - daně ze zboží a služby,
harmonizované daně z prodeje, daně z prodeje, daně z přidané hodnoty, srážkové daně a jakékoli
jiné daně z převodu (dále jako „náklady a poplatky“).
Veškeré náklady a poplatky, které uhradí společnost GOAL nad rámec kupní ceny uvedené
v Cenové nabídce, se zákazník zavazuje společnosti GOAL uhradit a to na základě faktury
vystavené společnosti GOAL. Společnost GOAL je oprávněna takovou fakturu vystavit do 30 dnů
ode dne, kdy náklady a poplatky uhradí a zákazník se zavazuje takovou fakturu uhradit do 15 dnů
ode dne, kdy mu bude doručena na jeho E-mail.
Zákazník bere na vědomí, že veškeré Díly uvedené v cenové nabídce spadají do kategorie zboží,
které se obvykle instaluje do civilního letadla, a že je bude montovat nebo instalovat do letadel
provozovaných leteckou společností provozující převážně přepravu cestujících mezi členskými
státy EU a třetími zeměmi, na které se vztahuje osvobození od DPH podle směrnice Rady 2006/112
/ ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty, KAPITOLA 7:
OSVOBOZENÍ OD DANĚ VZTAHUJÍCÍ SE NA MEZINÁRODNÍ PŘEPRAVU (článek 148).
Pokud se tyto díly použijí k jinému účelu, zákazník se zavazuje okamžitě, nejpozději však do 5 dnů
ode dne, kdy k tomu bude společností GOAL vyzván, o této skutečnosti informovat společnost
GOAL a zaplatit jí DPH, veškeré dovozní daně nebo poplatky.
Ceny uvedené v Cenové nabídce jsou platné po dobu 1 dne nebo po dobu, která je uvedena v cenové
nabídce. Poté se mohou ceny uvedené v Cenové nabídce kdykoliv změnit bez předchozího
upozornění.
Cenová nabídka je platná pouze po dobu, dokud nebudou Díly v ní uvedené prodány jinému
zákazníkovi, o čemž společnost GOAL není povinna zákazníka informovat.
Pokud zákazník nezrealizuje jakoukoli platbu splatnou společnosti GOAL na základě této smlouvy
do data splatnosti, má společnost GOAL právo účtovat zákazníkovi úroky z prodlení v zákonné výši
a to dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených
s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické
osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků
právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných
majitelích, v platném znění a dále smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z dlužné částky. Smluvní
pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 5 dnů ode dne, kdy k jejich úhradě bude zákazník
společností GOAL vyzván.
Společnost GOAL je oprávněna vystavovat faktury do 90 dnů ode dne, kdy nastane skutečnost
zakládající oprávnění společnosti GOAL požadovat úhradu jakýchkoliv finančních částek (kupní
ceny za Díly, jiné služby, náklady a poplatky, atp.).
Faktury budou společností GOAL zasílány zákazníkovi na E-mail zákazníka.
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9. Datum splatnosti faktur společnosti GOAL je vždy uvedena na příslušné faktuře, vyjma zálohových
faktur, kde lhůta splatnosti je stanovena v bodu 12 tohoto článku těchto VOP.
10. Zákazník není oprávněn započíst jakékoliv pohledávky, které má vůči společnosti GOAL oproti
jakékoliv faktuře vystavené společností GOAL.
11. Pokud budou Díly expedovány společností GOAL zákazníkovi (nebo jeho přepravci) mimo
standardní otevírací dobu, je společnost GOAL oprávněna účtovat příplatek (AOG FEE) ve výši
300,00 USD za zásilku. Vrácení nepoužitých Dílů doručených zákazníkovi podléhá předchozímu
schválení společností GOAL a vztahuje se na ně POPLATEK ZA ZNOVUNASKLADNĚNÍ v
minimální výši 25% z celkové částky prodeje (MINIMÁLNÍ VÝŠE POPLATKU je 250,00 USD).
Pokud je vratka nepoužitých dílů spoleností GOAL schválena, Díly je nutné vrátit nejpozději do 30
dnů ode dne vyexpedování zboží ze skladu společnosti GOAL, jinak nebude vrácení zboží uznáno.
Veškeré vrácené zboží bude po převzetí společností GOAL zkontrolováno. Díly, které byly
speciálně zakoupeny pouze na požadavek zákazníka (projevený objednávkou od zákazníka) a
nebyly na skladě GOAL, nelze vrátit.
12. Minimální hodnota Objednávky (MOV) je 100,00 USD. V případě, že zákazník zruší Objednávku,
je společnost GOAL oprávněna účtovat zákazníkovi STORNO POLATEK minimálně 25% výše
objednávky (MINIMÁLNÍ VÝŠE POPLATKU je 150,00 USD). Veškeré zálohové faktury musí
být zákazníkem uhrazeny nejpozději do 14 dnů ode dne jejich doručení na E-mail zákazníka, jinak
je společnost GOAL oprávněna zrušit Objednávku a účtovat zákazníkovi storno poplatek ve výši
uvedené výše. Zákazník může platit buď bankovním převodem nebo kreditní kartou. Společnost
GOAL si účtuje následující poplatky: POPLATEK 40,00 USD za bankovní převod, POPLATEK
ve výši 4% za platbu kreditní kartou (který si účtuje poskytovatel transakce).
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IV.
DORUČENÍ DÍLŮ:
Díly se zákazníkovi dodávají ExWorks ve skladovacích prostorách společnosti GOAL v České
republice nebo jinak, tak jak bude uvedeno v Cenové nabídce. Společnost GOAL si vyhrazuje právo
účtovat poplatek za speciální dodatečné požadavky zákazníka na balení nebo pokud to vyžadují
předpisy, např. poplatek za přepravu nebezpečných materiálů atd. V případě zapůjčení speciálního
obalového materiálu, je vratný na náklady zákazníka.
Veškeré informace uvedené v Cenové nabídce jsou pouze orientační a čas dodání není pro
společnost GOAL závazný. Společnost GOAL musí zákazníkovi přiměřeným způsobem oznámit,
kdy budou díly k dispozici pro doručení. Nic nebrání společnosti GOAL, aby přesunula termín
dodání nebo úplného plnění jakékoli objednávky na dřívější termín než ten, který byl stanovený v
nabídce. Není-li dohodnuto jinak, má společnost GOAL právo dodávat díly v dílčích zásilkách.
Pokud zákazník po převzetí Dílů zjistí, že Díly neodpovídají nabídce, musí zákazník do dvou (2)
kalendářních dnů od převzetí Dílů, informovat o této neshodě společnost GOAL a:
poskytnout takové důkazy o neshodě, které může společnost GOAL přiměřeně požadovat, včetně
fotografických důkazů; na náklady zákazníka zařídit vrácení Dílů, které neodpovídají Cenové
nabídce, nebo na základě písemné žádosti od společnosti GOAL zařídit, aby byl Díl zlikvidován (v
takovém případě zákazník předloží report (tzv scrap report) prokazující, že Díl byl zlikvidován); a
zákazník umožní společnosti GOAL přiměřenou možnost takový Díl nahradit.
Neshodou pro účely tohoto bodu se rozumí nedodržení shody jednotlivých Dílů s popisem
uvedeným v Cenové nabídce, včetně stavu těchto Dílů, jež můžou být demontované,
provozuschopné nebo po generální opravě.
Společnost GOAL dodává Díly bez záruky, ve stavu „tak, jak jsou“ (AS-IS), pokud není v konkrétní
Cenové nabídce uvedeno jinak nebo jinak dohodnuto při konkrétním prodeji.
Díly, které společnost GOAL kupuje od svého dodavatele na žádost zákazníka a za účelem jeho
dalšího prodeje zákazníkovi (tzv. na zakázku), nemohou být společnosti GOAL vráceny.
Společnost GOAL nenese žádnou odpovědnost za opožděné doručení dílů, bez ohledu na to, jak k
němu došlo, ani za jakoukoliv prodlevu v plnění z důvodu, které jsou mimo rozsah přiměřené
kontroly společnosti GOAL, včetně embarg, zablokování, zabavení, zpoždění nebo odmítnutí
poskytnout vývozní nebo dovozní povolení nebo jakéhokoli jiného jednání nebo opomenutí vlády,
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požárů, povodní, nepříznivého počasí nebo jakékoli jiného zásahu vyšší moci, karantény, pracovní
stávky nebo výluky, vzpoury, povstání, občanské neposlušnosti nebo jednání zločinců nebo
teroristů, války, nedostatku materiálu nebo zpoždění při dodání třetími stranami a v případě
takového zpoždění se datum dodání prodlužuje o dobu, která je přiměřeně nutná. Zákazník má
povinnost Díly převzít, jakmile jsou k dispozici.
7. Společnost GOAL nenese žádnou odpovědnost nebo záruku za to, že je objednaný díl vhodný k
instalaci na konkrétní letadlo zákazníka a že je po instalaci provozuschopný. To se vztahuje i na
objednané alternativní díly (tzv. Alternative P/N). Odpovědnost za instalaci dílu na letadlo nese
společnost, která díl instaluje.
V.
SMĚNNÝ OBCHOD (Exchange)
1. Veškeré Díly dodávané společností GOAL na základě směny se řídí Směnnou smlouvou (tzv.
Exchange agreement) společnosti GOAL, kterou zákazník musí podepsat pro každou směnnou
transakci (Exchange) před dodáním dílů.
VI.
PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY A VLASTNICKÉHO PRÁVA
1. Riziko nebezpečí škody na Dílech přechází na zákazníka po jejich předání společností GOAL
prvnímu přepravci.
2. Vlastnické právo k Dílům přechází na zákazníka v okamžiku, kdy uhradí cenu Dílů vč. veškerých
plateb uvedených v příslušné faktuře.
VI.
ZÁRUKA
1. Společnost GOAL zaručuje, že má platný vlastnický nárok k Dílům prodávaných zákazníkovi v den
uzavření Kupní smlouvy.
2. Společnost GOAL neposkytuje k Dílům záruku za jakost. Každý Díl se prodává na základě principu
"jak stojí a leží" (tzv AS-IS) se všemi zárukami získanými od posledního provozovatele, opravny,
výrobce nebo jiného subdodavatele nebo distributora, pokud takové záruky existují.
VII.
STÁTNÍ POVOLENÍ
1. Není-li v Cenové nabídce uvedeno jinak, je zákazník odpovědný za včasné získání požadovaného
státního povolení jako je dovozní licence, vývozní licence, povolení ke směně nebo jakékoli jiné
požadované státní povolení.
VIII.
ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE:
1. Kupní smlouva a jakýkoli spor nebo nárok z ní vyplývající se řídí a vykládají podle zákonů České
republiky.
2. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že soudy České republiky budou mít výlučnou pravomoc
řešit jakýkoli spor nebo nárok, který vznikne v souvislosti s Kupní smlouvou a to dle místní
příslušnosti dle sídla společnosti GOAL.
IX
DORUČOVÁNÍ
1. Veškeré písemnosti se doručují na E-mail zákazníka a E-mail společnosti GOAL. E-maily se
považují za doručené den následující po dni, kdy byl e-mail zákazníkem nebo společností GOAL
odeslán. Všechny zprávy a komunikace, na něž druhá strana reaguje se považují za doručené.
2. Obě strany se zavazují, že budou druhou stranu neprodleně informovat o případných změnách
v osobě svého odpovědného pracovníka a jakýchkoliv jiných údajů podstatných pro vzájemné
poskytování si informací.
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X.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ FYZICKÝCH OSOB
1. Společnost GOAL zpracovává osobní údaje zákazníků v míře, která je nutná k uzavření a plnění
Kupní smlouvy, ke splnění zákonných povinností a za účelem naplnění oprávněných zájmů
společnosti GOAL, tedy ochrany jeho vlastních práv a přímého marketingu. Osobní údaje jsou
zpracovávány způsobem šetrným k právům zákazníka a nejsou zpracovávány po dobu delší než 10
let od splnění Kupní smlouvy. Zákazník má právo společnost GOAL kdykoli požádat o přístup k
osobním údajům, opravu osobních údajů, výmaz osobních údajů a přenositelnost osobních údajů.
2. Právem zákazníka je rovněž vznést námitku proti zpracování osobních údajů u společnosti GOAL.
Veškeré žádosti a stížnosti může zákazní adresovat společnosti GOAL na e-mailovou adresu
sales@goal-av.com. Zákazník se ve věci ochrany osobních údajů může na společnost GOAL obrátit
též osobně v sídle společnosti GOAL nebo na telefonní číslo +420/702130700.
3. Zákazník má právo se s případnou stížností ve věci ochrany osobních údajů obrátit na Úřad pro
ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111, emailová adresa: posta@uoou.cz.
XI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Společnost GOAL si vyhrazuje právo kdykoliv změnit VOP. Aktuálně platné znění VOP je
umístěno na webových stránkách www.goal-aviation.com.
2. Pokud oddělitelné ustanovení těchto VOP je nebo se stane neplatným, nevynutitelným či zdánlivým,
nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení těchto VOP.
3. Žádné prohlášení, vyjednávání, záruky, průběh jednání nebo využití obchodu nejsou součástí Kupní
smlouvy mezi společností GOAL a zákazníkem. Společnost GOAL odmítá jakékoli nekonzistentní
nebo dodatečné podmínky zákazníka, ať již byly předloženy před nebo po uzavření Kupní smlouvy,
v objednávkách nebo jakýmkoli jiným způsobem, pokud konkrétní a výslovné odkazy na změny
této Kupní smlouvy nebudou provedeny písemně pověřeným zástupcem společnosti GOAL. Každý,
kdo se podepisuje za zákazníka, se považuje za zákazníkova zaměstnance v odpovídajícím postavení
a je jednoznačně oprávněn zavázat zákazníka k této smlouvě.

Datum vydání: 11.4.2018

5/5

GOAL Aviation s.r.o. Rybi 116, 742 65 Rybi u NJ, Czech Republic, ID: 07028628 VAT: CZ07028628

