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Všeobecné dodací a platební podmínky 
 
Tyto všeobecné dodací a platební podmínky společnosti LIEBHERR-STAVEBNÍ STROJE CZ s.r.o. (dále jen LIEBHERR) upravují závazně pravidla pro 
realizaci dodávek zboží a služeb ze strany LIEBHERR jako DODAVATELE a kupujícího jako OBJEDNATELE.  Veškeré dodávky zboží a služeb ze strany 
LIEBHERR jako dodavatele se řídí těmito VDPP a tvoří nedílnou součást všech kupních smluv, smluv o dílo či poskytnutí služeb. Smluvní strany si 
mohou písemně dohodnout (buď ve smlouvě nebo formou potvrzení objednávky) některé podmínky odlišně od VDPP, aniž to ovlivní platnost 
ostatních, nezměněných podmínek VDPP. Jakékoliv odchylky od VDPP nebo i jejich vyloučení musí být provedeny písemnou formou. LIEBHERR 
neakceptuje žádné nákupní podmínky OBJEDNATELE. 
 
  
1.  Ceny a platební podmínky 
1.1 Ceny za zboží se rozumí, není-li sjednáno něco jiného, "EXW" LIEBHERR ("ze závodu" LIEBHERR) (Incoterms 2000). V ceně není zahrnuto 

balné. Za plnění ze smlouvy o dílo a jiné služby (montáže, opravy, údržba a podobné práce) účtuje LIEBHERR cenu formou hodinové sazby 
za práci a ceny za materiál; doba na cestu do místa provádění prací a čekací doba se považuje za čas potřebný a strávený pro poskytnutí 
služby či provedení práce a účtuje se zvláštní hodinovou sazbou dle platného ceníku.  Za práci přesahující v jednom dni 8 hodin, za práci v 
noci, v neděli a o svátcích účtuje LIEBHERR příplatky dle ceníku platného v den uzavření smlouvy. Cestovní náklady, diety a nocležné jsou 
vždy účtovány zvlášť. 

1.2. Veškeré uváděné ceny se rozumí bez DPH, která bude objednateli vyúčtována v daňovém dokladu ve výši dle platných právních předpisů. 
1.3 Za zakoupené zboží či provedené dílo nebo poskytnutou službu vystaví LIEBHERR daňový doklad (fakturu). Za den zdanitelného plnění se 

u dodávek zboží považuje den předání zboží při paritě EXW závod LIEBHERR a u díla či poskytnutí služby den podpisu potvrzení o předání 
a převzetí díla oprávněným zástupcem OBJEDNATELE. 

1.4 OBJEDNATEL může v příslušné smlouvě udělit souhlas s vystavováním a použitím faktur v elektronické podobě v souladu s § 26 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Faktury vyhotovené v elektronické podobě ve smyslu podmínek uvedených v tomto odstavci se 
považují za daňové doklady pro účely zákona o dani z přidané hodnoty. Udělením souhlasu se strany se dohodly na následujících postupech 
zabezpečujících věrohodnost a neporušenost údajů na fakturách v elektronické podobě vystavených na základě příslušné smlouvy: (i) 
faktury v elektronické podobě budou vystavovány ve formátu PDF a přílohy budou vystavované v různých formátech (např. doc, xls, tif a 
jiné), (ii) věrohodnost původu a neporušenost obsahu bude zaručená elektronickým podpisem, vyhotoveným podle ust. zákona č. 297/2016 
Sb., o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce, který bude připojený ke každé faktuře, (iii) žádná smluvní strana nebude do 
vystavené faktury v elektronické podobě zasahovat, ani měnit její obsah. Obě smluvní strany se dále dohodly povinny na povinnosti zajistit 
řádnou a čitelnou archivaci, věrohodnost původu a neporušitelnost obsahu elektronických faktur po celou dobu jejich uchovávání, že 
LIEBHERR bude zasílat kupujícímu faktury v elektronické podobě na e-mailové adresy stanovené OBJEDNATELEM v příslušné smlouvě 
(popř. písemné objednávce, nedošlo-li k uzavření smlouvy v písemné podobě). OBJEDNATEL prohlašuje, že má přístup k e-mailové adrese 
uvedené v příslušné smlouvě (popř. objednávce) a přijímání faktur v elektronické podobě od LIEBHERR ve formě uvedené v tomto článku 
není a nebude u něho blokované. OBJEDNATEL je oprávněn změnit e-mailové adresy uvedené v příslušné smlouvě (objednávce) písemným 
oznámením zaslaným společnosti LIEBHERR na její elektronickou adresu s uvedením nových e-mailových adres OBJEDNATELE, změna e-
mailových adres bude účinná třetí den od doručení písemného oznámení OBJEDNATELE na elektronickou adresu společnosti LIEBHERR 
nebo pozdějším dnem, který uvede OBJEDNATEL v oznámení. LIEBHERR neodpovídá za poškození, ztrátu nebo neúplnost údajů obsažených 
ve faktuře v elektronické podobě, pokud k poškození, ztrátě nebo neúplnosti údajů došlo poruchou na komunikační trase při použití 
internetu. LIEBHERR neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nekvalitního připojení OBJEDNATELE do sítě internet, z důvodu poruch 
vzniklých na komunikační trase ke společnosti LIEBHERR, a také následkem jakékoliv jiné nemožnosti OBJEDNATELE zabezpečit potřebný 
přístup do sítě internet. Faktura v elektronické podobě se považuje za doručenou OBJEDNATELI v okamžiku jejího odeslání společností 
LIEBHERR na e-mailovou adresu OBJEDNATELE. V případě, že OBJEDNATEL neobdrží od společnosti LIEBHERR elektronickou fakturu, je 
povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit společnosti LIEBHERR na e-mailovou adresu: Reklamace.LSC@liebherr.com. V 
případě nesplnění této oznamovací povinnosti OBJEDNATELEM není společnost LIEBHERR povinna prokazovat odeslání takové faktury v 
elektronické podobě a tato se považuje za doručenou. V případě, že OBJEDNATEL oznámí ve smyslu výše uvedeného, že faktura v 
elektronické podobě mu nebyla doručená, bude mu doručený opis faktury na adresu sídla/bydliště OBJEDNATELE. Smluvní strany považují 
postup podle těchto podmínek za dostatečný pro to, aby nebylo možné změnit obsah žádné vystavené faktury. Je-li v příslušné smlouvě 
ujednána elektronická fakturace, není LIEBHERR (vyjma situace, kdy OBJEDNATEL oznámil, že neobdržel od společnosti LIEBHERR 
elektronickou fakturu) povinen zasílat OBJEDNATELI faktury vystavované na základě příslušné smlouvy v papírové formě. LIEBHERR je 
však oprávněna poslat OBJEDNATELI jakoukoliv fakturu vystavenou na základě příslušné smlouvy v papírové formě, a to na adresu 
sídla/bydliště OBJEDNATELE, i když byla v příslušné smlouvě sjednána elektronická fakturace. 

1.5 LIEBHERR je oprávněna požadovat zálohové platby až do výše 100 % celkové dohodnuté ceny. 
1.6 Faktura je splatná v den v ní označený. Faktura je považována za včas uhrazenou, je-li nejpozději v poslední den lhůty celá fakturovaná 

částka připsána na účet LIEBHERR ve faktuře uvedený. Při překročení lhůty splatnosti je LIEBHERR oprávněna vyúčtovat za každý den 
prodlení smluvní pokutu ve výši základní roční úrokové sazby Evropské centrální banky platné v 1. den prodlení zvýšené o 8 procentních 
bodů, nejméně však 10% ročně z celkově dlužné částky. Právo na zákonné úroky z prodlení ani na náhradu škody tím nejsou dotčeny a 
LIEBHERR má právo je účtovat vedle uvedené smluvní pokuty. 

 
 
2.  Dodací lhůty, povinnost poskytnout součinnost 
2.1 Dodací lhůta bude OBJEDNATELI sdělena v potvrzení objednávky.   
2.2 LIEBHERR je oprávněna poskytnout dílčí dodávky. 
2.3 Dodržení dodací lhůty ze strany LIEBHERR předpokládá včasné splnění smluvních povinností OBJEDNATELE. 
2.4 Při plnění ze smlouvy o dílo a jiném plnění (srov. čl. 1.1) je OBJEDNATEL povinen včas a bezplatně poskytnout LIEBHERR potřebnou 

součinnost – tj. poskytnout pomocné pracovní síly, jakož i nezbytné přístroje a pomocné materiály (např. kladky, kolejnice, elektrickou 
energii apod.). Potřebnou součinnost vyspecifikuje LIEBHERR v potvrzení objednávky. Obdobně to platí i při prodeji zboží, zahrnuje-li 
dodávka zboží i jeho montáž, bez ohledu na to, zda je sjednána pro daný případ paušální cena. Již před příchodem montérů LIEBHERR je 
OBJEDNATEL povinen zhotovit nezbytný základ (spodní část stavby). Kromě toho je OBJEDNATEL povinen přijmout nezbytná bezpečnostní 
opatření na ochranu osob a věcí. LIEBHERR neodpovídá za věci a osoby, které poskytl OBJEDNATEL LIEBHERR v rámci potřebné součinnosti.  

2.5 LIEBHERR je oprávněna jednostranně prodloužit přiměřeným způsobem dodací lhůtu v případě nepředvídatelných překážek, které nastaly 
nezávisle na vůli LIEBHERR a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by LIEBHERR tuto překážku nebo 
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její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala. Jsou to např. provozní poruchy, 
stávky, prodlení s dodáním důležitých surovin nebo stavebních součástí apod., jsou-li tyto překážky příčinou překročení lhůty. Tyto 
překážky se považují za okolnosti vylučující odpovědnost a zbavují po dobu jejich trvání LIEBHERR odpovědnosti za následky prodlení. 
Bude-li v době vzniku těchto překážek LIEBHERR v prodlení, vylučují tyto překážky odpovědnost LIEBHERR za následky prodlení po dobu 
jejich trvání. O vzniku těchto překážek je LIEBHERR povinna neprodleně informovat OBJEDNATELE. Při vzniku těchto překážek je LIEBHERR 
rovněž oprávněna zcela nebo zčásti odstoupit od smlouvy. V takovém případě LIEBHERR doručí OBJEDNATELI písemné odstoupení od 
smlouvy a neprodleně uhradí plnění poskytnutá druhou stranou.  

2.6 LIEBHERR není povinna poskytnout další služby nebo dodávat další zboží, i když se k tomu v potvrzení objednávky zavázala, v případě, že 
po takovém potvrzení objednávky se OBJEDNATEL dostane do prodlení s úhradou jiných svých závazků vůči LIEBHERR. V takovém případě 
se sjednaná dodací lhůta prodlužuje o dobu, po kterou bude OBJEDNATEL v prodlení s úhradou svých závazků vůči LIEBHERR. 

 
 
3.         Přechod nebezpečí škody na věci  

Přechod rizik se stanoví, není-li sjednáno něco jiného, podle parity "ze závodu" LIEBHERR ("EXW" - Incoterms 2000). Je-li eventuálně 
sjednáno zaslání zboží, přechází riziko podle dohodnuté dodací parity buď předáním zboží prvnímu dopravci či převzetím zboží 
OBJEDNATELEM.  

 
 
4.  Výhrada vlastnictví 
4.1 LIEBHERR si vyhrazuje vlastnické právo k předmětu dodávky až do úplného zaplacení kupní ceny.  
4.2 Do doby úhrady zboží není OBJEDNATEL oprávněn se zbožím nakládat jinak než k účelu, ke kterému ho koupil. Zejména jej nesmí dát do 

zástavy, pronajmout či k němu zřizovat jiná práva třetích osob.  
4.3 Pokud OBJEDNATEL hodlá prodat zboží, jehož vlastníkem je stále LIEBHERR, třetí osobě, je povinen o tom LIEBHERR písemně informovat. 

Současně je povinen na žádost LIEBHERR uzavřít s LIEBHERR smlouvu o postoupení pohledávky, kterou převede svoji pohledávku z prodeje 
zboží třetí osobě na LIEBHERR.  

4.4 V případě exekuce, insolvenčního řízení, likvidace apod. je OBJEDNATEL povinen neprodleně o tom písemně informovat LIEBHERR a zajistit, 
aby zboží, ke kterému má stále vlastnické právo LIEBHERR, bylo řádně odlišeno od majetku OBJEDNATELE. 

 
 
5. Prodlení, převzetí, záruka, náhrada škody 
5.1 Pokud se LIEBHERR dostane do prodlení se svými závazky o více než osm týdnů oproti lhůtě sjednané podle 2.1. nebo prodloužené lhůtě 

podle čl. 2.5 či 4.1, poskytne mu OBJEDNATEL dodatečnou lhůtu k plnění v délce čtrnácti dnů. Nebude-li závazek LIEBHERR splněn ani v 
této náhradní lhůtě, má OBJEDNATEL právo písemně odstoupit od smlouvy, je však povinen zaplatit LIEBHERR již provedené práce či 
dodané zboží. Při prodlení LIEBHERR náleží OBJEDNATELI počínaje 21. dnem prodlení úroky z prodlení ve výši 0,07 % za každý den prodlení, 
maximálně však 5% z ceny té části dodávky, která nemůže být kvůli prodlení užívána ke stanovenému účelu včas nebo vůbec, a při ostatních 
plněních maximálně ve výši 5% z odměny za plnění. Případná náhrada škody se sjednává ve stejném limitu a bude proto vždy kryta úroky 
z prodlení.  

5.3 Reklamace vad musí být provedena v souladu s níže uvedenými podmínkami a v níže uvedených lhůtách, jinak se považuje dodané zboží, 
popř. poskytnuté plnění ze strany LIEBHERR za bezvadné. Náklady vzniklé LIEBHERR neoprávněnými reklamacemi nebo v rozporu s 
podmínkami stanovenými pro reklamace musí být OBJEDNATELEM uhrazeny. 

5.4 Dodané zboží, popř. poskytovaná plnění musí být neprodleně po předání, popř. po skončení plnění zkontrolovány, zda nemají žádné vady, 
a zjištěné vady musí být neprodleně, nejpozději však do 48 hodin od předání zboží, popř. po skončení plnění reklamovány. Vady, které 
nebylo možné zjistit v rámci řádné vstupní kontroly a které byly zjištěny později (čl. 5.5.) , však musí být reklamovány nejpozději do 48 
hodin od jejich zjištění. Reklamace musí být provedena s uvedením zjištěné vady, čísla a data dokladů k dodávce a/nebo faktury a dalších 
okolností, za nichž byla vada zjištěna.  

5.5 LIEBHERR odpovídá vůči OBJEDNATELI výhradně za to, že předmět dodávky popř. poskytnuté plnění nemá v době dodávky žádnou výrobní 
či materiální vadu. U vad, které nejsou patrné na první pohled, odpovídá LIEBHERR pouze za vady prokázané OBJEDNATELEM, které budou 
zjištěny, pokud se týkají dodávky nového zboží, během dvanácti měsíců od dodání, popř. během 1200 provozních hodin (podle toho, který 
okamžik nastane dříve), anebo které budou zjištěny, pokud se týkají poskytnutého plnění, během dvanácti měsíců po skončení plnění. Pro 
náhradní díly činí tato lhůta šest měsíců nebo 600 provozních hodin podle toho, který okamžik nastane dříve. 

5.6 Vyskytne-li se vada, může LIEBHERR podle vlastní volby buď vadný předmět nebo jeho vadné díly opravit nebo jej vyměnit za bezvadný 
předmět popř. bezvadný díl (dále jen „náhradní plnění“). Pokud se s konečnou platností nepodaří poskytnout náhradní plnění, je LIEBHERR 
na žádost OBJEDNATELE povinna snížit kupní cenu anebo, pokud je vada natolik závažná, že OBJEDNATEL přichází o podstatné výhody 
předmětu koupě, může LIEBHERR rozhodnout, že OBJEDNATELI vrátí již zaplacenou kupní cenu a dodaný předmět si vezme zpět. Tím jsou 
nároky z vad smluvních stran vyčerpány. Vyměněné díly přecházejí do vlastnictví LIEBHERR. Pokud se OBJEDNATEL pokusí odstranit vadu 
sám nebo prostřednictvím třetí osoby, nemá právo ze strany LIEBHERR na úhradu nákladů takto odstraněné vady, ani event. následné 
vady, která z této opravy vznikla.  

5.7 Výměnou vadných předmětů nebo dílů se lhůta (srov. čl. 5.5) neprodlužuje, běží však nová reklamační lhůta pro tyto náhradní díly. 
5.8 Při uplatnění nároků z vad musí OBJEDNATEL prokázat zejména splnění následujících povinností:  
5.8.1 Výhradní používání originálních dílů LIEBHERR; 
5.8.2 Používání vestavěných dílů na předmětu dodávky pouze po předchozím písemném souhlasu LIEBHERR; 
5.8.3 Provádění změn a oprav pouze autorizovaným personálem;  
5.8.4 Provádění servisu a údržby pouze specializovaným montérem LIEBHERR podle ustanovení uvedených v návodu k obsluze. 
5.8.5 Zaslání vyměněných dílů nejbližší pobočce popř. zastoupení LIEBHERR k posouzení. 
            Pokud OBJEDNATEL nesplní dodržení  výše uvedených povinností, nároky z vad zanikají. 
5.9 LIEBHERR neodpovídá za vady, které vznikly: 
5.9.1 Na použitých předmětech (koupě od třetí osoby); 
5.9.2 Běžným opotřebením způsobeným používáním nebo poškozením věci,OBJEDNATELEM; 
5.9.3 Použití provozních látek a pomocných látek nebo hmot, spotřebního a pomocného materiálu a náhradních dílů v rámci opravy nebo servisu; 
5.9.4 Neodbornou obsluhou nebo zacházením s věcí, nevhodným použitím věci, jakož i násilným poškozením;  
5.9.5 Následkem použití nevhodných a nebo neschválených provozních látek a maziv; 
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5.9.6 Následkem zabudování nevhodných vestavěných dílů nebo provedením přestaveb, které nebyly schváleny ze strany LIEBHERR; 
5.9.7 Poškozením nebo zničením třetími osobami nebo vyšší mocí; 
5.9.8 Zvětšením rozsahu škody uvedením do provozu před skončením opravy, popř. dalším provozem přes vzniklou škodu; 
5.9.9 Poškozením vzniklým neodbornými opravami nebo pokusy o opravu, které neprováděla společnost LIEBHERR; 
5.9.10 Na dílech nedodaných ze strany LIEBHERR. 
5.10 Za vadu se nepovažuje:  
5.10.1 Neexistující shoda předmětu dodávky se zahraničními předpisy; 
5.10.2 Neprovedení přestavby podle přání zákazníka, které LIEBHERR výslovně nebo písemnou formou nepřislíbila; 
5.10.3 Odchylka předmětu dodávky v rámci běžných tolerancí; 
5.10.4 provádění obvyklých oprav při údržbě a provádění servisních oprav, včetně výměny opotřebených provozní dílů, pomocných materiálů a 

náhradních dílů; 
5.10.5 Porušení zahraničních průmyslových práv. 
5.11 Po obdržení reklamace je LIEBHERR oprávněna předmět reklamace posoudit a je povinna sdělit OBJEDNATELI, zda reklamaci uznává či 

nikoli. Neuzná-li reklamaci, je povinna písemně sdělit OBJEDNATELI důvody neuznání reklamace. Uzná-li reklamaci, sdělí OBJEDNATELI, v 
jaké lhůtě je schopna provést opravu – minimální lhůta na provedení opravy je 14 dnů, může však být ze strany LIEBHERR přiměřeně 
prodloužena, pokud si to vyžádají provozní podmínky LIEBHERR. Je-li na přání LIEBHERR provedeno u OBJEDNATELE náhradní plnění, je 
OBJEDNATEL povinen poskytnout LIEBHERR potřebný přístup k předmětu opravy. 

5.12 Pokud OBJEDNATEL nebo třetí osoba umístili předmět dodávky na jiném místě než místě plnění, hradí LIEBHERR pouze ty náklady na 
odstranění vady, které by vznikly v místě plnění.  

5.13 Pokud předmět dodávky (nebo jeho části) prokazatelně porušují tuzemská průmyslová práva třetích osob a OBJEDNATELI tím je 
znemožněno nebo podstatně ztíženo používání předmětu dodávky, LIEBHERR výhradně a dle vlastní volby zajistí OBJEDNATELI právo 
používat předmět dodávky bez nároků třetích osob vzniklých z porušení průmyslových práv anebo předmět dodávky porušující průmyslová 
práva (nebo jeho příslušnou část) během přiměřené lhůty nahradí předmětem dodávky nebo jeho částmi, které neporušují příslušná práva 
třetích osob na ochranu průmyslového vlastnictví. 

5.14 Přislíbené vlastnosti existují pouze při výslovném písemném prohlášení ze strany LIEBHERR. Pokud přislíbené vlastnosti chybí, platí 
příslušným způsobem ustanovení tohoto článku 5.  

5.15 LIEBHERR neodpovídá za následky užívání předmětu dodávky, které je neobvyklé nebo slouží k jinému účelu, ani za následky provedených 
změn, které nebyly ze strany LIEBHERR písemně schváleny. OBJEDNATEL uhradí vzniklou škodu a převezme veškeré žalobní nároky za 
LIEBHERR, vyplývající přímo či nepřímo z užívání předmětu dodávky, které je neobvyklé nebo slouží k jinému účelu, popř. z jeho neschválené 
změny. 

5.16 Pokud LIEBHERR zhotovila předmět dodávky na základě konstrukčních údajů, výkresů nebo modelů OBJEDNATELE, nevztahuje se záruka 
LIEBHERR na správnost konstrukce, nýbrž pouze na to, že k provedení podle údajů OBJEDNATELE došlo odpovídajícím způsobem. 
Bude-li se vůči LIEBHERR při výrobě a dodání podle výkresů, vzorů nebo jiných podkladů poskytnutých OBJEDNATELEM domáhat svých 
nároků třetí osoba, přebírá OBJEDNATEL odvrácení těchto nároků na vlastní náklady a v plném rozsahu osvobodí LIEBHERR od veškerých 
nároků i eventuálních následných škod, které z nich vyplývají. 

 
 
6. Místo plnění, použitelné právo a příslušný soud 
6.1 Není-li sjednáno něco jiného, je místo plnění v sídle LIEBHERR, popř. při plnění ze smlouvy o dílo místo, kde se plnění poskytuje. 
6.2 Tyto VDPP a veškeré smluvní vztahy s OBJEDNATELEM se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník v 

platném znění. 
6.3 V případě sporu je dána pravomoc českých soudů a příslušným je obecný soud žalované strany. 
 
 
7. Všeobecná ustanovení 
7.1 K uzavření příslušné smlouvy dochází doručením potvrzení o přijetí písemné objednávky DODAVATELE OBJEDNATELI; tím okamžikem 

vzniká povinnost OBJEDNATELE objednané zboží či služby odebrat a zaplatit. 
7.2 Změna nebo zrušení uzavřené kupní smlouvy je možné pouze písemným ujednáním OBJEDNATELE a DODAVATELE, které není právně 

vynutitelné.  
7.3 Zboží připravené DODAVATELEM k osobnímu odběru je ODBĚRATEL povinen si vyzvednout do 10 dnů ode dne oznámeného naskladnění 

zboží, v případě prodlení ODBĚRATELE se splněním této povinnosti je DODAVATEL oprávněn účtovat ODBĚRATELI skladné ve výši 100,- Kč 
+ DPH za každý i započatý kalendářní den trvání prodlení, a při prodlení s vyzvednutím po dobu delší 25 kalendářních dnů je DODAVATEL 
oprávněn navíc oprávněn od příslušné smlouvy písemně odstoupit. 

7.4 V případě, že OBJEDNATEL jednostranně zruší objednané servisní práce, na které již DODAVATEL prokazatelně obstaral náhradní díly, je 
DODAVATEL oprávněn OBJEDNATELI účtovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč + DPH. 

7.5  OBJEDNATEL může postoupit svoje práva ze smlouvy pouze na základě písemného souhlasu ze strany LIEBHERR. 
7.6 OBJEDNATEL je povinen pojistit předmět dodávky na vlastní náklady po dobu výhrady vlastnictví (článek 4) proti jakýmkoli škodám včetně 

poškození stroje a krádeže a na žádost LIEBHERR o tom předložit příslušný doklad. OBJEDNATEL postupuje již nyní svoje nároky z této 
pojistné smlouvy na dobu až do přechodu vlastnictví na LIEBHERR. 

 

 


