
DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG | Balcke-Dürr-Allee 3 | D-40882 Ratingen | Tel. + 49 (0)2102 5518-0 | Fax + 49 (0)2102 5518-192 | www.dkv-euroservice.com
USt. ID-Nr. DE 119 375 450 | Sitz Ratingen | Amtsgericht Düsseldorf HRA 4053 | persönlich haftende Gesellschafterin Verwaltungsgesellschaft EGRIMA mbH | Sitz Ratingen
Amtsgericht Düsseldorf HRB I703 | Geschäftsführung: Marco van Kalleveen | Dr. Werner Grünewald | Jérôme Lejeune | Sven Mehringer | Markus Präßl

Část A Platnost Zvláštních podmínek

1. Platnost Zvláštních podmínek
Tyto Zvláštní podmínky platí pro všechny dodávky a služby podle bodu 8 
Všeobecných obchodních podmínek DKV (VOP DKV), které společnost  
DKV poskytuje svým zákazníkům na území Švýcarska nebo Lichtenštejnska. 
Ustanovení těchto Zvláštních podmínek mají před VOP DKV přednost; v 
ostatním ovšem zůstávají ustanovení VOP DKV nedotčena.

Část B Odběr dodávek a služeb

2. Přímé zastoupení u přímých dodávek
2.1 Místo bodu 8.c) VOP DKV platí pro odběr paliv, maziv a provozních látek 

výhradně následující ustanovení bodu 2.2. 
2.2 Obsah jednotlivých smluv:

Společnost DKV bude při uzavírání jednotlivých smluv se servisním partnerem 
zastoupena zákazníkem (přímé zastoupení). Společnost DKV a zákazník 
sjednávají, že bezprostředně poté, co bude mezi společností DKV a servisním 
partnerem uzavřena jednotlivá smlouva, bude poté pokaždé uzavřena smlou-
va mezi společností DKV a zákazníkem, na jejímž základě si zákazník pořizuje 
od společnosti DKV zboží, popř. od této společnosti odebírá služby. Dodávky a 
služby poskytuje společnost DKV svým vlastním jménem a na vlastní účet. Zboží 
nebo služby, které společnost DKV u přímých dodávek prodává zákazníkovi 
nebo mu je poskytuje, odebírá společnost DKV od servisního partnera.
Servisní partner není oprávněn s účinností pro společnost DKV a k její tíži 
sjednávat rozšíření zákonného rozsahu služby nebo odchylky od těchto  
VOP DKV ani poskytovat záruky s účinností pro společnost DKV.

3. Ceny
3.1 Místo bodu 9.a) VOP DKV platí pro odběr paliv, maziv a provozních látek 

výhradně následující ustanovení bodu 3.2.

3.2 Za dodávky a služby účtuje společnost DKV zásadně ceny, které jsou v místě 
k nahlédnutí nebo jsou běžné. Za palivo ovšem účtuje společnost DKV vždy 
– případně se slevou, ovšem v každém případě maximálně – ceny uvedené  
na příslušných čerpacích stanicích, které jí oznamuje a fakturuje servisní 
partner, vždy k příslušnému datu odběru s použitím objektu LEO.

4.  Dodací list, ceny a úhrady za služby, ostatní náklady a výdaje  
a fakturace

4.1 Za odběr dodávek nebo služeb vydá servisní partner zákazníkovi DKV pouze 
dodací list nebo doklad bez uvedení švýcarské DPH.

4.2 Bod 9.c) VOP DKV se nepoužije.
4.3 Při vyúčtování servisních poplatků a jiných výdajů – bod 9.b) a d) VOP DKV 

– vykáže společnost DKV, pokud je to vyžadováno ze zákona, daň z přidané 
hodnoty vzniklou podle švýcarského zákona o dani z přidané hodnoty.

4.4 Zákazník DKV bude od společnosti DKV, pokud odebírá dodávky nebo služby 
ve Švýcarsku či Lichtenštejnsku, pravidelně dostávat fakturu odpovídající 
požadavkům na daň z přidané hodnoty jako doklad o dani na vstupu. 

5. Použití
Tyto Zvláštní podmínky platí od 01.01.2020.

6. Platnost a výklad u zahraničních zákazníků
Pro obchodní vztahy se zahraničními zákazníky platí rovněž tyto Zvláštní 
podmínky, vyhotovené v němčině. Jejich překlad zpřístupněný zahraničním 
zákazníkům, převedený z německého znění do jazyka země zákazníka nebo 
do anglického jazyka, má sloužit lepšímu porozumění. V případě sporu o 
výklad má vždy přednost německý text.

Část C Odběr jiných dodávek a služeb

7. Odběr jiných dodávek a služeb

Pro odběr
• dílů a příslušenství pro motorová vozidla
•  mytí vozidel, oprav a pomoci při poruše vozidla  

(vč. vyproštění a odtažení) 
•  mýta/poplatků za používání silnic (vč. poplatků za tunely, mosty)/

provoz trajektů a kombinovaný provoz (přeprava nákladních  
vozidel na trajektech a vlacích) 

• náhradních vozidel 
• služeb parkování 
• služeb celního odbavení 
•  bezpečnostních a doprovodných služeb pro přepravu  

nebezpečného nákladu a cenných nákladů

platí analogicky výše uvedená ustanovení části B.

Překlad

Besondere Bedingungen für den Bezug von Lieferungen 
und Leistungen in der Schweiz und Liechtenstein

Zvláštní podmínky pro odběr dodávek a služeb ve  
Švýcarsku a Lichtenštejnsku

Teil A Geltung der Besonderen Bedingungen

1. Geltung der Besonderen Bedingungen
Diese Besonderen Bedingungen gelten für alle Lieferungen und Leistungen 
gemäß Ziff. 8. der AGB-DKV, die DKV gegenüber dem DKV-Kunden im 
Staatsgebiet der Schweiz oder Liechtenstein erbringt. Die Bestimmungen 
dieser Besonderen Bedingungen gehen den AGB-DKV vor; im Übrigen  
bleiben die Bestimmungen der AGB-DKV jedoch unberührt.

Teil B Bezug von Lieferungen und Leistungen

2. Direkte Stellvertretung bei Direktlieferung
2.1 Statt Ziff. 8.c.) der AGB-DKV gilt für den Bezug von Kraftstoffen sowie 

Schmier- und Betriebsstoffen ausschließlich die nachstehenden Bestim-
mungen in Ziff. 2.2. 

2.2 Inhalt der Einzelverträge:
DKV wird beim Abschluss des Einzelvertrages mit dem Servicepartner durch 
den Kunden vertreten (direkte Stellvertretung). DKV und Kunde vereinbaren, 
dass unmittelbar nachdem zwischen DKV und dem Servicepartner ein Einzel-
vertrag zustande gekommen ist, sodann jedes Mal zwischen DKV und dem 
Kunden ein Vertrag zustande kommt, durch den der Kunde die Ware vom 
DKV erwirbt bzw. von ihm die Leistungen erwirbt. Lieferungen und Leistun-
gen erfolgen durch DKV im eigenen Namen und für eigene Rechnung. Die 
Waren oder Leistungen, die DKV bei Direktlieferungen dem Kunden verkauft 
oder ihm gegenüber erbringt, bezieht DKV vom Servicepartner.
Der Servicepartner ist nicht berechtigt, mit Wirkung für DKV und zu deren 
Lasten Erweiterungen des gesetzlichen Leistungsumfangs oder Abweichun-
gen von diesen AGB-DKV zu vereinbaren und/oder Garantien mit Wirkung 
für DKV abzugeben.

3. Preise
3.1 Statt Ziff. 9.a.) der AGB-DKV gilt für den Bezug von Kraftstoffen sowie 

Schmier- und Betriebsstoffen ausschließlich die nachstehenden Bestimmun-
gen in Ziff. 3.2.

3.2 Für die Lieferungen und Leistungen berechnet DKV grundsätzlich die vor 
Ort ersichtlichen oder üblichen Preise. Für Kraftstoff berechnet DKV jedoch 
stets – ggf. mit einem Nachlass, jedoch in jedem Fall maximal – die ihm vom 
Servicepartner mitgeteilten und in Rechnung gestellten Säulenpreise zum 
jeweiligen Bezugszeitpunkt des Einsatzes des LEO.

4.  Lieferschein, Serviceentgelte, Sonstige Kosten und Auslagen und 
Rechnung

4.1 Für den Bezug von Lieferungen oder Leistungen händigt der Servicepartner 
dem DKV-Kunden lediglich einen Lieferschein oder Beleg ohne MWST-CH 
Ausweis aus.

4.2 Ziff. 9.c) der AGB-DKV findet keine Anwendung.
4.3 Bei der Abrechnung von Serviceentgelten und sonstigen Auslagen – Ziff. 9.b.) 

und d.) der AGB-DKV – wird DKV, soweit gesetzlich erforderlich, die nach dem 
MWSTG (CH) anfallende Mehrwertsteuer ausweisen.

4.4 Der DKV-Kunde erhält von DKV, soweit er Lieferungen oder Leistungen in 
der Schweiz oder Liechtenstein bezieht, regelmäßig eine mehrwertsteuer-
konforme Rechnung als Vorsteuerbeleg. 

5. Anwendung
 Diese Besonderen Bedingungen gelten ab dem 01.01.2020.

6. Geltung und Auslegung bei ausländischen Kunden
Für Geschäftsbeziehungen mit ausländischen Kunden gelten gleichfalls 
diese in der deutschen Sprache abgefassten Besonderen Bedingungen. 
Die den ausländischen Kunden jeweils zugänglich gemachte Übersetzung 
hier-von in der Kundenlandsprache oder in der englischen Sprache soll dem 
besseren Verständnis dienen. Im Falle eines Auslegungsstreites hat stets  
der deutsche Text Vorrang.

Teil C Bezug von sonstigen Lieferungen und Leistungen

7. Bezug von sonstigen Lieferungen und Leistungen

Für den Bezug von
• Kfz-Teile und -zubehör
•  Fahrzeugwäschen Reparaturen und Pannenhilfe (inkl. Bergen und 

Abschleppen) 
•  Maut/Streckenbenutzungsgebühren (inkl. für Tunnel, Brücken)/

Fähr- und Kombiverkehr (Transport von Lkw auf Fähren und Zügen) 
• Ersatzfahrzeuge 
• Parkplatzservice 
• Grenzabfertigungsservice 
• Sicherheits-Begleitservice für Gefahrgut- und Werttransporte

gelten die vorstehenden Bestimmungen unter Teil B entsprechend.
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