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DSS je dceřinou společností společnosti DKV, která disponuje vlastní 

akceptační sítí pro odběr dodávek a služeb s využitím objektu LEO 

společnosti DKV ve smyslu bodu 3 VOP-DKV. Akceptační síť společnosti 

DSS doplňuje akceptační síť společnosti DKV z regionálního nebo 

specifického produktového hlediska. V rámci akceptační sítě společ-

nosti DSS udržuje výhradně tato společnost, a nikoli společnost DKV, 

smluvní vztahy s tamními servisními partnery. Nejedná se o přímou 

dodávku společnosti DKV ani o dodávku třetí strany či komisní prodej 

s účastí společnosti DKV podle bodu 8. písm. b) VOP-DKV. 

Příslušný aktuální stav akceptační sítě společnosti DSS můžete zjistit 

na úvodní stránce společnosti DKV na adrese www.DKV-Supply-

Solutions.com. 

Zákazník odebírá v akceptační síti společnosti DSS dodávky a služby 

přímo od servisního partnera společnosti DSS. Pokud se zákazník 

v rámci uzavření smlouvy se servisním partnerem společnosti DSS 

prokáže objektem LEO společnosti DKV, pověřuje zákazník společnost 

DSS, aby jménem zákazníka a na jeho účet splnila platební povinnost 

zákazníka vůči servisnímu partnerovi zakládající se na odběru dodávky 

nebo služby. 

Zákazník využitím objektu LEO společnosti DKV v akceptační síti 

společnosti DSS uznává, že společnosti DSS přísluší vůči zákazníkovi 

nárok na zálohu ve výši platby, kterou musí společnost DSS za dodávky 

a služby odebrané zákazníkem servisnímu partnerovi uhradit. Pokud 

společnost DSS uhradí platbu servisnímu partnerovi bez předchozího 

uplatnění svého nároku na zálohu, může společnost DSS požadovat 

od zákazníka náhradu svých nákladů v odpovídající výši, což zákazník 

rovněž využitím objektu LEO v akceptační síti společnosti DSS uznává. 

Výše uvedené nároky společnosti DSS na zálohu a náhradu nákladů 

prodá společnost DSS společnosti DKV, která je vůči zákazníkovi uplatní 

na výpisu z účtu. 

Společnost DKV tímto zákazníkovi nabízí jménem společnosti DSS a v 

jejím zastoupení na základě VOP-DSS uzavření smlouvy se společností 

DSS s výše uvedeným obsahem. Do VOP-DSS lze nahlédnout na adrese 

www.DKV-Supply-Solutions.com. Zákazník tuto nabídku společnosti 

DSS přijímá prvním využitím dodávek a služeb v akceptační síti společ-

nosti DSS s využitím objektu LEO společnosti DKV. Pro využívání služeb 

platí navíc Zvláštní podmínky společnosti DSS, do nichž lze rovněž 

nahlédnout na adrese www.DKV-Supply-Solutions.com. 

Tyto Zvláštní podmínky mají před VOP-DKV přednost, pokud se od 

nich liší nebo je doplňují. V ostatním zůstávají VOP-DKV nedotčeny. 

Stav 07/2020

Překlad

Zvláštní podmínky pro použití objektu LEO  
v akceptační síti společnosti DSS 
[společnosti pro realizaci nového modelu instrukcí]

Die DSS ist eine Tochtergesellschaft des DKV, die über ein eigenes 

Akzeptanznetz für den Bezug von Lieferungen und Leistungen 

unter Einsatz von LEO des DKV im Sinne der Ziffer 3 der AGB-DKV 

verfügt. Das Akzeptanznetz der DSS ergänzt das Akzeptanznetz des 

DKV in regionaler oder produktspezifischer Hinsicht. Im Rahmen des 

Akzeptanznetzes der DSS hält ausschließlich diese und nicht der DKV 

die vertraglichen Beziehungen zu den dortigen Servicepartnern. Es 

handelt sich weder um eine Direktlieferung des DKV noch um eine 

Drittlieferung oder Kommission unter Beteiligung des DKV gemäß 

Ziffer 8. Buchst. b) der AGB-DKV. 

Der jeweils aktuelle Stand des Akzeptanznetzes der DSS ist auf der 

Homepage des DKV unter www.DKV-Supply-Solutions.com einsehbar. 

Der Kunde bezieht im Akzeptanznetz der DSS die Lieferungen und 

Leistungen unmittelbar vom Servicepartner der DSS. Legitimiert sich 

der Kunde im Rahmen des Vertragsschlusses mit einem Servicepartner 

der DSS durch ein LEO des DKV, beauftragt der Kunde damit die DSS, 

die mit dem Bezug der Lieferung oder Leistung begründete Zahlungs-

pflicht des Kunden gegenüber dem Servicepartner im Namen und  

für Rechnung des Kunden zu erfüllen. 

Der Kunde erkennt mit Einsatz des LEO des DKV im Akzeptanznetz der 

DSS an, dass der DSS gegen den Kunden ein Anspruch auf Vorschuss 

in Höhe der Zahlung zusteht, die von der DSS an den Servicepartner 

für die vom Kunden bezogenen Lieferungen und Leistungen zu er-

bringen ist. Leistet die DSS die Zahlung an den Servicepartner ohne 

vorherige Geltendmachung ihres Anspruchs auf Vorschuss, kann die 

DSS in entsprechender Höhe Ersatz ihrer Aufwendungen vom Kunden 

verlangen, was der Kunde gleichfalls mit dem Einsatz des LEO im 

Akzeptanznetz der DSS anerkennt. 

Die vorgenannten Ansprüche der DSS auf Vorschuss- und Aufwen-

dungsersatz werden von DSS an DKV verkauft und gegenüber dem 

Kunden von DKV im Kontoauszug geltend gemacht. 

DKV bietet dem Kunden hiermit im Namen und in Vertretung der  

DSS den Abschluss eines Vertrags mit der DSS mit dem vorgenannten 

Inhalt und auf Basis der AGB-DSS an. Die AGB-DSS sind unter  

www.DKV-Supply-Solutions.com einsehbar. Der Kunde nimmt dieses 

Angebot der DSS mit der erstmaligen Inanspruchnahme von Liefe-

rungen und Leistungen Akzeptanznetz der DSS unter Nutzung einer 

LEO des DKV an. Für die Inanspruchnahme der Leistungen gelten  

zudem die Besonderen Bedingungen der DSS, die ebenfalls unter 

www.DKV-Supply-Solutions.com ein sehbar sind. 

Diese Besonderen Bedingungen gehen den AGB-DKV vor, soweit sie 

von diesen abweichen oder diese ergänzen. Im Übrigen bleiben die 

AGB-DKV unberührt. 
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