VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
1. Tyto "Všeobecné obchodní podmínky" (dále jen „VOP“) upravují některá další práva a
povinnosti kupujícího založená kupní smlouvou. Kupní smlouva je uzavřena oboustranným
potvrzením kupní smlouvy - objednávky. Všechny změny nebo dodatky VOP, které nejsou
dohodnuté písemně oběma smluvními stranami, jsou neplatné a nejsou pro smluvní strany
závazné. Uzavřením smlouvy se veškerá korespondence, ujednání, dohody, písemné záznamy
apod. vztahující se ke kterékoliv záležitosti týkající se této smlouvy ruší a nebude k nim dále
přihlíženo.
2. Zboží bude prodávajícím dodáno v obvyklé jakosti a provedení a bude splňovat parametry
stanovené ve smlouvě.
3. Jestliže má podle smlouvy prodávající odeslat nebo dopravit zboží ke kupujícímu a ve smlouvě
není přesně uvedeno místo určení, je kupující povinen nejméně 5 dnů přede dnem, kdy má
prodávající zboží dodat, písemně nebo faxem sdělit prodávajícímu místo určení a další informace
potřebné k tomu, aby prodávající mohl zboží kupujícímu odeslat v souladu se smlouvou. Pokud
kupující poruší tuto svou povinnost, může prodávající zboží odeslat na adresu sídla nebo místa
podnikání kupujícího, případně může od smlouvy odstoupit.
4. Dohoda o kupní ceně je podstatnou náležitostí, bez které není smlouva platně uzavřena. Pokud
není ve smlouvě dohodnuto jinak, ceny prodávajícího se rozumí "ze závodu", "ze skladu“, bez
dopravy, pojištění, cla a celních poplatků.
5. Na tuto částku kupní ceny vystaví prodávající fakturu, která bude mít náležitosti daňového
dokladu.
6. Pokud se má dle smlouvy kupní cena hradit na bankovní účet prodávajícího, je kupní cena
uhrazená až připsáním celé částky celkové kupní ceny na bankovní účet prodávajícího. Kupující
nesmí bez dohody s prodávajícím svévolně zadržet úhradu kupní ceny nebo její části jako
protihodnotu v rozsahu zjištěného poškození nebo z jakéhokoliv titulu, včetně reklamací vad.
Kupující je povinen hradí kupní cenu prodávajícímu na jeho účet v plné výši, to znamená, že
veškeré mezibankovní poplatky spojené s převodem platby na účet prodávajícího jsou hrazeny
kupujícím.
7. Jestliže kupující nezaplatí smluvenou zálohu nebo kupní cenu ve lhůtě splatnosti, nebo jestliže
dluží nedoplatek za úhradu jednotlivé splátky kupní ceny, může prodávající odstoupit od
smlouvy nebo od její části, stejně jako od jiné dosud nesplněné smlouvy uzavřené mezi stranami,
aniž by musel poskytnout kupujícímu dodatečnou lhůtu a dále má právo na náhradu škody.
8. Kupující nabude vlastnické právo ke zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny. Kupující je
povinen činit veškerá opatření k ochraně práv prodávajícího proti třetím stranám. Nebezpečí
škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo
jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující
poruší smlouvu tím, že zboží nepřevezme.
9. Jestliže není výslovně dohodnuto jinak, může prodávající plnit svůj závazek dodávkami po
částech.
10. Jestliže prodávající nedodá zboží ve lhůtě stanovené smlouvou, oznámí tuto skutečnost
kupujícímu. Kupující poskytne prodávajícímu přiměřenou dodatečnou lhůtu na splnění dodávky
zboží, která nesmí být kratší než 30 dnů.
11. Všechny dodací doložky použité v této smlouvě budou interpretovány v souladu s pravidly
INCOTERMS 2000.
12. Prodávající garantuje, že jím dodávané zboží splňuje parametry stanovené ve smlouvě.
13. Záruční doba činí 24 měsíců ode dne dodání zboží.
14. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé z důvodu:
- mechanického poškození zboží, hrubého či neodborného zacházení;
- nesprávného napojení zboží;
- nesprávného skladování zboží;
- neodborné manipulace při montáži zboží;

- nedodržování stanoveného technologického postupu při svařování (tento vyplývá z platných
norem ČSN);
- užívání zboží ve zřejmém rozporu s účelem, ke kterému je určeno.
15. Reklamační řád:
15.1Zjistí-li kupující na dodaném zboží vady, které jsou zjevné a kupující je může zjistit již při
prohlídce, kterou je povinen uskutečnit již při převzetí zboží, musí tuto skutečnost písemně
oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, a to nejpozději později do 7-mi
kalendářních dnů od dodáni zboží. V případě prodlení s oznámením vad nároky kupujícího
vyplývající ze záruky za jakost zanikají.
15.2Vyrozumění o případných skrytých vadách dodaného zboží musí kupující doručit
prodávajícímu písemně, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, ale nejpozději do konce
záruční doby.
15.3Reklamace vad musí být doložena vzorky vadného zboží nebo fotodokumentací vad zboží,
detailním popisem reklamovaných vad a popisem způsobu manipulace a použití zboží, při
kterých se reklamované vady objevily.
15.4Nároky kupujícího vyplývající ze záruky za jakost zanikají, nebudou-li u prodávajícího
uplatněny do skončení záruční doby.
15.5Není-li dohodnuto jinak, reklamace se vyřizuje v sídle prodávajícího. Na případnou žádost
prodávajícího zajistí kupující také jednání na místě, např. v místě uskladnění reklamovaného
zboží.
15.6Je-li reklamace oprávněná, provede prodávající podle svého uvážení opravu zboží
v rozumné lhůtě ve svém sídle anebo u kupujícího, nebo nahradí vadné zboží dodáním
náhradního zboží, nebo poskytne kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující není
oprávněn provádět jakékoli opravy bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího až
do ukončení reklamačního řízení. Jestliže nebyla reklamace v přiměřené dodatečné lhůtě
ukončena některým z výše uvedených způsobů, může kupující eventuálně od smlouvy v
rozsahu vadného plnění odstoupit. Kupující však není oprávněn odstoupit od smlouvy,
jestliže požadoval slevu z ceny a prodávající jeho požadavku vyhověl.

