Všeobecné obchodní podmínky Impregnace Soběslav s.r.o. pro prodej zboží
Tyto všeobecné obchodní podmínky Impregnace Soběslav s.r.o. pro prodej zboží, které jsou
nedílnou součástí kupní smlouvy ( nabídky) a jsou platné a účinné ve všech bodech, pokud
není v textu příslušné kupní smlouvy (nabídky) písemně výslovně dohodnuto jinak, přesně
stanovují vzájemná práva a povinnosti mezi Impregnace Soběslav s.r.o. jako prodávajícím a
zákazníkem jako kupujícím za účelem úpravy hospodářských zájmů účastníků smluvního
vztahu.
1.

Vznik závazku z kupní smlouvy

1.1

Závazky z kupní smlouvy vznikají:
a) Podáním písemné objednávky kupujícího na základě předchozí nabídky
prodávajícího nebo uzavřením kupní smlouvy, v nichž bude jednoznačně
specifikováno požadované zboží včetně jeho množství a kupní ceny, dále bude
uvedeno místo a čas dodání, dodací podmínka dle INCOTERMS 2010, smluvní
strany, požadovaná technická dokumentace.
b) Převzetím požadovaného zboží kupujícím proti písemné
potvrzenému dodacímu listu nebo proti zaplacení kupní ceny.

objednávce

nebo

1.2 Platnost nabídky je 60 dnů od data jejího vydání. Uplynutím 60 dnů nabídka jako návrh
na uzavření smlouvy zaniká. Je-li kupujícím zaslána objednávka s odlišnými údaji,
specifikacemi, hodnotami, právy a povinnostmi smluvních stran oproti nabídce
prodávajícího platí, že jde o protinávrh smlouvy.
1.2 Vedlejší ústní dohody jsou neplatné. Smluvní strany si sjednávají jako závaznou
písemnou formu uzavírání kupních smluv, to platí i na jakékoliv dodatky, změny,
doplnění smluvních dokumentů.
2.

Kupní cena

2.1

Kupní cena za předmět smlouvy je určena na základě dohody a je uvedena v kupní
smlouvě (nabídce). U tuzemských dodávek plátce daně z přidané hodnoty účtuje DPH
dle platných právních předpisů v době vystavení faktury. Pro vyloučení všech
pochybností cena uvedená v kupní smlouvě (nabídce) nezahrnuje DPH.

2.2

Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že jakákoliv změna v množství zboží, jeho
vlastnostech, technické dokumentaci, dodací podmínky, času a místa dodání z jeho
strany požadovaná na prodávajícím, může ovlivnit kupní cenu prodávaného zboží.

2.3

Prodávající má právo na zaplacení kupní ceny za zboží či jeho část, i když nebude
zboží převzato z důvodu porušení povinnosti součinnosti při převzetí zboží ze strany
kupujícího, pokud prodávající v souladu s kupní smlouvou (nabídkou) umožní
kupujícímu se zbožím nakládat.

3.
3.1

3.2

3.3

Platební podmínky
Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu, její část nebo zálohu na základě obchodní
faktury dle platebních podmínek uvedených v kupní smlouvě (nabídce). Úhrada kupní
ceny bude prováděna bezhotovostní formou převodem na bankovní účet prodávajícího
uvedený v obchodní faktuře.
Příchozí plnění peněžitých závazků kupujícího bude použito nejdříve na splnění
nejstaršího splatného závazku a to přednostně na jeho příslušenství a práva
prodávajícího se závazkem kupujícího spojená ( např. smluvní pokuta) a potom na
jistinu.
Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné
částky za každý den prodlení jeho splatného peněžitého závazku z této smlouvy.
Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího na úhradu prokazatelně
vzniklé škody v plné výši.

4.
Dodací podmínky, splnění závazku
4.1 Prodávající je povinen dodat předmět smlouvy v množství, jakosti, provedení dle kupní
smlouvy (nabídky) včetně veškeré dokumentace vztahující se k němu. 4.2 Kupující je
povinen potvrdit prodávajícímu převzetí předmětu smlouvy, jakož i dokumentace
vztahující se k němu, na dodacím listu nebo na jiném dokladu (např. na protokolu o
předání zboží). 4.3
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným
zaplacením kupní ceny a všech dalších peněžitých závazků plynoucích z kupní
smlouvy.
4.2 Kupující je povinen překontrolovat podrobně, řádně, pečlivě s péčí řádného hospodáře
dodané zboží ihned a zjevné vady, nekompletnost, odlišné vlastnosti, zjevné poškození
zboží uplatnit po dodání zboží neprodleně.
5.
Záruka, reklamace a uplatnění vad
5.1 Záruční doba činí 24 měsíců a začíná běžet ode dne dodání zboží. Zárukou prodávající
deklaruje, že dodané zboží bude v záruční době řádně způsobilé pro použití ke
smluvenému účelu a že si zachová v kupní smlouvě stanovené vlastnosti.
5.2 Kupující je povinen reklamaci vad zboží v záruční době uplatnit písemnou formou a to
doručením do místa sídla prodávajícího uvedeného v kupní smlouvě (nabídce).
Veškeré odstranitelné vady budou řešeny opravou zboží anebo dodáním náhradního
zboží za zboží vadné, způsob řešení vady určí prodávající podle charakteru
odstranitelné vady. Veškeré neodstranitelné vady budou řešeny dodáním náhradního
zboží za zboží vadné. Vady zboží musí být oznámeny prodávajícímu ihned po zjištění,
ne však později než činí záruční doba. Po uplynutí záruční doby již nelze uplatňovat
vady zboží.
5.3 Prodávající neodpovídá (i) za vady, které byly způsobeny neodborným zásahem do
zboží nebo jeho součásti ze strany kupujícího a/nebo jakýchkoli dalších osob, (ii) za
vady, které byly způsobeny třetími osobami, (iii) za vady, které byly způsobeny
nesprávným používáním či provozem zboží, (iv) za vady, které byly způsobeny
působením vyšší moci, (v) za vady, které byly způsobeny nadměrným opotřebením
zboží, (vi) za vady, které byly způsobeny pozměněním zboží bez souhlasu
prodávajícího.

6.
Odstoupení od smlouvy
6.1. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy z následujících důvodů:
• kupující se dostane do prodlení s placením kupní ceny či její části o více než 60 dní
• kupující si v rozporu s kupní smlouvou odmítne bezdůvodně převzít dodané zboží
anebo neposkytne dostatečnou součinnost k jeho předání
• na majetek kupujícího byl prohlášen konkurs, schválena reorganizace, zahájeno
insolvenční řízení, které nemá zjevný charakter šikanózního návrhu nebo vstoupil do
likvidace či ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, nezbytné pro plnění smlouvy
podle platných předpisů, případně byly zahájeny úkony, které nasvědčují zahájení
konkursního, vyrovnacího řízení, insolvenčního řízení, které nemá zjevný charakter
šikanózního návrhu či likvidace (zejména podání návrhu na konkurs, vyrovnání,
insolvenčního návrhu).
• trvají-li okolnosti vyšší moci na straně prodávajícího před dodáním zboží nepřetržitě
po dobu alespoň 30 kalendářních dnů

7.
7.1

7.2
8.
8.1

8.2

Vyšší moc
Vyšší moc, okolnosti vzniklé po podepsání této smlouvy jako následek událostí
mimořádné povahy, ostatní prodávajícím nepředpokládatelné nebo neočekávatelné
události nezávislé na jeho vůli, které mu brání ve splnění povinnosti dodat zboží, za
něž lze zejména nikoliv však výlučně považovat: stávky, opatření příslušných orgánů,
dopravní nehody, přerušení dodávky energie, povodeň, požár, potopa, úder blesku,
blokáda komunikací vedoucích k místu dodávky, zemětřesení, vichřice, přírodní či
živelná katastrofa, nepříznivé počasí, vytrvalé intenzivní deště, válka nebo válečný
stav, revoluce, povstání, vojenský puč, občanská válka, ho zprošťují po dobu trvání
jejich důsledků povinnosti dodat zboží. Překážku vyšší moci včetně uvedení jejího
důvodu je prodávající povinen oznámit druhé smluvní straně do osmi dnů od jejího
vzniku.
Termín dodání zboží se automaticky prodlužuje o dobu, po kterou trvaly okolnosti
specifikované v předchozím odstavci.
Náhrada škody
Smluvní strany se dohodly, že všechny nároky kupujícího vůči prodávajícímu z
odpovědnosti prodávajícího za porušení této smlouvy jsou omezeny maximální částkou
100 % z dohodnuté kupní ceny bez DPH.
Smluvní strany se dohodly, že se bude nahrazovat pouze skutečná přímá škoda.
Nepřímé a následné škody, ušlý zisk jsou z náhrady vyloučeny, kupující není oprávněn
takové škody na prodávajícím uplatňovat ani vymáhat. Bude-li kupující na prodávajícím
požadovat náhradu nepřímé a následné škody, ušlý zisk ve smyslu předchozí věty
tohoto ustanovení, považuje se takové jednání za odporující zásadám poctivého
obchodního styku a obchodním zvyklostem zavedeným mezi oběma smluvními
stranami a v rozporu s dobrými mravy.

9.

Závěrečná a ostatní ustanovení

9.1

Měnit, doplňovat, rozšiřovat text kupní smlouvy (nabídky) je možné pouze formou
písemných vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.

9.2

Kupní smlouva (nabídka) je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu,
z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.)

9.3

Kupující se zavazuje, že neposkytne v rozporu s účelem kupní smlouvy třetím osobám
podklady, zkušenosti a znalosti získané na základě kupní smlouvy od prodávajícího, a
to ani po zániku tohoto smluvního vztahu. Tento závazek neplatí pro informace, které
se prokazatelně bez porušení tohoto závazku zachování tajemství staly všeobecně
známými.
Kupující bere na vědomí, že důvěrnými informacemi jsou veškeré poskytnuté
informace, podklady a dokumenty od prodávajícího, pokud nejsou označené jako
nedůvěrné nebo pokud nejsou běžně dostupné ve veřejných informačních zdrojích.
Kupující se zavazuje, že nijak nezneužije řešení, výrobní a/nebo technologické postupy
prodávajícího, se kterými se seznámil v souvislosti s dodáním zboží a/nebo touto
smlouvou.

9.4

Kupní smlouva musí být podepsána oběma smluvními stranami. Jedná-li se o
právnické osoby, bude kupní smlouva podepsána osobou oprávněnou jednat a činit
právní úkony ve jménu této právnické osoby. Kupující je povinen neprodleně
oznamovat prodávajícímu změny týkající se jeho právní subjektivity, např. sloučení
nebo splynutí s jiným subjektem, přechod závazků na právního nástupce nebo třetí
osobu, jakož i jiné skutečnosti, které mohou ovlivnit plnění závazků z této smlouvy.

9.5 Smlouva (nabídka) se řídí českým právním řádem, který si smluvní strany sjednávají
jako rozhodný právní řád pro posouzení vzájemných práv a povinností.
Smluvní strany vylučují pro posouzení a určení práv a povinností ze smlouvy
(objednávky) aplikaci Vídeňské Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
Veškeré spory ze smlouvy (nabídky) budou smluvní strany řešit před obecným
soudem, jehož mezinárodní místní příslušnost bude dána místem sídla prodávajícího
ke dni podání žaloby.

Scoběslav dne 1. ledna 2014

