KOVINTRADE Praha spol. s r.o.
IČO 45272875
Obchodní podmínky – prodej
I. Všeobecná ustanovení
1.

Veškeré obchodní vztahy, jichž se jako prodávající účastní společnost KOVINTRADE Praha spol. s r.o.(dále jen „Prodávající“), se řídí těmito obchodními podmínkami – prodej (dále
jen OPP), a to bez ohledu na způsob uzavření smluvního vztahu (nabídka, poptávka, objednávka, potvrzení objednávky, kupní smlouva, rámcová kupní smlouva). Tyto OPP jsou
nedílnou součástí každého dokumentu, kterým je smluvní vztah založen.

2.

OPP jsou platné od data jejich vydání Prodávajícím. Případné změny OPP pro jednotlivé obchodní případy musí být písemnou formou potvrzeny Prodávajícím.

3.

Tyto OPP i případné vztahy mezi Prodávajícím a kupujícím neupravené OPP se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění, není-li dohodnuto jinak
II. Nabídkové řízení

1.

Poptávka kupujícího není pro smluvní strany závazná. Prodávající na základě obdržené poptávky vyhotoví dle svých možností nabídku zpravidla do 10 pracovních dnů. Nabídka
Prodávajícího je platná 10 pracovních dnů od data jejího vyhotovení.

2.

K nabídce připojené doklady, jako např. fotografie zboží, vzorky zboží v katalogu, nákresy, váha a rozměry, jsou pouze informativní, pokud nejsou výslovně označené za závazné.

3.

Kupujícím vyžádané vzorky zboží jsou dodávány proti úhradě, není-li dohodnuto jinak.
III. Uzavírání obchodních vztahů

1.

K uzavření obchodního vztahu pro každý jeden obchodní případ dochází potvrzením objednávky Prodávajícím či uzavřením kupní smlouvy mezi kupujícím a Prodávajícím.

2.

Kupující může učinit objednávku písemně (dopisem, faxem, el. poštou), telefonicky či ústně, telefonická objednávka je vyřízena vždy plně k riziku kupujícího. Objednávka musí
obsahovat:
•
označení zboží
•
množství zboží
•
jednotkovou cenu zboží (bez DPH)
•
dodací podmínky (vč. dopravních dispozic)
•
dodací lhůtu

3.

Prodávající zpravidla do 10 prac. dnů nedodané zboží z objednávky písemně (dopisem, faxem, el. poštou):
•
odmítne
•
potvrdí bezvýhradně
•
potvrdí s výhradami

4.

Potvrzením objednávky Prodávajícím je obchodní vztah uzavřen. Pouze v případě potvrzení objednávky s výhradami (jsou-li Prodávajícím potvrzeny jiné, než objednané údaje, např.
jiná dodací lhůta, jiné množství), je kupující oprávněn potvrzení objednávky odmítnout do 3 prac. dnů od jeho vystavení. Neučiní-li tak, je obchodní vztah uzavřen v rozsahu potvrzení
objednávky.

5.

Minimální hodnota zboží dle ceníku Prodávajícího pro každý jeden obchodní případ je 2.000 Kč (bez DPH). Při objednávce na nižší hodnotu zboží není Prodávající objednávkou vázán.
IV. Cena zboží

1.

Kupní ceny zboží v Kč jsou uvedeny v ceníku Prodávajícího, platného zpravidla vždy jeden kalendářní rok, s právem Prodávajícího ceník aktualizovat i v průběhu kalendářního roku na
základě kurzu Kč/EUR. Případné změny cen jsou oznamovány kupujícím zpravidla 30 dnů před uvedením nového ceníku v platnost.

2.

Pro konkrétní obchodní případ se použije ceníková cena případně Prodávajícím modifikovaná v souladu s jeho politikou uplatňování obchodních slev.
V. Dodací lhůty, způsob dodání

1.

Dodávka zboží bude splněna v dodací lhůtě dle potvrzení objednávky či sjednané v kupní smlouvě. Dodací lhůta činí zpravidla 3 – 10 dnů, je-li zboží na skladě, nebo 21 – 45 dnů
v ostatních případech po zaplacení proforma/dodavatelské faktury v závislosti na povaze zboží a dodacích možnostech výrobce.

2.

Dodávka je splněna okamžikem předání zboží k přepravě prvnímu veřejnému dopravci nebo dnem předání zboží kupujícímu, uskutečňuje-li kupující odběr zboží ze skladu
Prodávajícího vlastními prostředky. Veškerá rizika spojená se zbožím, jeho ztrátou, poškozením nebo zničením přecházejí na kupujícího splněním dodávky.

3.

Prodávající si vyhrazuje právo určit způsob dodání zboží, pokud jde úhrada dopravného nebo poštovného k tíži prodávajícího.

4.

Kupující je povinen převzít objednané zboží i v případě uskutečnění plnění před sjednaným termínem.

5.

Neodebere-li či nepřevezme-li kupující objednané zboží, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez poskytnutí náhradní lhůty plnění a uplatnit vůči kupujícímu smluvní
pokutu ve výši 10 % z hodnoty neodebraného zboží. Kupující je povinen zaplatit smluvní pokutu ve lhůtě 5 dnů od jejich vyúčtování prodávajícím. Zaplacením smluvní pokuty není
dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody v plné výši.

6.

Pro veškeré obchodní případy dle těchto OPP platí výhrada vlastnictví zboží prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny, případných sankcí či případné náhrady škody ze strany
kupujícího.
VI. Úhrada kupní ceny

1.

Kupní cena a platební podmínky jsou obsaženy zpravidla v textu daňového dokladu - faktury. Není-li dohodnuto jinak, činí splatnost daňového dokladu - faktury 14 dnů od data jejího
vystavení. Datem zaplacení je datum připsání peněžních prostředků na účet prodávajícího nebo složení peněžních prostředků v hotovosti do pokladny Prodávajícího. Při opožděné platbě
je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo prodávajícího na náhradu vzniklé škody.
VII. Reklamace, záruční lhůty

1.

Na zboží, ke kterému je vydáván záruční list, se poskytuje záruka stanovená tímto záručním listem.

2.

V ostatních případech platí záruční lhůta:

3.

a)

na zboží prodávajícího vyrobené před datem 1.1.2003 6 měsíců ode dne, kdy dodá kupující zboží spotřebiteli nebo v případě, že je zboží prodávajícího určeno k zabudování do
jiných výrobků kupujícího, ode dne dodání těchto výrobků kupujícího spotřebiteli, nejdéle však 9 měsíců ode dne splnění dodávky vůči kupujícímu dle článku V. těchto
obchodních podmínek.

b)

na zboží prodávajícího vyrobené počínaje dnem 1.1.2003 24 měsíců ode dne, kdy dodá kupující zboží spotřebiteli nebo v případě že je zboží prodávajícího určeno k zabudování
do jiných výrobků kupujícího, ode dne dodání těchto výrobků kupujícího spotřebiteli, nejdéle však 27 měsíců ode dne splnění dodávky vůči kupujícímu dle článku V. těchto
obchodních podmínek.

Kupující je povinen u veškerých dodávek bezprostředně po jejich převzetí zkontrolovat jejich úplnost, kvalitu a případné poškození. Zjištěné vady musí být prodávajícímu oznámeny
písemnou formou ihned, nejpozději však do 5-ti dnů po obdržení zboží. Kupující má v případě oprávněné reklamace nárok na výměnu zboží nebo na slevu z kupní ceny. Vady zboží
způsobené dopravou, nevhodným skladováním či nevhodným použitím nezakládají nárok kupujícího na reklamaci.

VIII. Soud a rozhodné právo
1.

Tato smlouva a z ní vyplývající právní vztahy se řídí českým právem. Spory případně vzniklé z plnění závazků mezi prodávajícím a kupujícím (odběratelem zboží) budou řešeny u
Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze rozhodčím senátem složeném ze tří rozhodců. Rozhodčí nález je závazný pro
obě strany.

