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(dále jen prodávající)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
1. Obecná ujednání
1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP„) upravují prodej a užívání řetězů mezi prodávajícím a kupujícím. Tyto VOP platí v plném rozsahu, pokud se smluvní strany
nedohodnou v kupní smlouvě jinak.
1.2 VOP jsou nedílnou součástí kupních smluv mezi prodávajícím a kupujícím, platné ve znění účinném ke dni uzavření kupní smlouvy.
1.3 Jakékoliv změny VOP se uskuteční dodatky, které musí mít písemnou formu a jsou platné pouze, jsou-li přijaty oběma smluvními stranami. Dodatky se stávají nedílnou součástí kupní
smouvy.
1.4 Kupní smlouva se uzavírá podle příslušných ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ„). Je uzavřena i na základě potvrzené objednávky
prodávajícím, musí však obsahovat označení předmětu plnění, doby a místa plnění, cenu za jednotku, resp. způsob, jakým se cena stanoví a to včetně příplatků za spěšnou výrobu nebo
zvláštní požadavky.
2.
Technická dokumentace
2.1 Základním technickým dokumentem je výkres řetězu. Veškerá technická dokumentace (výkresy, postupy, předpisy) k prodávanému zboží poskytnutá kupujícímu, je výhradním vlastnictvím
prodávajícího a bez jeho souhlasu nesmí být kopírována, reprodukována nebo předána třetí osobě. Technické údaje, váhy, rozměry a další údaje obsažené v platných katalozích, prospektech,
a propagačních materiálech mají informativní charakter, závazné údaje poskytneme na vyžádání.
3. Atest o zkouškách a kvalitě řetězu
3.1 Pokud kupující požaduje doklad o kvalitě řetězu, musí být tento požadavek uveden v objednávce a/nebo kupní smlouvě.
4. Registrace kupujícího
4.1 Kupující, který uplatňuje u prodávajícího první objednávku, předloží výpis z obchodního rejstříku, případně živnostenský list a osvědčení o registraci plátce daně z přidané hodnoty (DPH)
tak, aby mu prodávající mohl přiřadit registrační číslo zákazníka a řádně vystavovat potřebné doklady (potvrzení objednávky, kupní smlouvy, dodací listy, daňové doklady apod.) se
správnými identifikačními údaji kupujícího.
5. Předmět a čas plnění
5.1 Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží v množství, kvalitě a čase, jak je dohodnuto v kupní smlouvě. Není-li smlouvou stanoveno jinak, je prodávající povinen předat kupujícímu
doklady nutné k převzetí zboží před úhradou kupní ceny. Zejména dodací list, fakturu ve dvojím vyhotovení, příp. vyžádaný certifikát jakosti, pro export navíc vývozní celní deklaraci, příp.
doklad o původu zboží. Obvyklá dodací lhůta u neskladovaného výrobku je 4 týdny od potvrzení uplatněné objednávky. U výrobku, kde výrobě předchází vývoj výrobku, vzorkování,
úprava nebo pořízení přípravků, nástrojů nebo strojů, příp. dodávek většího objemového množství, se dodací lhůta dohodne v kupní smlouvě.
6. Kupní cena
6.1 Cena je smluvní. Pokud není v kupní smlouvě uvedeno jinak, rozumí se, že cena dodávaného zboží je dle ceníku prodávajícího, EX WORKS, dle INCOTERMS 2000 vč. naložení na
dopravní prostředek.
6.2 Jakékoliv odchylky od platného ceníku výrobků prodávajícího musí být vyjádřeny v kupní smlouvě.
7. Platební podmínky
7.1 Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za zboží sjednanou kupní cenu uvedenou v daňovém dokladu prodávajícího, a to bez jakýchkoliv srážek, pokud není v kupní smlouvě uvedeno
jinak. V případě dílčích dodávek budou platby v souladu s objemem dílčích dodávek. V případě, že kupující neobdrží daňový doklad do 7 dní od uskutečnění dodávky, je povinen si jej od
prodávajícího vyžádat.
7.2 Kupující má právo vrátit daňový doklad prodávajícímu v případě, že údaje na daňovém dokladu neodpovídají údajům dohodnutým v kupní smlouvě.
7.3 Splnění platební povinnosti je dáno datem připsání fakturované částky na účet prodávajícího v plné výši u jeho banky, při placení v hotovosti okamžikem předání kupní ceny
prodávajícímu.
7.4 Kupující se zavazuje uhradit dohodnutou částku předem na základě zálohové faktury, v případě daňového dokladu je základní splatnost 14 dnů od data jeho vystavení, pokud není v kupní
smlouvě uvedeno jinak.
7.5 Datum splatnosti platí i v případech, kdy odběr zboží nebo doprava jsou zpožděny nebo znemožněny z důvodů mimo vliv prodávajícího.
7.6 V případě uzavření více kupních smluv je podmínkou plnění smluv úhrada všech dříve splatných závazků odběratele.
7.7 Zpoždění dohodnuté platby předem opravňuje prodávajícího k časovému posunu plnění dodavatelských povinností vyplývajících z kupní smlouvy
nejvýše však o dobu, která odpovídá době zpoždění platby.
7.8 V případě prodlení platby zaplatí kupující smluvní úrok ve výši 0,03% z dlužné částky za každý den prodlení, počínaje dnem po datu splatnosti.
7.9 Neodebere-li kupující předmět kupní smlouvy do 30 dnů od data sjednaného v kupní smlouvě a není-li dohodnuto jinak, má prodávající právo odstoupit od smlouvy a kupujícímu vyúčtovat
účelně vynaložené náklady související s přípravou plnění předmětné kupní smlouvy.
8. Místo plnění, předání zboží, nabytí vlastnického práva
8.1 Místem plnění je sídlo prodávajícího podle INCOTERMS 2000 a to EX WORKS pro tuzemské dodávky , pokud není v kupní smlouvě dohodnuto jinak. Přechod nebezpečí ztráty nebo
poškození zboží z prodávajícího na kupujícího je řešen dle INCOTERMS.
9. Dodací lhůta
9.1 Dodací lhůta se počítá od data uzavření kupní smlouvy nebo od data potvrzení objednávky prodávajícím, pokud není v kupní smlouvě uvedeno jinak.
9.2 Za splnění termínu dodání se považuje den odeslání avíza o připravenosti zboží k odběru nebo den, kdy je zboží převzato k přepravě prvním přepravcem, pokud není v kupní smlouvě
uvedeno jinak.
9.3 Dodací lhůta může být změněna pouze dohodou obou stran nebo z titulu vyšší moci.
10. Balení a skladování
10.1 Zboží je baleno způsobem odpovídající běžným dopravním podmínkám.
10.2 Použití vratného obalu řeší zvláštní ustanovení v kupní smlouvě. Pokud zboží není uloženo na výměnných paletách typu EUR, jsou nevratné a jejich hodnota je v ceně dodávaného zboží.
10.3 Řetězy musí býrt skladovány v suchém, dobře větraném skladu s relativní vlhkostí vzduchu 54 až 75%, chráněny před vnikáním agresivních plynů a prachu a bez přítomnosti chemikálií
(ČSN 02 3301, č.44). Řetězy jsou z výroby nakonzervovány mazivem na kloubové řetězy. Toto speciální mazivo slouží jako konzervace při skladování po dobu 6 měsíců a zároveň slouží
jako první namazání řetězu pro běžné provozní podmínky. Doporučená doba skladovací teplota je +5 0C až +400C.
Pro jiné druhy konzervace a maziv dle speciálních požadavků kupujícího nebo v případě požadavku kupujícího na dodávku řetězů nenamazaných budou skladovací podmínky specifikovány
v kupní smlouvě.
11. Doprava a pojištění
11.1 Doprava zboží se uskuteční na náklad a nebezpečí kupujícího, pokud není v kupní smlouvě uvedeno jinak. Reklamace přepravy uplatňuje kupující u dopravce bez prodlení při přejímce
zboží nebo dopravních dokumentů.
11.2 Doprava a pojištění se řídí ujednanou dodací podmínkou v kupní smlouvě dle INCOTERMS 2000.
12. Záruka a reklamace
12.1 Prodávající potvrzuje, že kvalita dodaných výrobků odpovídá platným normám jakosti.
12.2 Prodávající ručí za to, že dodané zboží si zachová stanovené nebo obvyklé vlastnosti a bude bez vady po dobu 8 měsíců při použití ve třísměnném provozu; po dobu 16 měsíců při použití
ve dvousměnném provozu; po dobu 24 měsíců při použití v jednosměnném provozu. Záruční doba začíná odběrem dodávaného zboží ze závodu prvním kupujícím nebo přepravcem.
12.3 Ze záruky jsou vyňaty závady způsobené přirozeným opotřebením, nevhodným používáním (např. axiální namáhání řetězu, řetěz není mazán), nerespektováním provozních předpisů,
nepřiměřenou zátěží, nevhodným prostředím(styk s vodou nebo zeminou, vysoká nebo velmi nízká teplota), působením mechanických vlivů (abraziva) nebo působením chemických a
elektrolytických vlivů nebo jinými příčinami mimo vliv prodávajícího.
12.4 Kupující je povinen zboží po jeho obdržení bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 7 dnů zkontrolovat a případné neshody s objednávkou co do množství a kvality ihned písemně sdělit
prodávajícímu. Pokud kupující zboží nezkontroluje nebo nezařídí, aby bylo zkontrolováno, nemůže účinně uplatňovat nárok na náhradu škody, která vznikla používáním zboží, jež mělo
vady zjistitelné při shora uvedené prohlídce.
12.5 Odpovědnost prodávajícího zaniká, jestliže kupující nebo třetí osoba provede úpravy nebo opravy zboží bez písemného souhlasu prodávajícího, stejně tak, pokud kupující neprovede
neprodleně opatření k zamezení větší škody nebo neumožní prodávajícímu odstranit vady.
12.6 Kupující je oprávněn uplatnit nároky z vad zboží po celou záruční dobu, s výjimkou vad zjevných, které musí reklamovat do 7 dnů ode dne převzetí zboží.
12.7 Oznámení vady musí být písemné a musí být doloženo doklady osvědčujícími opodstatněnost reklamace (kopie dodacího listu, objednávky, protokol o reklamaci).
12.8 Reklamované zboží musí být skladováno odděleně až do vyřízení reklamace. Jakékoliv disponování s reklamovaným zbožím, které by mohlo ztížit nebo znemožnit prověření
reklamovaných nedostatků, je bez předchozího souhlasu prodávajícího nepřípustné.
13. Odstoupení od smlouvy a odstupné
13.1 Závazky z kupní smlouvy zanikají splněním, dohodou smluvních stran a odstoupením od smlouvy.
13.2 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od kupní smlouvy odstoupit, a to písemnou formou. Kupujícímu vzniká dnem, kdy druhé straně toto odstoupení oznámil, povinnost uhradit jí
vzniklou škodu. Výše vzniklé škody je odvozena z ceny zboží uvedeného v kupní smlouvě a činí, není-li v kupní smlouvě uvedeno jinak, 40% z dohodnuté kupní ceny. V případě dodávky
nestandardních řetězů bude případná výše náhrady škody řešena přímo v kupní smlouvě. Tím není dotčena možnost náhrady škody spočívající v nemožnosti využít takto použité výrobní
prostředky k jiným obchodním případům.
14. Spory a jejich řešení
14.1 Pokud není uvedeno jinak, podmínky kupní smlouvy se řídí právním řádem České republiky.
14.2 Obě smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí vyřešit jakékoliv případné spory, které vzniknou z kupní smlouvy, dohodou. Všechny spory budou s konečnou platností rozhodnuty
příslušným soudem v České republice. V případě, že kupující je mimo území České republiky, bude se případný spor řešit v souladu s Pravidly Mezinárodní obchodní komory a místem
rozhodčího soudu v Olomouci v České republice a s použitím českého práva.
15. Závěrečná ujednání
15.1 Kupující se zavazuje, spolu s případnými právními nástupci, písemně prodávajícímu oznámit do 15 dnů jakékoliv změny, při nichž práva a závazky z kupní smlouvy přecházejí na jiný právní
subjekt. Současně sdělí všechny platné údaje tohoto případného nástupce dle údajů v obchodním příp. živnostenském rejstříku příslušného krajského soudu. Při porušení této oznamovací
povinnosti je povinen nahradit prodávajícímu škodu, která mu tak vznikla.
15.2 Uzavřením kupní smlouvy pozbývají platnosti veškerá případná předchozí ujednání, vztahují se k obsahu kupní smlouvy.
15.3 Smluvní strany se zaručují nešířit informace získané při vzájemné spolupráci, které by mohly poškodit druhou stranu.
15.4 V ostatním se řídí tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb. v platném znění.
15.5 Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy prodávajícího. Kupující podpisem kupní smlouvy vyjadřuje svůj souhlas s těmito podmínkami.
15.6 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 1. 2013.

