Všeobecné obchodní podmínky společnosti Armatury KLAD, spol. s r.o.
(dále jen VOP)
I.

Vznik smlouvy

IV.

Termín plnění

1.

Originál Kupní smlouvy, příp. objednávky, (dále jen KS) náležitě
podepsaný nebo potvrzený oprávněnými zástupci kupujícího
a prodávajícího je považován za uzavřenou KS. KS má vždy
písemnou formu. Veškeré změny a dodatky KS musí mít
písemnou formu, musí být oboustranně podepsány nebo potvrzeny
oprávněnými osobami, jinak jsou považovány za neplatné.

1.

Termín plnění je stanoven v potvrzené KS. Datum dodávky zboží
nebo termínu provedení prací jsou závazné. Prodávající je povinen
oznámit kupujícímu bez zbytečného odkladu vznik okolností,
které by mohly být důvodem pro opožděné plnění KS. Kupující
má právo rozhodnout, zda přistoupí na nový termín plnění nebo
zda KS stornuje.

2.

Ústní nebo písemná ujednáni, učiněná před dnem podpisu KS
oběma stranami, která se týkají později uzavřené KS se stávají
neplatnými, pokud nebyly zahrnuty do KS nebo pokud nejsou
v souladu s těmito VOP.

2.

3.

VOP jsou nedílnou součásti KS. Jakékoli odchylky od těchto
podmínek jsou platné pouze, jsou-li odsouhlaseny oběma
smluvními stranami. V případě rozporu mezi ustanoveními KS
a VOP platí ustanovení uvedená v KS. Prodávající / kupující
nebude akceptovat jakoukoli jednostrannou změnu těchto
podmínek uvedenou prodávajícím / kupujícím v jeho
dokumentech a korespondenci, která je v rozporu s KS nebo VOP
nebo která je limituje.

Prodávající odpovídá za řádné plnění dle této smlouvy v daném
termínu a kvalitě. V případě nesplnění této povinnosti je
prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05%
z celkové ceny předmětu smlouvy i za každý započatý den
prodlení. Tím není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.
Okolnosti vylučující odpovědnost za vady nemají vliv na
povinnost zaplatit smluvní pokutu. Prodávající není v prodlení
s dodávkou, existují-li nesplacené závazky ze strany kupujícího.

3.

Strana, která porušila svoji povinnost, zaplatí smluvní pokutu na
účet poškozeného do 14 dnů po obdrženi vyúčtování smluvní
pokuty, nebyla-li započtena za nezaplacenou fakturu.

4.

Poškozený je oprávněn domáhat se samostatně uplatnění náhrady
škody, která vznikla porušením povinnosti i v těch případech, kdy
se na ně vztahuje smluvní pokuta.

II.
1.

III.

Ceny
Dohoda o ceně je považována za podstatnou náležitost, bez níž
(nebo alespoň bez dohody o způsobu stanovení ceny)
nenabude KS platnost. Cena je stanovena dohodou jako cena
pevná. Pokud není dohodnuto jinak, cenou se rozumí cena bez
balení, dopravy do místa určení a bez pojištění.

V.
1.

Záruční doba: 12 měsíců od data montáže a zahájení provozu,
pokud není v KS stanoveno jinak. Z uvedené záruční doby jsou
vyjmuty rychle opotřebitelné díly s předpokládanou životností do
1 roku.

2.

Záruku nelze uplatnit v případě neodborně provedené montáže,
nedodržením zásad a postupů definovaných v montážně
provozních předpisech, dále pak v době, kdy má kupující vůči
prodávajícímu nesplacené, splatné jakékoliv závazky.

Platební podmínky

1.

Prodávající má právo vystavit fakturu se splatností 14 dnů po
splnění předmětu KS, pokud není sjednáno jinak.

2.

Faktura bude obsahovat minimálně níže uvedené náležitosti:
* Číslo faktury, název, sídlo, DIČ, IČO kupujícího a jeho
bankovní spojení,
* název, sídlo, DIČ, IČO prodávajícího a jeho bankovní
spojení,
* číslo objednávky a číslo KS,
* rozsah a předmět plnění KS,
* fakturovanou částku,
* veškeré náležitosti daňového dokladu podle zák. č.
235/2004 Sb., v platném znění,
* datum vystavení a odeslání faktury,
* datum uskutečnění zdanitelného plnění,
* splatnost.

3.

Kupující je oprávněn vrátit prodávajícímu před dnem splatnosti
fakturu, která nebude obsahovat některou z výše uvedených
náležitostí, případně bude mít v obsahu podstatné nesrovnalosti.

4.

Prodávající je povinen podle povahy vad fakturu opravit, popř.
vystavit fakturu novou. Vrácením faktury přestává běžet původní
lhůta splatnosti, která běží ode dne doručení opravené nebo nově
vyhotovené faktury znovu.

5.

Kupující má právo započítat vyúčtovanou smluvní pokutu, na
kterou mu vznikl nárok na nezaplacenou fakturu.

6.

V případě prodlení s úhradou faktury si strany dohodly úrok
z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý započatý
den prodlení.

Záruka za jakost

VI.
1.

VII.

Dokumentace
Prodávající je povinen k předmětu smlouvy dodat “Dokumentaci“
v rozsahu stanoveném platnými zákonnými předpisy v době
uzavření KS, příp. i jiné, pokud je tak smluvně ujednáno v KS.
Dodatečné požadavky na rozsah “Dokumentace“ podléhají
potvrzení obou smluvních stran, a to za úplatu, pokud není
dojednáno jinak.
Odpovědnost za vady, reklamace

1.

Prodávající je povinen dodat zboží včetně dokumentace v rozsahu
a kvalitě sjednaných v KS. Zboží musí odpovídat účelu jeho
použiti, předpisům a platným technickým normám. Poruší-li
prodávající tyto povinnosti, má zboží vady.

2.

Reklamace je považována za včasnou, je-li uplatněna neprodleně
po jejím zjištění. Zjevné vady musí být oznámeny kupujícím
nejpozději do 1 týdne po dodání zboží. Na skryté vady se vztahuje
záruční doba podle bodu V. 1. těchto VOP.

3.

Kupující má právo provést odstranění reklamované vady
vlastními pracovníky nebo třetí osobou na riziko a náklady
prodávajícího a požadovat náhradu škody nebo započtení nákladů
na odstranění vady na nezaplacenou fakturu, a to
jen v případě smluvního ujednání v KS, příp. až po vzájemné
dohodě.
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Všeobecné obchodní podmínky společnosti Armatury KLAD, spol. s r.o.
(dále jen VOP)
VIII.
1.
IX.
1.

Nebezpečí škody na zboží
Předáním zboží veřejnému přepravci přechází nebezpečí škody
na zboží na kupujícího.

X.
1.

Místo dodání, splnění
Smlouva je splněna převzetím zboží kupujícím v Provozovně
kupujícího, příp. na adrese dodání uvedené v KS nebo předáním
zboží veřejnému přepravci. Převzetí je potvrzeno podpisem
protokolu
o
předání
/
převzetí
zboží
nebo
podpisem dodacího listu. Nedílnou součástí předmětu plnění pro
armatury je i průvodní dokumentace a atesty podle ČSN EN
10204, 3.1 a příp. další požadavky uvedené v KS.

2.

Pokud není v KS uvedeno jinak, řídí se smluvní vztah českým
právem.

3.

Prodlení prodávajícího znamená podstatné porušení jeho
smluvní povinnosti.

XI.
1.

XII.
1.

Stornování smlouvy
V případě stornování kupní smlouvy ze strany kupujícího je
prodávající oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 40%
hodnoty kontraktu. Tímto není dotčeno právo prodávajícího na
náhradu škody, související s vyúčtováním účelně vynaložených
nákladů na realizaci předmětu KS. Splatnost faktur je 14 dnů od
data jejich vystavení.
Rozhodčí doložka
Prodávající a kupující se budou snažit urovnat všechny spory,
které vyplynou ze smluvních vztahů nebo v souvislosti
s nimi především oboustrannou dohodou. Jakékoliv spory
v průběhu realizace budou s konečnou platností řešeny soudní
cestou v souladu s platnými právními předpisy pro Českou
republiku dohodnutým soudem. Příslušnost soudu je dána
dohodou, což je Okresní soud v Opavě, příp. Krajský soud
v Ostravě.
Všeobecná ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky platí od 1.1.2011 a jsou
nedílnou součástí KS.

V Opavě dne:

Oprávněná osoba za prodávajícího:
- podpis, razítko

Oprávněná osoba za kupujícího:
- podpis, razítko
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