VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ
TEPVOS, spol. s r.o. 2016 číslo TEP101/2016 ze dne 1. 2. 2016
I. Všeobecná ustanovení
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

Kupní smlouvou se rozumí kupní smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek.
Kupujícím se dle těchto obchodních podmínek rozumí vždy společnost TEPVOS, spol.
s r.o.
Pro lhůty platí, není-li uvedeno výslovně jinak, že lhůty jsou uvedeny v kalendářních
dnech.
Za podstatné porušení povinností prodávajícího se považuje:
a) prodlení se splněním povinnosti včas a řádně dodat zboží kupujícímu
b) prodlení se splněním povinnosti, vyplývající z odpovědnosti za vady
c) porušení práv průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví
Smluvní pokuty jsou splatné vždy do 30 dnů od doručení vyúčtování smluvní pokuty
druhé smluvní straně. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na
náhradu škody.
Zbožím se dle těchto obchodních podmínek rozumí hmotné movité věci a jejich
součásti, které se kupní smlouvou prodávající zavazuje dodat kupujícímu a převést na
něho vlastnické právo.
II. Uzavření kupní smlouvy

2.1.

Návrhem kupní smlouvy je písemná objednávka kupujícího, která musí být doručena
prodávajícímu. K uzavření kupní smlouvy dojde doručením písemně potvrzené
objednávky od prodávajícího kupujícímu. Objednávka musí být potvrzena v celém
rozsahu bez dodatků a výhrad, jinak není kupní smlouva uzavřena.

2.2.

Pokud potvrzená objednávka obsahuje dodatky nebo výhrady, považuje se to za nový
návrh prodávajícího na uzavření kupní smlouvy.
III. Jakost, provedení a obal

3.1.

Jakost, kvalita a provedení zboží musí odpovídat všem technickým požadavkům a
technickým a bezpečnostním normám pro daný druh zboží. Prodávající je povinen
oznámit při dodání první dodávky zemi původu zboží.

3.2.

Obal zboží musí umožňovat bezpečné uskladnění a jeho přepravu bez ztráty jeho kvality.
Prodávající je povinen zajistit z místa dodání odvoz vratných obalů, o kterých kupující
písemně prohlásí, že je nepotřebuje. Vratné obaly odveze prodávající na své náklady a
nebezpečí nejpozději s další dodávkou zboží.
IV. Doklady ke zboží

4.1.

Prodávající je povinen dodat kupujícímu veškeré doklady, které jsou výslovně uvedeny
v kupní smlouvě. Pokud takové doklady nejsou v kupní smlouvě uvedeny, je prodávající
povinen předat kupujícímu veškeré doklady, nutné k převzetí, volnému nakládání,
proclení a užívání, zejména doklady, upravující technické podmínky instalace, provozu a
údržby zboží a podmínky jeho skladování. Nezbytnou náležitostí dodávky je vždy
dodací list, číslo objednávky, číslo zakázky, výrobní číslo zboží a počet dodaných kusů.

4.2.

Náleží-li ke zboží příslušný certifikát, zejména prohlášení o shodě, je prodávající
povinen předat kupujícímu i tyto certifikáty.
V. Místo dodání

5.1. Nestanoví-li kupní smlouva jinak, nebo pokud kupující neurčí před dodáním jiné místo
dodání, je prodávající povinen na své náklady dodat zboží do sídla kupujícího, tj. Ústí nad
Orlicí, Královéhradecká 1566.
5.2.

Pro dodání zboží platí dodací podmínka DDP místo dodání kupujícího dle pravidel
INCOTERMS 2010.
VI. Termín plnění

6.1. Prodávající dodá zboží do sídla kupujícího pouze v pracovní dny v obvyklé pracovní době
kupujícího, tj. od 6,00 do 14,00 hodin, neurčí-li kupující jinak. Po 14. hodině je příjem
zboží možný jen na základě předchozí telefonické dohody s kupujícím.
6.2. Prodávající je povinen oznámit kupujícímu alespoň 7 dnů před dodáním zboží, kdy bude
zboží kupujícímu dodáno.
VII. Záruka
7.1. Délku záruční doby stanoví kupní smlouva. Pokud délku záruční doby kupní smlouva
nestanoví, činí délka záruční doby 36 měsíců ode dne řádného dodání zboží.
VIII. Odpovědnost za vady zboží
8.1. Pro odstranění pochybností smluvní strany výslovně vylučují aplikaci § 1965, § 2103, §
2104, § 2105, § 2106, § 2107 a § 2112 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
8.2. Kupující je povinen bezodkladně po zjištění vady sepsat oznámení o vadách a doručit jej
prodávajícímu s výzvou k oznámení návrhu způsobu odstranění vad.
8.3. Prodávající je povinen ve lhůtě dle kupní smlouvy, jinak ve lhůtě 24 hodin od doručení
oznámení o vadách dostavit se do sídla kupujícího za účelem bližšího zjištění vad a
oznámit kupujícímu návrh postupu na odstranění vad, vše na náklady prodávajícího.
8.4. Volba nároku z odpovědnosti za vady přísluší kupujícímu. Do doby odstraní vad není
kupující povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu vadného zboží. V případě neodstranění
vad zboží prodávajícím je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
8.5. Při prodlení prodávajícího se splněním povinnosti k odstranění vad je kupující oprávněn
účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % kupní ceny vadného zboží za každý
den prodlení s odstraněním vad.

IX. Kupní cena
9.1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu, stanovenou v kupní smlouvě, která
zahrnuje i veškeré náklady na balení, přepravu a pojištění zboží.
9.2. Úhradu kupní ceny provede kupující bezhotovostním převodem na základě originálu
faktury. Faktura musí obsahovat veškeré zákonné náležitosti daňového dokladu. Pokud na
faktuře nebudou předepsané náležitosti, kupující fakturu neprodleně vrátí zpět
prodávajícímu k doplnění nebo opravě, aniž by se tím kupující dostal do prodlení
s placením kupní ceny.
9.3. Splatnost kupní ceny je stanovena v kupní smlouvě. V případě, že splatnost kupní ceny
není stanovena v kupní smlouvě, je kupující povinen zaplatit kupní cenu do 30 dnů ode
dne doručení řádné faktury. Za datum zaplacení kupní ceny se považuje den, kdy je kupní
cena odepsána z účtu kupujícího.
9.4. Kupující je oprávněn provést jednostranný zápočet pohledávek proti pohledávkám
prodávajícího.
9.5. V případě prodlení kupujícího se zaplacením splatné kupní ceny vzniká prodávajícímu
vůči kupujícímu nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01 % z dlužné částky za
každý započatý den prodlení.
X. Práva z průmyslového, duševního vlastnictví a know-how
10.1. Prodávající se zavazuje zajistit, aby dodané zboží nezasahovalo do práv průmyslového
nebo duševního vlastnictví třetích osob, případně do know-how třetích osob.
10.2. Prodávající se zavazuje nahradit kupujícímu veškeré škody, vzniklé porušením povinnosti
prodávajícího dle čl. 10.1. těchto obchodních podmínek.
XI. Odpovědnost za škodu
11.1. Prodávající odpovídá za veškerou škodu, způsobenou kupujícímu nebo zákazníkům
kupujícího v souvislosti s porušením povinností prodávajícího, plynoucích z kupní
smlouvy. Prodávající je povinen uhradit kupujícímu veškerou škodu, kterou kupující
v souvislosti s porušením prodávajícího z kupní smlouvy prokazatelně vynaložil, a to do
30 dnů ode dne doručení písemné výzvy kupujícího.
11.2. Prodávající prohlašuje, že ke dni podpisu kupní smlouvy má sjednáno v dostatečném
rozsahu pojištění pro případ škody, způsobené vadným zbožím a škody, způsobené
z provozní činnosti.
XII. Obchodní tajemství
12.1. Veškeré informace, které kupující poskytne prodávajícímu, se považují za důvěrné a za
předmět obchodního tajemství. Prodávající se zavazuje, že nebude informovat třetí osoby
o existenci a o obsahu jakékoliv smlouvy, uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím bez
předchozího výslovného souhlasu kupujícího.

12.2. V případě porušení povinností, stanovených v čl. 12. 1. těchto obchodních podmínek,
vzniká kupujícímu vůči prodávajícímu nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši
100.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
XIII. Rozhodné právo a soudní příslušnost
13.1. Práva a povinnosti smluvních stran včetně vzniku kupní smlouvy, její platnosti a účinnosti
se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.
v platném znění.
13.2. V případě sporu o výklad obsahu těchto obchodních podmínek se smluvní strany zavazují
vyřešit spor smírnou cestou. Pokud nedojde ke smírnému vyřešení věci, bude o sporném
nároku rozhodovat věcně a místně příslušný soud žalované strany.
XIV. Závěrečná ustanovení
14.1. Tyto obchodní podmínky kupujícího jsou platné a účinné ode dne 1. února 2016.

