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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ
(dále jen „podmínky“)
společnosti ARMATURY A POTRUBNÍ DÍLY, s.r.o., se sídlem Velká Bíteš, Kpt. Jaroše 256, PSČ 595 01, IČ 26304678, zapsaná u Krajského
soudu v Brně, sp. zn. C 42769, jakožto kupujícího
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Vznik smlouvy
Originál kupní smlouvy/objednávky náležitě podepsaný či
potvrzený oprávněnými zástupci kupujícího a prodávajícího
je považován za uzavřenou kupní smlouvu (dále jen „Kupní
smlouva/objednávka“). Kupní smlouva/objednávka má
vždy písemnou formu. Veškeré změny a dodatky Kupní
smlouvy/objednávky vyžadují pod sankcí neplatnosti
písemnou formu.
Ústní nebo písemná ujednání, učiněná přede dnem podpisu
Kupní smlouvy/objednávky oběma stranami, která se týkají
později uzavřené Kupní smlouvy/objednávky, se stávají
neplatnými, pokud nebyla
zahrnuta do Kupní
smlouvy/objednávky nebo pokud nejsou v souladu s těmito
podmínkami.
Tyto
podmínky
jsou
nedílnou
součástí
Kupní
smlouvy/objednávky oběma stranami. V případě rozporu
mezi ustanoveními Kupní smlouvy/objednávky a těmito
podmínkami
platí
ustanovení
uvedená
v Kupní
smlouvě/objednávce. Kupující nebude akceptovat jakoukoli
jednostrannou změnu těchto podmínek uvedenou
prodávajícím v jeho dokumentech a korespondenci, která je
v rozporu s nimi nebo která je limituje.
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Ceny
Dohoda o ceně je považována za podstatnou náležitost, bez
níž (nebo alespoň bez dohody o způsobu stanovení ceny) se
na Kupní smlouvu/objednávku bude hledět jako na
neuzavřenou smlouvu ve smyslu věty druhé ustanovení §
1726 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Cena je
stanovena dohodou jako cena pevná. Pokud není
dohodnuto jinak, cena zahrnuje náklady na balení, dopravu
do místa určení a pojištění.

2.

Platební podmínky
Prodávající má právo vystavit fakturu (daňový doklad) po
splnění předmětu Kupní smlouvy/objednávky.
Faktura musí obsahovat minimálně tyto náležitosti :
•
označení faktury a její číslo,
•
název, sídlo, DIČ, IČ kupujícího a jeho bankovní spojení,
•
název, sídlo, DIČ, IČ prodávajícího a jeho bankovní
spojení,
•
číslo objednávky a číslo Kupní smlouvy,
•
rozsah a předmět plnění Kupní smlouvy/objednávky,
•
fakturovanou částku,
•
veškeré náležitosti daňového dokladu podle zák.č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném
znění,
•
datum vystavení a odeslání faktury,
•
datum uskutečnění zdanitelného plnění, splatnost.
Kupující je oprávněn vrátit prodávajícímu přede dnem
splatnosti fakturu, která nebude obsahovat některou z výše
uvedených náležitostí, případně bude mít jiné chyby
v obsahu.
Prodávající je povinen podle povahy chyb fakturu opravit,
popřípadě vystavit fakturu novou. Vrácením faktury
prodávajícímu přestává běžet původní lhůta splatnosti,
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přičemž nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení
opravené nebo nově vyhotovené faktury kupujícímu.
Splatnost faktury činí 45 dnů ode dne jejího doručení
kupujícímu, pokud není v Kupní smlouvě/objednávce
uvedena jiná lhůta splatnosti.
Kupující má právo započíst smluvní pokutu, na kterou mu
vznikl nárok, oproti pohledávce prodávajícího na úhradu
kupní ceny.
V případě prodlení s úhradou faktury si strany dohodly úrok
z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den
prodlení.

Termín plnění
Termín plnění je stanoven v potvrzené Kupní
smlouvě/objednávce. Datum dodávky zboží nebo termín
provedení prací souvisejících s instalací či servisem zboží
jsou závazné. Prodávající je povinen oznámit kupujícímu
bez zbytečného odkladu vznik okolností, které by mohly být
důvodem pro opožděné plnění Kupní smlouvy/objednávky.
Kupující má právo přistoupit na nový termín dodání zboží
anebo odstoupit od Kupní smlouvy/objednávky.
Odstoupením od Kupní smlouvy/objednávky však není
dotčen nárok kupujícího na smluvní pokutu podle tohoto
článku ani nárok na náhradu škody.
Prodávající odpovídá za řádné plnění podle těchto
podmínek a Kupní smlouvy/objednávky v daném termínu,
množství a kvalitě. Prodávající se zavazuje, že zboží bude
mít
nejvyšší
jakost,
pakliže
není
v Kupní
smlouvě/objednávce dohodnuto jinak. Dodá-li prodávající
větší množství zboží než bylo ujednáno v Kupní
smlouvě/objednávce, má se zato, že kupní smlouva na
přebytečné zboží uzavřena není, pokud se smluvní strany
nedohodnou výslovně jinak. V případě nesplnění povinnosti
uvedené v tomto odstavci 2. je prodávající povinen zaplatit
smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny předmětu
smlouvy za každý započatý cen prodlení. Tím není dotčeno
právo kupujícího na náhradu škody. Mimořádné,
nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé
nezávisle na vůli prodávajícího nemají vliv na povinnost
prodávajícího uhradit smluvní pokutu.
Prodávající je povinen zaplatit na účet kupujícího do 14 dnů
po obdržení vyúčtování smluvní pokutu ve smyslu
čl.IV.odst.2 těchto podmínek, nebyla-li započtena proti
pohledávce prodávajícího na úhradu kupní ceny ve smyslu
čl. III. odst. 6 těchto podmínek.
Poškozený je oprávněn domáhat se uplatnění náhrady
škody, která mu vznikla porušením povinnosti i v těch
případech, na které se vztahuje smluvní pokuta.

Záruka za jakost
Záruční doba činí 24 měsíců od data montáže a
uvedení věci do provozu, ne však déle než 36 měsíců
od dodání věci.

Práva z vadného plnění
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Prodávající je povinen dodat zboží, jakož i doklady,
které se ke zboží vztahují, v množství, jakosti a
provedení ujednaném v Kupní smlouvě/objednávce.
Zboží musí mít při převzetí vlastnosti, které si strany
ujednaly, odpovídat účelu jeho použití, práv.
předpisům a platným technickým normám. Poruší-li
prodávající tyto povinnosti, má zboží vady.
Právo z vadného plnění je považováno za včasně
uplatněné, je-li uplatněno v přiměřené lhůtě poté, kdy
byla vada zjištěna nebo kdy mohla být při včasné
prohlídce zjištěna.
Kupující má právo provést odstranění reklamované
vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby na riziko a
náklady prodávajícího a požadovat náhradu škody
nebo započtení nákladů na odstranění vady proti
pohledávce prodávajícího na úhradu kupní ceny.
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Řešení sporů

1. Prodávající a kupující se budou snažit urovnat
všechny spory, které vyplynou ze smluvních vztahů
nebo v souvislosti s nimi především oboustrannou
dohodu. 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 a je jím Okresní soud ve Žďáře nad
Sázavou nebo Krajský soud v Jihlavě.
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________________
Podpis, razítko

Prodávající
V………………………… dne………….

Místo dodání, splnění, ukončení

Smlouva je splněna převzetím zboží kupujícím
v provozovně kupujícího na adrese dodání uvedené
v Kupní smlouvě/objednávce, přičemž převzetí zboží
bude kupujícím potvrzeno podpisem protokolu o
převzetí zboží nebo podpisem dodacího listu. Součástí
předmětu plnění je u armatur průvodní dokumentace
dle seznamu uvedeného v Kupní smlouvě/objednávce.
Pokud není v Kupní smlouvě/objednávce uvedeno
jinak, řídí se smluvní vztah českým právem, a to
zejména
příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku.
Prodlení prodávajícího s dodáním zboží znamená
podstatné porušení jeho smluvní povinnosti.

2.

Ve Velké Bíteši dne………….

Nebezpečí škody na zboží
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího
převzetím věci kupujícím.

1.

Kupující

Všeobecná ustanovení
Tyto podmínky platí od 1.1.2014.
Tyto podmínky jsou nedílnou součástí Kupní
smlouvy/objednávky.
Tyto
podmínky
jsou
součástí
Kupní
smlouvy/objednávky číslo :

________________
Podpis, razítko

