Všeobecné obchodní podmínky
Dále uvedená ustanovení upravují obchodní závazkové vztahy mezi
firmou PEaPE METAL, s.r.o., IČ 25580272, se sídlem Mikulovice u
Znojma 247, PSČ 671 33 a obchodními partnery (kupujícími) při odběru
zboží z výrobního sortimentu firmy PEaPE METAL, s.r.o., kdy
konkrétní druh, množství a cena požadovaného zboží budou vždy
specifikovány v příslušné objednávce kupujícího. Tyto obchodní vztahy
se dále řídí obchodním zákoníkem, zejména ust. § 273 obch. zákoníku a
kupní smlouvou. Tam, kde kupní smlouva odkazuje na Všeobecné
obchodní podmínky (dále je VOP) myslí se tím tyto Všeobecné
obchodní podmínky.
I. Předmět podmínek
1.1. Na základě příslušných objednávek kupujícího potvrzených ze
strany prodávajícího bude prodávající dodávat kupujícímu zboží ze
svého výrobního sortimentu (dále jen Sortiment), a kupující se zavazuje
objednané zboží odebrat a za toto zboží zaplatit sjednanou kupní cenu.
1.2. Tyto VOP jsou považovány za plně akceptovatelné ze strany
kupujícího jejich podpisem a vztahují se na všechny kupní smlouvy
uzavřené po jejich podpisu.
II. Objednávky-akceptace
2.1. Kupující je povinen činit objednávky zboží výlučně písemně, a to
faxem na výše uvedené faxové číslo prodávajícího, e-mailem na výše
uvedenou e-mailovou adresu nebo doporučeným dopisem zaslaným
prodávajícímu.
2.2. Objednávky v telefonické nebo jakékoliv jiné formě než je uvedena
v předchozím bodu této dohody se nepovažují za řádně uskutečněné a
nebudou akceptovány.
2.3. Každá objednávka obsahuje vždy alespoň:
obchodní firmu, sídlo a IČ prodávajícího a kupujícího,
přesnou a určitou specifikaci zboží
počet kusů, popřípadě hmotnostní určení,
požadovaný termín dodání,
datum, jméno a příjmení osoby, která objednávku jménem
kupujícího učinila a její podpis.
2.4. Kupní smlouva je uzavřena dnem, kdy kupujícímu dojde potvrzení
objednávky prodávajícím způsobem sjednaným v bodu 2.1 tohoto
článku. a kupující potvrdí písemně platnost těchto VOP. Jednou
písemně potvrzené VOP již není třeba dále potvrzovat a vztahují se i na
všechny další uzavřené kupní smlouvy.
III. Dodací podmínky
3.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží na základě
uzavřené kupní smlouvy.
3.2. Místem dodání je závod prodávajícího. Dodání zboží se uskutečňuje
předáním prvnímu přepravci. Tímto okamžikem přechází rovněž na
kupujícího nebezpečí škody na věci podle ust. § 445 obch. zákoníku.
Náklady na přepravu hradí kupující.
3.3. Prodávající opatří zboží na své náklady přiměřeným obalem
s přihlédnutím ke způsobu dopravy.
3.4. Součástí zásilky je též dodací list. Kupující je povinen dodací list
písemně potvrdit, a to uvedením jména a příjmení odpovědné osoby,
podpisem této osoby + otiskem razítka.
IV. Platební podmínky
4.1. Neprodleně po každé dodávce zboží vystaví prodávající kupujícímu
daňový doklad – fakturu, kterou zašle kupujícímu. Kupní cena je
stanovena kupní smlouvou a je splatná ve lhůtě 30 dnů od dne vystavení
faktury. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do 3
dnů po podání k poštovní přepravě.
4.2. Po obdržení faktury je kupující povinen si fakturovanou částku
(kupní cenu) ihned zkontrolovat a případné námitky u prodávajícího
písemně uplatnit ve lhůtě do 3 pracovních dnů od obdržení faktury,
jinak se má za to, že svůj závazek na úhradu kupní ceny zboží
vyúčtovaný fakturou uznává.
4.3. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího teprve úplným
uhrazením kupní ceny.
4.4. Kupující není oprávněn provést jednostranný zápočet své případné
pohledávky vůči prodávajícímu na úhradu kupní ceny. Provedením
takového zápočtu se kupní cena považuje za neuhrazenou s veškerými
následky z toho plynoucími. Kupní cena musí být uhrazena penězi.

V. Odpovědnost za vady
5.1. Kupující je povinen zboží ihned při převzetí zkontrolovat. Vady
zboží je kupující povinen u prodávajícího písemně vytknout ihned po
převzetí zboží, nejpozději však do sedmi dnů od převzetí zboží, jinak
nárok kupujícího z vad zboží zaniká.
5.2. Oznámení vad zboží musí obsahovat název zboží dle
objednávky, odkaz na číslo objednávky tohoto zboží a úplný popis
vytýkaných vad. Jinak provedené oznámení vad se nepovažuje za řádné
a nezakládá žádné nároky kupujícího vůči prodávajícímu. Je-li nutné
k odstranění vad zaslat zboží nebo jeho část prodávajícímu, zasílá je
kupující na své náklady.
5.3. V případě oprávněně vytýkaných vad bude u vad odstranitelných
vada na zboží neprodleně odstraněna popřípadě si prodávající vyhrazuje
právo dodat náhradní zboží. V případě vad neodstranitelných má
kupující nárok na výměnu zboží za zboží náhradní.
VI. Smluvní sankce
6.1.V případě prodlení s úhradou kupní ceny je kupující povinen zaplatit
prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý
den prodlení.
6.2. V případě prodlení delším jak jeden měsíc, se zvyšuje úrok
z prodlení na částku 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
6.3. Mimo výše uvedeného, je prodávající oprávněn, při prodlení
s úhradou kupní ceny, pozastavit další dodávky, ke kterým se smlouvou
zavázal a/nebo je oprávněn požadovat platbu dalších dodávek
v hotovosti a/nebo je oprávněn od příslušné kupní smlouvy a dalších
uzavřených kupních smluv odstoupit a/nebo je oprávněn pozdržet
odstraňování případných vad a to až do splnění povinnosti kupujícího na
úhradu peněžitého závazku.
6.4. Po dobu pozastavení dodávek z důvodů neplacení kupujícího není
prodávající v prodlení.
6.5. Vedle sjednané smluvní pokuty má prodávající nárok na náhradu
vzniklé škody.
VII. Rozhodčí doložka
7.1. Všechny spory vzniklé z kupních smluv uskutečněnými podle
těchto VOP, budou s konečnou platností a s vyloučením pravomoci
obecných soudů rozhodovány u Rozhodčího soudu při Hospodářské
komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze, a
to třemi rozhodci jmenovanými podle platného rozhodčího řádu
uvedeného rozhodčího soudu.
7.2. Sudištěm bude město Brno.
7.3. Smluvní strany se zavazují splnit povinnosti jim stanovené v
rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených a případně též strpět
exekuci podle tohoto rozhodčího nálezu nařízenou. Rozhodčí nález je
konečný.
VIII. Společná a závěrečná ustanovení
8.1. Pokud by z jakéhokoli důvodu jakékoliv ustanovení těchto VOP
bylo soudem, finančním úřadem, nebo jiným příslušným orgánem
posouzeno jako neplatné, neúčinné, nebo nevynutitelné, takové
ustanovení nebude mít vliv na platnost, účinnost a vynutitelnost
ostatních ustanovení.
8.2. Odchylná ustanovení uzavřené jednotlivé kupní smlouvy mají
přednost před těmito VOP.
8.3. Tyto VOP jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy.
8.4. Právní vztahy těmito VOP nebo uzavřenou jednotlivou kupní
smlouvou výslovně neupravené se řídí právní úpravou obchodního
zákoníku.
8.5. Jakákoliv změna těchto VOP musí být provedena písemnou formou
a odsouhlasena kupujícím.
8.6. Tyto VOP byly vydány dne 1.1.2009.
8.7. Kupující souhlasí se zasíláním nabídek zboží a služeb prodávajícího
formou e-mailových zpráv a poštovních zásilek.

