VÝROBA, SERVIS, PRODEJ

Všeobecné obchodní podmínky
spoleþnosti HYDRAULICS s.r.o., Slopné 201, 763 23 Slopné, IýO: 18757537, DIý: CZ18757537,
zapsané v Obchodním rejstĜíku Krajského soudu v BrnČ, oddíl C, vložka 1246 (dále jen prodávající).
ýlánek 1
Základní ustanovení (Obecné podmínky prodeje)
Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy vĤþi obchodnímu partnerovi, který je považován
za podnikatele (dále jako odbČratel nebo kupující) neplatí pro spotĜebitele a pro osoby, které nenakupují
v obchodním styku mezi podnikateli. Jsou závazné pĜi prodeji veškerého zboží a služeb prodávajícím kupujícímu.
Všeobecné nákupní podmínky odbČratele odporující nebo odlišné od tČchto Všeobecných obchodních podmínek
HYDRAULICS s.r.o. neakceptujeme.
ýlánek 2
Objednávka
Objednávky jsou pĜijímány e-mailem nebo poštou. Dílþí objednávky stálých zákazníkĤ s celoroþní
objednávkou mohou být pĜijímány i telefonicky.
Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:
•
ƉƎĞƐŶĠŽǌŶĂēĞŶşŬƵƉƵũşĐşŚŽ;ŽďĐŚŽĚŶşũŵĠŶŽĨŝƌŵǇͿ
•
/͕/ŬƵƉƵũşĐşŚŽ
•
ũĞĚŶŽǌŶĂēŶŽƵŝĚĞŶƚŝĨŝŬĂĐŝǌďŽǎş
•
ŵŶŽǎƐƚǀşŽďũĞĚŶĂŶĠŚŽǌďŽǎşǀēĞƚŶĢD:
•
ĂĚƌĞƐƵʹƐşĚůŽŬƵƉƵũşĐşŚŽ;ƉŽŬƵĚƐĞůŝƓşĨĂŬƚƵƌĂēŶşĂĚƌĞƐĂŬƵƉƵũşĐşŚŽŽĚũĞŚŽƐşĚůĂ͕ũĞŶƵƚŶŽ
uvést obČ adresy)
•
ŬŽŶƚĂŬƚŶşŽƐŽďƵƉƎşũĞŵĐĞǌďŽǎş;ŬƵƉƵũşĐşŚŽͿ͕ƚĞůĞĨŽŶ͕ĞͲŵĂŝů
•
ƉƎĞƉƌĂǀŶşƉŽĚŵşŶŬǇ
•
ƉŽĚƉŝƐŽƉƌĄǀŶĢŶĠŽƐŽďǇŬƵƉƵũşĐşŚŽĂƌĂǌşƚŬŽ
Písemná objednávka zaslaná prodávajícímu je právnČ závazná. Odesláním objednávky kupujícím
prodávajícímu vzniká smluvní vztah a kupující potvrzuje souhlas s tČmito Všeobecnými obchodními
podmínkami. Od okamžiku odeslání potvrzené objednávky zaþíná bČžet doba pro vyĜízení objednávky. Zboží
bude kupujícímu dodáno v dohodnutých termínech podle potvrzené objednávky. Expedice zboží mĤže
probČhnout až v okamžiku, kdy prodávající obdrží kupujícím schválené a podepsané potvrzení objednávky. Tato
podmínka platí v pĜípadech, kdy hodnota objednávky pĜesáhne 20.000 Kþ bez DPH. Doobjednání zboží k již
stávající objednávce je možno, pouze pokud není zakázka již uzavĜena. Jinak je nutné vystavit objednávku
novou.
PĜed první dodávkou u smluvních partnerĤ vyžaduje prodávající:
•
ŬŽƉŝŝŽƐǀĢĚēĞŶşŽƌĞŐŝƐƚƌĂĐŝŬW,;ƵƉůĄƚĐƽW,Ϳ
•
ƐŽƵŚůĂƐƐsƓĞŽďĞĐŶǉŵŝŽďĐŚŽĚŶşŵŝƉŽĚŵşŶŬĂŵŝ
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ýlánek 3
Cenové podmínky
Cena zboží se sjednává jako smluvní. Cenou se rozumí cena bez danČ z pĜidané hodnoty (ze skladu
prodávajícího EXW podle INCONTERMS 2010).
K cenČ bez danČ z pĜidané hodnoty je úþtována platné sazba danČ z pĜidané hodnoty k datu uskuteþnČní
zdanitelného plnČní.
Prodávající si vyhrazuje právo zmČny cen.
ýlánek 4
Platební podmínky, smluvní pokuta
Za dodávku zboží dle objednávky kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
Kupní cenu za dodávku zboží dle objednávky je možno uhradit:
•
ƉƎĞĚĞŵŶĂǌĄŬůĂĚĢǌĄůŽŚŽǀĠĨĂŬƚƵƌǇ
•
ŚŽƚŽǀĢͬƉůĂƚĞďŶşŬĂƌƚŽƵͬŶĂĚŽďşƌŬƵ
•
ďĞǌŚŽƚŽǀŽƐƚŶĢʹƉƎĞǀŽĚŶşŵƉƎşŬĂǌĞŵ;ƉůĂƚşƉŽƵǌĞƵƌĞŐŝƐƚƌŽǀĂŶǉĐŚǌĄŬĂǌŶşŬƽƉƌŽĚĄǀĂũşĐşŚŽ͕
pĜiþemž výše otevĜených pohledávek kupujícího nesmí pĜevyšovat smluvenou hranici a nesmí
být evidovány pohledávky po splatnosti).
PĜi bezhotovostním placení prostĜednictvím banky je závazek kupujícího splnČn vþas, jestliže bude nejpozdČji v den
splatnosti pĜipsána pĜíslušná þástka na úþet prodávajícího u jeho banky. PĜi opoždČné úhradČ faktury mĤže být
kupujícímu vyúþtována smluvní pokuta ve výši 0,15 % z dlužné þástky za každý den prodlení a úrok z prodlení v
zákonné výši.
U nových zákazníkĤ prodávající vyžaduje pouze platbu v hotovosti nebo formou zálohové faktury.
ýlánek 5
Slevy
Smluvním zákazníkĤm je možno poskytnout slevy z kupní ceny. Ostatním zákazníkĤm mohou být poskytovány
tzv. množstevní slevy.
ýlánek 6
Dodací podmínky a doprava
Dodací lhĤta se úmČrnČ prodlužuje, pokud kupující zmČní objednávku nebo je v prodlení se svými závazky.
Zboží je možno dodat prostĜednictvím smluvní pĜepravní služby nebo poštou.
ýlánek 7
Místo plnČní dodávky a pĜevzetí zboží
Pro pĜedání zboží je místem plnČní sklad prodávajícího. PĜedávací povinnost prodávajícího je splnČna pĜedáním
zboží veĜejnému pĜepravci nebo podáním na poštČ. Pokud pĜi pĜevzetí od pĜepravce kupující zjistí, že dodávka je
poškozena a mohlo dojít k újmČ na kvalitČ zboží, je povinen podrobnČ sepsat závadu na pĜejímací protokol
pĜepravce a poté o zjištČných závadách neprodlenČ písemnČ informovat prodávajícího. ZjištČné nedostatky
v dokladech nebo poþtech zboží, které je možné zjistit až po pĜevzetí zboží od dopravce (chybČjící zboží, zboží
navíc, zámČna zboží, nesprávné ceny atd.), je nutné bez prodlení oznámit prodávajícímu, avšak nejpozdČji
do 5 pracovních dnĤ od pĜevzetí dodávky. Po uplynutí této lhĤty prodávající za tyto zjištČné vady v dodávce
neodpovídá.
Nebezpeþí náhodné zkázy nebo škody na pĜedmČtu koupČ pĜechází na kupujícího v dobČ, kdy pĜevezme zboží
od prodávajícího nebo od pĜepravce.
ýlánek 8
Reklamace, záruþní a pozáruþní servis
Reklamaci je tĜeba uplatnit protokolem o vadách odeslaném prodávajícímu nejpozdČji do 5 dnĤ od pĜevzetí
dodávky, jedná-li se o vady v množství nebo kvalitČ. V protokolu o vadách odbČratel uvede urþení pĜedmČtu
reklamace a nároku, který uplatĖuje s pĜípadnými alternativními zpĤsoby vyĜízení.
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Záruka na výrobky, pokud není stanoveno jinak, je 12 mČsícĤ od data prodeje. Zákazník má právo na bezplatný
záruþní servis a úplatný pozáruþní servis.
Na výrobky se vydává PrĤvodní list a OsvČdþení o kvalitČ výrobku.
ýlánek 9
Právo vlastnictví
Vlastnické právo na dodané zboží pĜechází z prodávajícího na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny.
ýlánek 10
ěešení sporĤ
Strany se dle zákona þ. 216/1994 Sb. dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z tohoto závazkového vztahu þi
v souvislosti s ním budou rozhodovány v rozhodþím Ĝízení ("Rě") pĜed jediným rozhodcem ad hoc. VýslovnČ
povČĜují pĜedsedu pĜedstavenstva Unie pro rozhodþí a mediaþní Ĝízení ýR, a.s., Iý: 27166147 (“Unie“) jakožto
fyzickou osobu, aby svým jménem dle svého uvážení vybral pro Rě rozhodce, a opravĖují ho, aby k výbČru
rozhodce zmocnil další osobu. Strany tímto výslovnČ povČĜují rozhodce, aby urþil cenu Rě, a dohodly se, že Rě
bude provedeno za cenu, která je pĜípadným vybraným rozhodcem zveĜejnČna na www.urmr.cz ke dni podání
žaloby. U sporĤ s mezinárodním prvkem se cena Rě zvyšuje o polovinu, v Rě s více než dvČma úþastníky se
zvyšuje za tĜetího a každého dalšího úþastníka o pČtinu. Dle výše uvedeného je zpoplatnČn i nárok uplatnČný
jako vzájemný návrh nebo námitka zapoþtení v celé jejich výši. Zastavením Ĝízení nezaniká nárok rozhodce na
úhradu ceny Rě, zaplacená cena Rě se nevrací. Strany povČĜují rozhodce, aby Rě vedl v þeštinČ, bez ústního
jednání, rozhodnutí vydal bez odĤvodnČní, a souhlasí, že mĤže povČĜit k administrativní, technické a ekonomické
þinnost v rámci Rě tĜetí osoby, a v tomto rozsahu ho zprošĢují mlþenlivosti. Strany sjednaly, že o pĜípadném
vylouþení rozhodce rozhodne pĜedseda dozorþí rady Unie, cena Rě je nákladem Ĝízení. Strany se dohodly na Rě
ve formČ on-line, kdy je Ĝízení vedeno v prostĜedí sítí elektronických komunikací; žaloba vþetnČ pĜíloh se podává
elektronicky na podatelnČ na portálu www.e-arbiter.cz. Strany povČĜily rozhodce, aby vytvoĜil na portálu e-arbiter
pro daný spor zabezpeþené unikátní soudní fórum s elektronickým spisem ("SF"). Místem uložení SF a konání
Rě je Brno. PĜístupové údaje do SF rozhodce stranám doruþí elektronicky na e-mailové adresy nebo
provozovatelem poštovních služeb; pĜitom se pĜimČĜenČ použijí ustanovení OSě o postupu pĜi doruþování,
uložení u soudu nahrazuje uložení u rozhodce a vyvČšení na úĜední desce soudu nahrazuje zveĜejnČní na
www.urmr.cz. Strany sjednaly, že po vytvoĜení SF je podání možno platnČ þinit a dĤkazy pĜedkládat pouze
elektronicky vložením do SF, podání, výzvy a rozhodnutí se považují za doruþené okamžikem jejich vyvČšení na
SF a úkony úþastníkĤ a rozhodce s výjimkou rozhodþího nálezu nemusí být opatĜeny zaruþeným elektronickým
podpisem. Strany výslovnČ zmocĖují rozhodce, aby dle své úvahy rozhodl o tom, že on-line Rě pĜevede do
písemné formy.
ýlánek 11
Platnost VOP
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 11.1. 2018 do vydání nových Všeobecných obchodních
podmínek. Aktuální Všeobecné obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího
www.hydraulics.cz.
Ing. Daneš Janík v. r.
jednatel firmy

Ve Slopném dne 11.1.2018
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