Všeobecné obchodní podmínky společnosti K+H čerpací technika s.r.o. pro prodej zboží
I. Preambule

ceny. Je-li cena zaplacena před dodáním zboží, nabývá kupující vlastnické právo ke
zboží v okamžiku splnění závazku prodávajícím dodat zboží. Nebezpečí škody na
Část obsahu kupní smlouvy, uzavřené mezi společností K+H čerpací technika s.r.o., zboží přechází na kupujícího převzetím zboží nebo předáním prvnímu dopravci k
IČ 25356933, sídlem Olomouc, Dolní novosadská č. 55/66, PSČ 779 00, zapsaná přepravě pro kupujícího do místa určení.
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9839
jako prodávajícím a jejím zákazníkem jako kupujícím, je určena těmito Všeobecnými VI. Odpovědnost za vady, záruka
obchodními podmínkami, jež tvoří nedílnou součást kupní smlouvy jako její příloha.
1.
Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce uvedené
Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují i na kupní smlouvu, kde stranou
v kupní smlouvě nebo specifikaci zakázky. Dodané zboží bude po tuto dobu,
kupující je osoba spotřebitele. Má se za to, že spotřebitelem je osoba, která v rámci
počítáno ode dne splnění závazku prodávajícího dodat zboží, způsobilé pro
právního jednání s prodávajícím neuvedla identifikační číslo, které orgán veřejné
použití k obvyklému účelu a zachová si své obvyklé vlastnosti. Záruka se
moci podnikatelům dle příslušného právního předpisu přiděluje.
nevztahuje na běžné opotřebení.
2.
Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny kupujícím, třetí osobou,
II. Předmět plnění
vyšší mocí nebo jinou nahodilou událostí. Za vady způsobené kupujícím budou
považovány zejména vady způsobené porušením doporučení, návodů či
1. Prodávající dodá kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení
pokynů výrobce či prodávajícího, které upravují postup při instalaci, montáži
uvedené v kupní smlouvě nebo specifikaci zakázky a převede na kupujícího
nebo zabudování zboží, při manipulaci se zbožím, při skladování zboží a při
vlastnické právo k tomuto zboží.
používání zboží.
2. Prodejem zboží se prodávající nezavazuje k jeho instalaci, montáži, zabudování 3.
Místem plnění při uspokojování práv z vad je bydliště nebo sídlo kupujícího..
nebo poskytnutí jiných podobných služeb.
Prodávající neodpovídá za vadu dodaného zboží ani za újmu vzniklou
kupujícímu či třetí osobě v důsledku vady věci, do které bude dodané zboží
III. Kupní cena a platební podmínky
jako součást začleněno, nebo v důsledku nesprávné montáže nebo
nesprávného nakládání s dodaným zbožím (např. přetěžování, použitím
1. Pokud není v kupní smlouvě nebo specifikaci zakázky uvedeno jinak, je kupující
chybného media, agresivním prostředím, připojením na špatné napětí,
povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu uvedenou v kupní smlouvě nebo
neprovádění periodických prohlídek).
specifikaci zakázky bezhotovostním převodem do 14 dnů ode dne dodání zboží 4.
Bude-li dodané zboží využito jako součást jiné věci a prodávajícímu i přes
ve prospěch bankovního účtu prodávajícího uvedeného tamtéž. Na výzvu
ustanovení předchozího odstavce vznikne v důsledku vady dodaného zboží,
prodávajícího je kupující povinen zaplatit prodávajícímu zálohu na kupní cenu a
jakožto součásti dané věci, odpovědnost za újmu, odpovídá prodávající za
to až do výše 100% sjednané kupní ceny ve lhůtě prodávajícím požadované, a
újmu pouze do výše kupní ceny dodaného zboží. Toto ustanovení se
to i v případě, že zálohová platba kupní ceny nebude v kupní smlouvě sjednána,
nevztahuje na újmu vzniklou spotřebiteli.
pokud bude mít prodávající pochybnosti o schopnosti kupujícího převzít zboží a 5.
Má-li vada dodaného zboží povahu podstatného porušení kupní smlouvy má
zaplatit kupní cenu řádně a včas.
kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním
2. Kupní cena sjednaná ve smlouvě nebo specifikaci zakázky v sobě zahrnuje
chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní
pouze dopravní náklady do místa plnění. Pokud dopravu z místa plnění do místa
ceny, nebo odstoupit od smlouvy. Má-li vada dodaného zboží povahu ne
určení hradí prodávající, tak je kupující povinen mu takto vynaložené náklady
podstatného porušení kupní smlouvy má kupující stejná práva vyjma práva
nahradit.
odstoupit od smlouvy.
3. Kupní cena sjednaná ve smlouvě nebo specifikaci zakázky nezahrnuje náklady 6.
Kupující je povinen pod sankcí ztráty práv z vad oznámit:
na obal, pokud není stanoveno jinak, pokud kupní smlouvou nebo specifikací
a)
vady zboží zjistitelné při převzetí zboží – kvantitativní vady ihned,
zakázky není stanoveno jinak.
kvalitativní vady do tří dnů od převzetí zboží kupujícím,
4. Kupní cena sjednaná ve smlouvě nebo specifikaci zakázky v sobě nezahrnuje
b)
vady zboží zjistitelné po rozbalení zboží – do dvou týdnů od
náklady na pojištění. Náklady na případné pojištění zboží v průběhu přepravy
převzetí zboží kupujícím,
zboží do místa plnění nese kupující, pokud kupní smlouvou nebo specifikací
c)
skryté vady a vady, jejichž zjištění vyžaduje vypracování
zakázky není stanoveno jinak.
odborného posudku – během záruční lhůty.
5. Za každý den prodlení se zaplacením kupní ceny, její části nebo jiné platby, 7.
V oznámení vad zboží a při uplatňování práv z vad je kupující povinen uvést
kterou je kupující na základě kupní smlouvy povinen uskutečnit, je kupující
číslo kupní smlouvy nebo specifikace zakázky, na základě které mu bylo zboží
povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky.
dodáno, katalogové číslo zboží a název zboží a popsat předmětné vady.
6. Kupující je povinen nahradit prodávajícímu všechny náklady vynaložené na
K oznámení vad zboží je kupující povinen přiložit kopii dodacího listu.
vymáhání plnění, se kterými je kupující v prodlení.
7. Za podstatné porušení smlouvy bude považováno prodlení kupujícího s úhradou
VII. Všeobecná a závěrečná ustanovení
jakékoli platby delší než 14 dnů.
8. Za podstatné porušení smlouvy bude považováno prodlení kupujícího 1.
Závazkový vztah založený kupní smlouvou popsanou v preambuli těchto
s převzetím zboží delší než 14 dnů.
Všeobecných obchodních podmínek se řídí ustanoveními českého právního
9. Odstoupí-li kupující od smlouvy, je povinen zaplatit skutečné náklady, které
řádu, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
prodávajícímu vzniknou plněním závazků vůči svým subdodavatelům, a které 2.
Právní jednání směřující ke změně, zrušení nebo zániku závazkového vztahu
nebude možno zrušit. Zdokladování vzniklých nákladů a vystavení faktury na
založeného kupní smlouvou vyžadují písemnou formu.
jejich úhradu zašle prodávající kupujícímu nejpozději do jednoho měsíce od 3.
Vznikne-li prodávajícímu dodatečně po uzavření smlouvy v souvislosti
zániku kupní smlouvy.
s dodáním zboží povinnost zaplatit daně, cla nebo poplatky, které nebyl
povinen zaplatit v okamžiku uzavření smlouvy, je kupující povinen nahradit
IV. Datum a místo plnění
prodávajícímu výdaje vynaložené na jejich zaplacení.
4.
Kupující nemá právo k započtení jakékoli své pohledávky proti pohledávce
1. Zboží bude kupujícímu dodáno do termínu uvedeného v kupní smlouvě nebo
prodávajícího na zaplacení kupní ceny.
specifikaci zakázky.
5.
Písemnost zaslaná prodávajícím kupujícímu doporučenou zásilkou bude
2. Pokud není ve smlouvě nebo specifikaci zakázky stanoveno jinak, je místem
považována za doručenou, bez ohledu na skutečnost, zda si ji kupující
plnění bydliště nebo sídlo prodávajícího
skutečně převezme. Účinky doručení nastanou dnem doručení písemnosti do
3. Je-li místo plnění odlišné od sídla prodávajícího splní prodávající svůj závazek
bydliště nebo sídla kupujícího, a to i v případě, kdy písemnost převezme
dodat zboží jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a
osoba odlišná od kupujícího, nebo uložením písemnosti na poště v případě, a
umožněním kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Zboží
to i v případě, kdy písemnost nebude vyzvednuta.
bude odesláno na adresu a způsobem uvedeným v kupní smlouvě nebo 6.
Nastanou-li okolnosti vyšší moci, za které bude považována zejména válka,
specifikaci zakázky. Není-li ve smlouvě nebo specifikaci zakázky sjednán
vnitrostátní nepokoje, teroristické činy, opatření veřejné moci znemožňující
způsob dopravy, zvolí způsob dopravy prodávající, není-li ve smlouvě sjednáno
plnění závazků (včetně neudělení potřebných povolení či jejich pozbytí),
místo určení zboží, bude zboží odesláno na adresu uvedenou u jména
přírodní události, nezaviněné zpoždění potřebných dodávek matriálu či energií
kupujícího v záhlaví kupní smlouvy. Pokud je kupujícím spotřebitel, tak je
nebo jiné události, za které účastník neodpovídá, nemůže je ovlivnit nebo
dopravce a místo určení oprávněn určit pouze kupující, a to bez nabídky ze
odstranit, nebo jen s vynaložením nepřiměřených nákladů, je kupující povinen
strany prodávajícího.
přistoupit na změnu obsahu kupní smlouvy způsobem odpovídajícím nastalé
4. Za dopravce se považují i osoby poskytující poštovní služby.
vyšší moci.
5. V případě prodlení kupujícího se splněním jakéhokoli závazku, zejména při 7.
Vůči spotřebiteli se neaplikují ustanovení čl. III odst. 2 až 4, pokud kupní
prodlení se zaplacením zálohy, se o dobu tohoto prodlení prodlužuje lhůta pro
smlouvou nebo specifikací zakázky není stanoveno jinak.
všechna plnění prodávajícího sjednaná kupní smlouvou.
8.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.7.2018.
6. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží má kupující právo na smluvní
pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny nedodaného zboží za každý den prodlení.
VIII. Ochrana osobních údajů
1.
Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s platnou legislativou.
V. Nabytí vlastnického práva, nebezpečí škody na zboží
1. Kupující nabude vlastnické právo ke zboží v okamžiku úplného zaplacení kupní
V Olomouci dne 1.7.2018
Ing. Karel Bačuvčík
jednatel společnosti

