Všeobecné obchodní podmínky nákupu zboží společnosti Slévárna Kuřim, a.s.
se sídlem: Blanenská 157, Kuřim, PSČ 664 34, IČ: 29291721
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6673

I

Platnost Všeobecných podmínek

1.
Předmět, obsah. Tyto Všeobecné
podmínky upravují podmínky nákupu zboží ze
strany společnosti Slévárna Kuřim, a.s. (dále
jen "kupující") a tvoří nedílnou součást kupní
smlouvy.
2.
Závaznost. Akceptací objednávky
kupujícího prodávající závazně souhlasí se
všemi právy a povinnostmi obsaženými v
těchto Všeobecných podmínkách a z těchto
Všeobecných podmínek vyplývajících.
3.
Přednost kupní smlouvy. V případě,
že se kupní smlouva svým obsahem odchyluje
od obsahu těchto Všeobecných podmínek,
mají ujednání kupní smlouvy přednost před
odchylnými ujednáními těchto Všeobecných
podmínek.
4.
Rozhodné právo. Vzájemné vztahy
neupravené kupní smlouvou nebo těmito
Všeobecnými
podmínkami
se
řídí
ustanoveními právního řádu České republiky,
zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník
v platném znění.
5.
Prorogační doložka. Smluvní strany se
v souladu s § 89a zák.č. 99/1963 Sb.,
občanského soudního řádu, v platném znění,
dohodly, že místně příslušným soudem pro
případ sporů vyplývajících z kupní smlouvy či
těchto Všeobecných podmínek je soud
příslušný dle sídla kupujícího.
II

Uzavření kupní smlouvy

1.
Návrhem kupní smlouvy je písemná
objednávka kupujícího. Objednávka musí být
učiněna písemně a doručena prodávajícímu

buď prostřednictvím držitele poštovní licence
nebo
prostřednictvím
telefaxu
nebo
prostřednictvím elektronické pošty nebo
osobním doručením.
2.
Prodávající je povinen doručenou
objednávku ve lhůtě 5 dnů ode dne jejího
doručení písemně potvrdit a doručit
kupujícímu nebo v této lhůtě sdělit
kupujícímu, že objednávku odmítá. Nesdělí-li
prodávající v této lhůtě kupujícímu výhrady k
objednávce, považuje se objednávka za jím
odsouhlasenou. Potvrzením objednávky je
vždy také dodání objednaného zboží.
3.
Potvrzení objednávky, které obsahuje
dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny
se považuje za odmítnutí objednávky a tvoří
nový návrh prodávajícího na uzavření kupní
smlouvy. Kupní smlouva je v takovém případě
uzavřena pouze tehdy, pokud tento návrh
kupující písemně potvrdí a doručí zpět
prodávajícímu způsobem uvedeným v odst. 1
tohoto článku.
III

Místo a termín dodání zboží

1. Místo dodání. Nestanoví-li kupní smlouva
jinak, je prodávající povinen na své náklady
a nebezpečí dodat kupujícímu zboží do místa
sídla kupujícího dle dodací doložky DAP.
2. Termín dodání. Nestanoví-li kupní smlouva
jinak je prodávající povinen zboží dodat
v termínu do 7 dnů.
3. Prodávající je povinen dodat kupujícímu
zboží řádně a včas. Zboží se považuje za
dodané včas, je-li dodáno v sjednaném
termínu plnění. Zboží se považuje za řádně
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dodané
okamžikem
splnění
všech
následujících podmínek:
a) zboží je prodávajícím řádně doručeno
do místa dodání,
b) společně se zbožím jsou dodány úplné
a bezvadné doklady vztahující se ke zboží,
c) zboží je kupujícím převzato,
d) zboží je dodáno kupujícímu bez jakýchkoli
vad.
4. Smluvní pokuta. Pokud prodávající nesplní
svoji povinnost včas a/nebo řádně dodat zboží
kupujícímu,
vzniká
kupujícímu
vůči
prodávajícímu nárok na zaplacení smluvní
pokuty ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží, s
jehož
řádným dodáním se prodávající dostane
do prodlení, za každý den prodlení s tím,
že nárok na náhradu škody tuto smluvní
pokutu převyšující tímto není dotčen. Smluvní
pokuta je splatná do 30 dnů od doručení
vyúčtování smluvní pokuty prodávajícímu.
5. Nebezpečí škody na zboží přechází
na kupujícího okamžikem řádného dodání
zboží.
IV.

3.
Splatnost. Kupující je povinen zaplatit
kupní cenu do 90 dnů ode dne doručení řádné
faktury, nestanoví-li kupní smlouva jinak.
V případě opravy nebo doplnění faktury se
za doručení řádné faktury považuje až
okamžik doručení nové řádné faktury.
4.
Prodlení. Jestliže se kupující ocitne
v prodlení s úhradou faktury, náleží
prodávajícímu zákonný
úrok
z prodlení.
V

Záruka a odpovědnost za vady

1. Záruka na dodané zboží. Prodávající
poskytuje kupujícímu na dodané zboží záruku.
Prodávající se zavazuje, že zboží dodané dle
kupní smlouvy bude po záruční dobu
způsobilé pro použití k účelu stanovenému v
kupní smlouvě, jinak k účelu obvyklému a že si
zachová kupní smlouvou stanovené vlastnosti.
Pokud kupní smlouva některé vlastnosti zboží
nestanoví, zavazuje se zárukou prodávající
kupujícímu, že si zboží dodané dle kupní
smlouvy po záruční dobu zachová obvyklé
vlastnosti.

Platební podmínky

1.
Kupní cena. Kupující je povinen zaplatit
prodávajícímu kupní cenu za zboží stanovenou
v kupní smlouvě. Takto stanovená kupní cena
zahrnuje veškeré náklady spojené se zbožím,
včetně nákladů na balení zboží, na přepravu
zboží, pojištění zboží, nákladů spojených
s obstaráním dokladů ke zboží, etiketování,
cla, daně, skladné atd.
2.
Kupujícímu vzniká povinnost zaplatit
kupní cenu prodávajícímu okamžikem převzetí
zboží s tím, že tímto okamžikem vzniká
prodávajícímu oprávnění vystavit vyúčtování
kupní ceny – fakturu. Faktura musí obsahovat
náležitosti daňového a účetního dokladu, jinak
se nepovažuje za řádně vystavenou.

2. Délka a počátek záruční doby. Délku záruční
doby stanoví kupní smlouva. Pokud délku
záruční doby kupní smlouva nestanoví
výslovně, činí délka záruční doby 24 měsíců
ode dne řádného dodání zboží.
3. Vady zboží. Zboží má vady, jestliže není
dodáno řádně zabalené a opatřené pro
přepravu, v množství,
jakosti
a
provedení stanovených kupní smlouvou.
4. Oznámení vad. Zjistí-li kupující na dodaném
zboží jakékoli vady, je povinen o těchto
vadách bez zbytečného odkladu informovat
prodávajícího.
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5. Nároky z vad. Kupující je bez ohledu
na charakter vady
a závažnost porušení
kupní smlouvy výskytem vady vždy oprávněn
požadovat:
a) odstranění vad dodáním náhradního zboží
za zboží vadné, dodáním chybějícího zboží,
b) odstranění právních vad,
c) odstranění vad opravou zboží, jestliže vady
jsou opravitelné,
d) přiměřenou slevu z kupní ceny.

této smlouvy, musí být učiněna písemnou
formou
a druhé smluvní straně
doručena e-mailem, osobně (s písemným
potvrzením přijetí)
či doporučenou
poštou. Má se za to, že zásilka odeslaná s
využitím provozovatele poštovních služeb byla
doručena třetí den po odeslání.

6. Reklamační řízení. Kupující je povinen
v rámci reklamačního řízení poskytnout
prodávajícímu součinnost nutnou
k řádnému vyšetření reklamace. Prodávající se
zavazuje reklamační nárok kupujícího
posoudit a vyřídit bez zbytečného odkladu po
jeho oznámení s tím, že nestane-li se tak, je
kupující oprávněn:
a) sám nebo prostřednictvím jiné osoby
a na náklady prodávajícího, vykonat nezbytné
úkony ke zjištění vad, vytřídit, opravit nebo

zajistit náhradní dodávku, aniž by takováto
opatření provedená kupujícím měla vliv
na záruku za dodané zboží,
b) požadovat smluvní pokutu ve výši
1000 Kč za každý den prodlení s tím, že nárok
na náhradu škody tuto smluvní pokutu tímto
není dotčen,
c) odstoupit od kupní smlouvy.
VI

Ostatní ujednání

1.
Odstoupení. Smluvní strany mohou
odstoupit od kupní smlouvy v případě, že
dojde k podstatnému porušení závazků z této
smlouvy. Není-li stanoveno jinak, je
podstatným porušením
porušení
jakékoliv povinnosti dle kupní smlouvy, které
není odstraněno ani do 10 dnů ode dne
doručení výzvy k nápravě.
2.
Doručování.
Veškerá
oznámení
a dokumenty, která mají být nebo mohou být
mezi smluvními stranami doručovány podle
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