Všeobecné obchodní podmínky společnosti VESTAV Kladno s.r.o., se
sídlem Kladno, Kročehlavská 1008, PSČ 272 01, IČ: 264 80 123 platné
od data 1.ledna 2016
Účel všeobecných obchodních podmínek
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) platí pro všechny kupní smlouvy
uzavřené mezi společností VESTAV Kladno s.r.o., se sídlem Kladno, Kročehlavská 1008,
PSČ 272 01, IČ: 264 80 123, zapsanou v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka
84953 jako prodávajícím (dále jen „Prodávající) a třetí osobou jako kupujícím (dále jen
„Kupující“) a tvoří tak nedílnou součást každé objednávky, dále Faktury a Dodacího listu.
I.
Úvodní ustanovení
I.1

Prodávající prodává velkoobchodním i maloobchodním prodejem zejména hutní a železářské
zboží (dále jen „produkty“ či „zboží“).

I.2

Veškeré prodeje produktů realizované na základě objednávek Kupujícího se budou řídit těmito
Podmínkami jakožto mezi Kupujícím a Prodávajícím dohodnutými obchodními podmínkami
ve smyslu ust. § 273 odst. 1 obchodního zákoníku, pokud se Kupující a Prodávající písemně
nedohodnou jinak.
II.
Předmět kupní smlouvy

II.1

Prodávající se zavazuje dodávat Kupujícímu zboží na základě jeho objednávek předkládaných
postupem dle těchto Podmínek a Kupující se zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit za ně
sjednanou kupní cenu.

II.2

Prodej zboží, který bude proveden na základě objednávek Kupujícího, bude realizován na
základě jednotlivých kupních smluv uzavíraných mezi Prodávajícím a Kupujícím a
sestávajících z objednávky Kupujícího a její akceptace Prodávajícím formou předání zboží ve
smyslu čl. III těchto Podmínek.
III.
Objednávky, dodání zboží

III.1

V případě zájmu o koupi zboží od Prodávajícího předloží Kupující Prodávajícímu
telefonickou, faxovou, e-mailovou, písemnou či osobní objednávkou.
V objednávce Kupující uvede specifikaci objednávaného zboží dle aktuálně platných ceníků
Prodávajícího s uvedením množství či hmotnosti, požadovaný termín dodání a případný
požadavek na dopravu.
Absence některé ze shora uvedených obsahových náležitostí objednávky, nezpůsobuje
neplatnost objednávky či kupní smlouvy, ale pro případ sporu o množství či druh dodaného
zboží leží důkazní břemeno ohledně obsahu objednávky na Kupujícím.

III.2

Prodávající se zavazuje na výzvu Kupujícího poskytnout Kupujícímu aktuální ceník zboží
tvořícího sortiment.

III.3

Prodávající se zavazuje zajistit přepravu objednaného zboží Kupujícímu za předem
dohodnutou cenu. Požadavek na přepravu objednaného zboží musí obsahovat přesné určení
dodacího místa, popř. jméno a spojení na osobu, která zboží převezme. Prodávající se zavazuje
na vyzvání sdělit Kupujícímu přibližný čas vykládky.

III.4

Pokud nebude Prodávající zajišťovat dopravu zboží, převezme Kupující zboží dle objednávky
ve výdejním skladu Prodávajícího nacházejícího se na adrese:
-

Kladno, Kročehlavská 1008

Pokud bude Prodávající na základě požadavku Kupujícího dopravovat objednané zboží, je
Kupující povinen zboží převzít v jím uvedeném místě a čase dodání. Účinky předání zboží
nastanou i v případě, že objednané zboží nebude Kupujícím převzato při jeho dodání na místo
a v čase uvedeném v objednávce, a to okamžikem porušení povinnosti zboží převzít ze strany
Kupujícího; v takovém případě je Prodávající oprávněn na náklady Kupujícího přepravit toto
zboží zpět do svého skladu nebo s ním jinak vhodně naložit na náklady Kupujícího.
Mezi Prodávajícím a Kupujícím bylo sjednáno, že každá osoba přebírající zboží se má za
osobu k převzetí a kontrole zboží oprávněnou a Kupujícím řádně pověřenou.
Dnem dodání zboží se rovněž rozumí den jeho předání smluvnímu dopravci Prodávajícího,
nebo smluvnímu dopravci Kupujícího, zajišťuje-li si přepravu Kupující sám. Závazek
Prodávajícího k dodání zboží je splněn řádně a včas, bylo-li smluvnímu dopravci
Prodávajícího, nebo smluvnímu dopravci Kupujícího umožněno převzít si dodávané zboží, ale
k převzetí zboží bez zavinění Prodávajícího nedošlo.
Současně se zbožím je prodávající povinen předat kupujícímu i veškeré doklady vztahující se
ke zboží, pokud je toto vzhledem k charakteru dodávaného zboží obvyklé.
Kupující je povinen při převzetí zboží potvrdit jeho převzetí podpisem faktury, popř. dodacího
listu.
Přechod vlastnického práva ke zboží a nebezpečí škody na něm se řídí příslušnými
ustanoveními obchodního zákoníku.

IV.
Záruka za jakost, reklamace
IV.1

Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží bude po jeho dodání způsobilé k obvyklému účelu
užívání a že si zachová obvyklé vlastnosti, a to po dobu, která odpovídá záruční lhůtě, kterou
poskytuje výrobce tohoto zboží, popřípadě dodavatel, který dodal zboží Prodávajícímu.

IV.2

V případě dodání neúplného nebo vadného zboží je Kupující povinen tuto neúplnost nebo
vadnost uplatnit u Prodávajícího, a to písemným oznámením vad nebo neúplnosti dodaného
zboží (dále jen „reklamace“) doručeným kupujícímu ve lhůtě 72 hodin po dodání zboží, a to
písemně, e-mailem či faxem. V případě, že nebude dodání neúplného nebo vadného zboží
Kupujícím nahlášeno ve stanovené lhůtě, vyhrazuje si Prodávající právo reklamaci odmítnout.
Rozdíl mezi množstvím zboží určeného v objednávce a množstvím zboží skutečně dodaným
se stanovuje na +10/-10% z množství uvedeného v objednávce.

IV.3

Ostatní práva a povinnosti účastníků vyplývající z vad dodaného zboží jsou stanoveny
zákonem.

V.
Kupní cena, cena za dopravu, fakturace, platební podmínky, zajištění
V.1

Kupní cena za zboží prodávané prodávajícím Kupujícímu se stanoví jako aktuálně platná cena
pro dané zboží v BTTO ceníku Prodávajícího platném v den doručení objednávky (dále jen
„ceníková cena“) snížená o případnou slevu Kupujícího.
Bude-li Kupujícímu před doručením jeho objednávky zaslána Prodávajícím cenová nabídka
produktů, platí pro určení kupní ceny zboží ceny uvedené v cenové nabídce Prodávajícího.

V.2

Na kupní cenu zboží bude Prodávajícím vystaven daňový doklad – faktura. Fakturu
prodávající předá Kupujícímu bezprostředně po převzetí zboží, nebo ji na svůj náklad zašle
Kupujícímu ve lhůtě 5 dnů po převzetí zboží Kupujícím.
Splatnost kupní ceny a případné ceny poštovného se na základě dohody účastníků stanoví na
14 dnů ode dne dodání, nebude-li mezi Prodávajícím a Kupujícím písemně domluveno jinak.
Veškeré platby prodávajícímu je Kupující povinen provádět v hotovosti v sídle či provozovně
prodávajícího nebo bankovním převodem na bankovní účet Prodávajícího uvedený v záhlaví
daňových dokladů.

V.3

Veškeré bezhotovostně prováděné platby se považují za uhrazené dnem jejich připsání na účet
Prodávajícího. Kupující není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv své peněžité
pohledávky za Prodávajícím na kupní cenu. Pro případ prodlení Kupujícího s úhradou kupní
ceny sjednali účastníci smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky za každý
den prodlení.

VI.
Závěrečná ujednání
VI.1

Právní vztah mezi účastníky se řídí přednostně těmito Podmínkami. Otázky neřešené těmito
Podmínkami se řídí obchodním zákoníkem a dle právních předpisů Evropské unie.

VI.2

Prodávající je oprávněn Podmínky kdykoliv jednostranně změnit.

VI.3

Tyto Podmínky jsou platné a účinné počínaje datem 1.ledna 2016.

