Kloboucká 866 , 763 31 Brumov – Bylnice

I O 25568345 , DI CZ 25568345 , Zápis u KOS v Brn 28. 06. 1999,
oddíl B, vložka 2978

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY
I.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.Tyto všeobecné prodejní obchodní podmínky (dále jen „VPOP) jsou nedílnou sou ástí každé smlouvy, ve které
je CEBES a. s. prodávající a kupujícím je právnická osoba nebo fyzická osoba – podnikatel.
Ustanovení VPOP jsou pro ú astníky smlouvy závazná, pokud nebude v kupní smlouv dohodnuto jinak.
2. Zm ny, dopln ní a dodatky t chto VPOP a kupní smlouvy vždy vyžadují písemnou dohodu obou stran.
3. Kupní smlouva nabývá ú innosti dnem, podpisu kupujícím. Potvrzenou kopii kupní smlouvy zašle
kupující prodávajícímu obratem. Na základ doru ení kupní smlouvy prodávající uvolní výrobek
do výroby. P i opožd ném potvrzení kupní smlouvy kupujícím se úm rn prodlouží termín dodání výrobku.
Prodávající je vázán návrhem smlouvy do 30 dn .
4. Za p ijetí návrhu na uzav ení kupní smlouvy ze strany CEBES a. s. m že být považováno i potvrzení kopie
došlé objednávky kupujícího. V takovém p ípad nesmí však dojít ke zm nám požadavku kupujícího ( cena,
dodací lh ta, množství, apod. ).
II.

BALENÍ

1. Balení je provedeno, v souladu s platnými technickými podmínkami nebo dohodami tak, aby se zabránilo
poškození zboží b hem dopravy do sjednaného místa ur ení.
2. Náklady na obaly a náklady na balení jdou k tíži kupujícího.
III.

CENY

1. Zboží bude dodáno a fakturováno za dohodnuté kupní ceny. Kupní cena zboží neobsahuje da z p idané
hodnoty ani jiné p íplatky. Dále neobsahuje cenu obalu, nevratných palet a cenu dopravy, pokud to vysloven
není uvedeno v kupní smlouv .
2. Pokud není v kupní smlouv nebo potvrzené objednávce uvedeno jinak, kupní cena se rozumí
„ ze závodu“ – EXW INCOTERMS 2010.
3. P i odb ru v tšího množství zboží m že být CEBES a. s. na základ písemné dohody poskytnuta množstevní
sleva.

IV.

DODÁVKY

1. CEBES a. s. zboží dodá dle dodací podmínky EXW INCOTERMS 2010, pokud není dohodnuto jinak.
V p ípad , že kupující nezajistí dopravu v dohodnutý termín pln ní, m že p epravu zajistit prodávající.
Náklady na dopravu hradí kupující, pokud není jiná dohoda.
2. Místem pln ní smluvních dodávek CEBES a. s. je sídlo jeho podniku Brumov - Bylnice, Kloboucká 866.
3. P i doprav p epravní službou je kupující povinen uhradit dopravné p epravci v hotovosti ihned p i p ejímce
zboží.
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V.

PLATBY

1. Platba je považována za provedenou, pokud je dlužná ástka p ipsaná na ú et CEBES a. s. v plné
výši u jeho banky k jeho volné dispozici.
2. Splatnost kupní ceny je specifikována v platebních podmínkách kupní smlouvy.
3. P i prodlení kupujícího s placením kupní ceny je CEBES a. s. oprávn n, aniž by byl povinen zaslat
upomínku, ú tovat úrok z prodlení za období od splatnosti kupní ceny do jejího zaplacení:
a.) 0, 05% z dlužné ástky za každý kalendá ní den do 30 dn prodlení.
b.) 0, 1% z dlužné ástky za každý kalendá ní den p i prodlení delším než 31 dn .
4. Pokud bude kupující v prodlení se zaplacením jakéhokoliv splatného závazku v i CEBES a. s. je CEBES a. s
oprávn n p erušit dodávání zboží ze všech smluv uzav ených mezi CEBES a. s. a kupujícím do doby zaplacení
všech splatných závazk kupujícího v i CEBES a. s. P erušení dodávek zboží podle p edchozí v ty není považováno za porušení smluv a kupujícímu tak nevzniká právo na odstoupení od smlouvy a termíny dodání zboží se
prodlužují o dobu, po kterou byl kupující v prodlení se zaplacením svého splatného závazku.

VI.

VLASTNICKÉ PRÁVO KE ZBOŽÍ

1. Kupující nabývá vlastnického práva k dodanému zboží zaplacením.
2. Nebezpe í škody p echází na zákazníka jakmile je mu p edáno zboží v míst pln ní.

VII.

REKLAMACE

1. CEBES a. s. poskytuje kupujícímu záruku za jakost dodaného zboží v délce 12 m síc od p evzetí zboží.
Záruka se vztahuje na dodržení rozm r , použitých materiál , mechanických a elektrických parametr dle
dokumentace (nap . schvalovací výkres, katalog apod.)
2. Záruka se nevztahuje na vady:
- mající p vod v neodborné nebo nešetrné montáži(nap .: nadm rné p eh átí p i p ipojování vodi , mechanické
poškození, nesprávné elektrické zapojení apod.), v nevhodné údržb (vým na spot ebních komponent, nedodržení
pravidelné údržby apod.).
- vzniklé provozem zboží v nestandardním prost edí(nap .: prašné, olejové, vlhké prost edí), provozem p i p ekro ení
teplotních, mechanických a elektrických parametr (které jsou stanoveny ve výkresové dokumentaci (maximální
teplota a tepelná t ída, zkušební a provozní otá ky a provozní elektrické parametry).
- vzniklé provozem zboží s nesprávnými i opot ebovanými komponentami nezaru ujícími kompatibilitu p i
provozu .
3. Nároky kupujícího p i dodávce vadného zboží zanikají, nejsou-li p edloženy písemn , u zjevných vad
ve lh t 15-ti dn od data spln ní dodávky CEBES a. s. v etn provedení zkušebních elektrických
a mechanických test .
4. Pokud CEBES a. s. za vady odpovídá, po dohod s kupujícím vadné zboží nahradí nebo nechá opravit,
p ípadn poskytne p im enou slevu.
VIII.

ZÁV RE NÁ USTANOVENÍ

1. Právní vztahy mezi CEBES a. s. a kupujícím z kupních smluv se ídí zákonem . 89/2012 Sb. Ob anským
zákoníkem v platném zn ní.
2. CEBES a. s. a kupující se zavazují, že veškeré spory vyplývající z realizace a výkladu uzav ených kupních
smluv budou ešit smírnou cestou – dohodou.
3. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s kone nou platností u
Rozhod ího soudu p i Hospodá ské komo e eské republiky a Agrární komo e eské republiky podle
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jeho ádu a Pravidel t emi rozhodci.
4. P i odstoupení kupujícího od kupní smlouvy v souladu s Obchodním zákoníkem, bude prodávající strana
uplat ovat veškeré nároky na úhradu vzniklých škod.
5. Tyto „ Všeobecné prodejní a obchodní podmínky “ jsou platné a ú inné dnem podpisu a uzavírají se na dobu
neur itou. Každá ze smluvních stran m že kdykoliv požádat o jejich zm nu.
6. T mito VPOP se ídí veškeré kupní smlouvy uzav ené mezi CEBES a. s. a kupujícím. Odchylná ujednání
v kupní smlouv mají dle § 1751 ob . zák. p ednost p ed ustanoveními t chto VPOP.
7. P ípadná neplatnost ásti t chto VPOP nemá vliv na platnost ostatních ustanovené VPOP, stejné platí i pro
uzav ené kupní smlouv .

Brumov – Bylnice dne: 31.10.2013

Všeobecné prodejní obchodní podmínky CEBES a.s., 10/ 2013
str.3

