VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI DURA-LINE CT,s.r.o.
1. Definice
„Prodávajícím“ se rozumí společnost
DURA-LINE CT,s.r.o., IČ: 48911887, Česká republika. „Kupujícím“ se rozumí
osoba, firma nebo společnost, která objednává u prodávajícího zboží na
základě nabídky prodávajícího.
„Zbožím“ se rozumí artikl vyráběný prodávajícím nebo jiný artikl, který má
prodávající dodat kupujícímu. „Technickým listem“ se rozumí dokument
dodávaný se zbožím a obsahující technické údaje o zboží, jeho popis a
použití, parametry, modifikace, značení, balení a skladování.
„Nabídkou“ se rozumí nabídka zboží prodávajícího, včetně VOP, předložená
kupujícímu .
„Objednávkou“ se rozumí objednávka zboží učiněná kupujícím vůči
prodávajícímu na základě nabídky. Objednávkou zboží kupující zároveň
vyjadřuje svůj souhlas s těmito VOP.
„Smlouvou“ se rozumí objednávka...
„VOP“ se rozumí tyto „Všeobecné obchodní podmínky společnosti DURALINE CT s.r.o.“.
„Smluvními stranami“ se rozumí prodávající a kupující.
2. Úvodní ustanovení
Nákupem zboží od prodávajícího kupující potvrzuje, že jsou mu tyto VOP
známy, a že je přijímá. Tyto VOP představují rámcovou dohodu mezi
prodávajícím a kupujícím. Tyto VOP jsou aplikovatelné bez jakýchkoli
omezení, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou na změně těchto
VOP.
3. Poptávka, objednávání a vznik smlouvy
Kupující poptává zboží jakoukoli formou písemné komunikace, včetně e-mailu,
telefaxu, dopisu nebo internetové komunikace umožňující zřetelnou identifikaci
kupujícího. Na základě poptávky kupujícího mu prodávající zašle nabídku
včetně těchto VOP. V případě, že kupující na základě nabídky učiní vůči
prodávajícímu objednávku, je uzavřena smlouva,čímž kupující zároveň
akceptuje tyto VOP. Objednávka – smlouva – nemůže být kupujícím
jednostranně stornována, pokud její stornování není prodávajícím písemně
schváleno.
4. Balení
Objednané zboží bude dodáno v odpovídajícím a obvyklém obalu,
specifikovaném technickým listem nebo zvláštním zadáním kupujícího.
5. Ceny
Ceny jsou uvedeny v nabídce v souladu s dodací doložkou dle INCOTERMS
2010, pokud nebude dohodnuto jinak. Prodávající si vyhrazuje právo
fakturovat ceny zboží kupujícímu podle cen platných v době expedice zboží,
pokud nebude dohodnuto jinak.
6. Dodání zboží
Zboží bude dodáno v souladu s dodací doložkou INCOTERMS 2010,
uvedenou v nabídce. Dodací lhůta nebo datum dodání je stanoveno
v nabídce. Dílčí dodávky jsou povoleny a mohou být fakturovány. Pojištění
zásilky zboží při dopravě, poplatky, cla a jiné náležitosti se řídí podle dodací
doložky INCOTERMS 2010 uvedené v nabídce. Pokud kupující zboží
nepřevezme nebo jej vrátí v rozporu se smlouvou, těmito VOP nebo
relevantními právními předpisy, uhradí dopravné, veškeré náklady spojené
s dopravou, pojištěním dopravy, cly a jinými náležitostmi, pokud je uhradil
nebo má uhradit prodávající.
7. Platební podmínky
Platba je považována za provedenou, je-li celá částka faktury připsána na
bankovní účet prodávajícího. Lhůta splatnosti faktur činí 15 dnů od jejich
vystavení prodávajícím, není-li v nabídce uvedeno jinak. Kupující provede
platbu podle písemných instrukcí prodávajícího, a to buď přímo prodávajícímu
nebo na bankovní účet určený prodávajícím. Pokud dojde k prodlení v placení
faktur, má prodávající právo účtovat kupujícímu úrok z prodlení v sazbě 0,05
% a zároveň/nebo smluvní pokutu taktéž v sazbě 0,05 % z dlužné částky za
každý den prodlení a aplikuje se na období od data splatnosti faktury do data
skutečného zaplacení celkové fakturované částky. Uplatněním smluvní pokuty
není dotčeno právo na náhradu eventuálně vzniklé škody.V případě prodlení
kupujícího s platbami, má prodávající právo podle vlastního uvážení odložit
nebo zrušit jakékoli další dodávky kupujícímu, aniž je tento krok považován za
porušení smlouvy. Zároveň je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy.
Kupující nesmí na základě svého nároku vůči prodávajícímu zadržet žádnou
platbu na kupní cenu, ani její část. Kupující nesmí odečíst (započítat) svůj
nárok vůči prodávajícímu od kupní ceny bez předchozího písemného souhlasu
prodávajícího.
8. Výhrada vlastnického práva
Prodávající je výlučným vlastníkem veškerého dodaného zboží až do
zaplacení všech plateb za zboží. Bez ohledu na předchozí ustanovení
přechází nebezpečí škody u zboží na kupujícího okamžikem dodání zboží.
Prodávající tímto dává kupujícímu souhlas, aby s obchodním partnerem
kupujícího, kterému kupující dodané zboží prodal a vlastnictví na kupujícího
dosud nepřešlo, aby s ním písemně sjednal jeho přistoupení k platebnímu
závazku v plné výši dodaného zboží (i v případě provedené dílčí platby) vůči
prodávajícímu, k čemuž se tímto kupující zároveň vůči prodávajícímu
zavazuje. V případě, že je prodlení kupujícího s platbou kupní ceny nebo její
části delší než 60 dnů a kupující prodávajícímu neprokáže splnění závazku
uvedeného v předchozí větě, má prodávající právo kupujícímu účtovat smluvní
pokutu v sazbě 0,05 % z celé částky kupní ceny dodaného zboží za každý den
prodlení. Právo na náhradu škody tím není dotčeno a prodávající má zároveň
právo odstoupit od smlouvy.
9. Reklamace a záruka
Prodávající kontroluje před expedicí zboží kupujícímu , zda zboží nevykazuje
vady. Kupující je povinen okamžitě po dodání pečlivě zkontrolovat zboží, zda

nemá vady a zda není v rozporu se smlouvou. Zjevné vady nebo
nesrovnalosti ve zboží musí být oznámeny prodávajícímu do 14-ti dnů od
dodání zboží, později k nim nebude přihlíženo. Záruční doba na skryté vady
zboží je 6 měsíců ode dne dodání zboží. Reklamace vad musí být uplatněny u
prodávajícího písemně a musí být podpořeny detailním popisem vad a
relevantními dokumenty, jinak se k vadám nepřihlíží. Pokud jsou reklamovány
technické vady zboží, kupující je povinen v rámci reklamace prodávajícímu
předložit vzorek vadného zboží. V případě, že prodávající posoudí reklamaci
jako oprávněnou, bude reklamace odstranitelných vad vyřešena opravou
vadného zboží nebo jeho výměnou za zboží bezvadné. Jestliže půjde o vadu
neodstranitelnou, bude tato vada vyřešena poskytnutím odpovídající slevy
z ceny zboží nebo dodáním zboží nového. Konkrétní způsob řešení reklamace
bude stanoven prodávajícím. Jsou-li reklamovány vady, které nemají
charakter technických vad a prodávající reklamaci uzná, např. chybějící
množství zboží, prodávající buď dodá chybějící zboží nebo na část ceny
odpovídající chybějícímu zboží vydá kupujícímu dobropis. Prodávající
nepřebírá žádné další garance či závazky v souvislosti s vadami dodaného
zboží, pokud tyto nejsou mezi smluvními stranami konkrétně písemně
ujednány.
10. Odpovědnost prodávajícího a náhrada škody
Odpovědnost prodávajícího za eventuálně vzniklou škodu kupujícímu
v souvislosti s dodaným zbožím se omezuje hodnotou dílčí dodávky zboží, u
níž bylo prokázáno, že v přímé souvislosti s touto dílčí dodávkou zboží škoda
kupujícímu vznikla. Kupující toto omezení odpovědnosti prodávajícího za
vzniklou škodu akceptuje.
Za vyšší škodu eventuálně vzniklou kupujícímu v souvislosti s dodávkou zboží
prodávající neodpovídá. Nerespektování informací o zboží obsažených
v technických listech kupujícím, neoprávněná úprava zboží, nerespektování
dalších instrukcí prokazatelně poskytnutých prodávajícím kupujícímu, použití
zboží k jiným než obvyklým účelům, jakékoli nesprávné užití, zboží, jeho
nesprávné skladování, doprava a jiná manipulace nesprávným způsobem,
zbavuje prodávajícího jakékoli odpovědnosti za vzniklou škodu. Odpovědnost
prodávajícího za vzniklou škodu je vyloučena rovněž tehdy, jsou-li technické
listy v rozporu s dalšími písemnými dokumenty, existujícími na straně
kupujícího, podle kterých se má dodané zboží použít k účelu, vyplývajícímu z
těchto dokumentů existujících na straně kupujícího nebo k účelu na základě
těchto dokumentů stanovenému.
11. Práva duševního vlastnictví
Prodávající je vlastníkem registrovaných slovních a kombinovaných
ochranných známek v České republice,
jakož i v jiných zemích. Prodávající je dále vlastníkem průmyslových vzorů a
oprávněným uživatelem patentů na základě oprávnění vyplývajících z jejich
právní ochrany zajišťované v rámci nadnárodní skupiny společností DURALINE. Kupující má právo užít ochrannou známku na dodaném zboží a jeho
obalech, a to za účelem identifikace zboží. Jakékoli jiné užití ochranných
známek, log a jiných práv duševního vlastnictví, jak jsou shora specifikována,
zejména v souvislosti s výrobky, službami, ochrannými známkami, logy a
jinými právy duševního vlastnictví kupujícího nebo třetích osob je zakázáno,
nebylo-li toto užití předem písemně prodávajícím povoleno. Užití jakýchkoli
práv duševního vlastnictví prodávajícího v médiích včetně internetu nebo
publikacích bez ohledu na typ média nebo publikace, podléhá předchozímu
písemnému souhlasu prodávajícího, jinak je takovéto užití zakázáno. Jakákoli
technická dokumentace, plány, nákresy, modely, brožury, katalogy apod.
zůstávají duševním vlastnictvím prodávajícího, mají charakter důvěrných
informací a tvoří součást obchodního tajemství prodávajícího, pokud nebyly
mimo veškerou pochybnost zveřejněny. Kupující není oprávněn je kopírovat,
imitovat nebo sdělovat jejich obsah třetím osobám nebo je třetím osobám
jakýmkoli způsobem předávat. Kupující se zavazuje výše uvedené důvěrné
informace používat pouze k účelům, pro které mu byly poskytnuty. Kupující je
povinen zavázat své obchodní partnery k dodržování těchto pravidel
zacházení s duševním vlastnictvím prodávajícího.
12. Vyšší moc
Prodávající neodpovídá za splnění svých závazků vyplývajících pro něj z
jakékoli smlouvy nebo z aplikovatelného práva v případě vyšší moci. Vyšší
mocí se rozumí veškeré okolnosti vzniklé nezávisle na vůli prodávajícího nebo
mimo sféru jeho vlivu. Jde zejména o válku, stávky, demonstrace, občanské
nepokoje, požár, povodně, záplavy, zemětřesení, dlouhodobé výpadky
dodávek energií a jiné podobné okolnosti.
13. Závěrečná ustanovení
Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto VOP, a to kdykoli na základě
vlastního uvážení. VOP jsou nedílnou součástí smlouvy.
Smlouva a rovněž tyto VOP se řídí právem České republiky, zejména
občanským zákoníkem, tj. zákonem č. 89/2012 Sb., ve znění platném
k prvnímu dni účinnosti smlouvy.
Smluvní strany se zavazují pokusit se dosáhnout smírného řešení sporů, které
z této smlouvy nebo v souvislosti s ní mohou vzniknout. Pokud smírného
řešení sporu nemůže být dosaženo, jsou k jeho řešení příslušné státní soudy
jak je níže určeno:
V případě, že kupující má sídlo v České republice nebo v některé jiné
zemi Evropské unie, nebo mimo Evropskou unii, je věcně a místně příslušným
soudem Okresní soud ve Zlíně, Česká republika, pokud je v prvním stupni
věcně příslušný k rozhodnutí okresní soud. V případě, že je věcně příslušný
k rozhodnutí v prvním stupni krajský soud, je k rozhodnutí příslušný Krajský
soud v Brně, pobočka Zlín, Česká republika.

Kupující bere také na vědomí, že prodávající je povinen dodržovat etický
kodex skupiny firem MEXICHEM „Code of Ethics“, jehož znění je k dispozici
na http://www.mexichem.com/wpcontent/uploads/2015/04/Code_of_Ethics_eng.pdf V případě, že se v průběhu
plnění konkrétního závazku, vyplývajícího ze smlouvy uzavřené mezi
prodávajícím
a kupujícím, nebo při plnění závazku vyplývajícího z aplikovatelného práva,
vyskytne situace nebo okolnost, která sama o sobě je upravena výše
uvedeným etickým kodexem nebo tento kodex nabízí její konkrétní řešení,
zavazuje se kupující s tímto etickým kodexem seznámit a řídit se podle něj.

