VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLE NOSTI PRAGOLELAST S.R.O.,
ESKÁ REPUBLIKA,
(DÁLE TÉŽ JEN “PODMÍNKY”)

Tyto podmínky se vztahují a upravují podmínky veškerých smluv uzavíraných mezi prodávajícím a kupujícím, nebude-li mezi stranami v jednotlivých
p ípadech sjednáno jinak. Jednotlivé smlouvy se považují za uzav ené, jestliže kupující, jemuž je návrh smlouvy (dále i jen "objednávka") ur en, tento návrh
nejpozd ji do 10 dn od data uvedeného na objednávce bez výhrad p ijme. Návrh m že být prodávajícím odvolán, dokud mu kupující výslovn nesd lí, že tento
návrh bez výhrad p ijímá. V ostatních p ípadech nebo forma jiného odsouhlasení obchodních podmínek se považuje za nedostate nou.Za p ijetí návrhu se za
podmínek zde uvedených rovn ž považuje dodání zboží uvedeného kupujícím v objednávce.
PRODÁVAJÍCÍ

Pragoelast s.r.o., se sídlem Na Cikánce 2, Praha je spole ností zapsanou v obchodním rejst íku vedeném M stským souden v Praze
KUPUJÍCÍ

zákazník, i uživatel, - p i zahájení obchodních vztah p edává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vy ízení objednávky,
pop ípad údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

ZBOŽÍ
Zboží musí být ádn

ozna eno jako zásilka pro kupujícího a pr vodní doklady ke zboží musí obsahovat íslo objednávky, po et balení, zp sob

dopravy a dopravní cestu.
Nebezpe í ztráty, zni ení nebo poškození zboží p echází na kupujícího ádným p edáním zboží p íjemci zásilky uvedenému v objednávce, stane-li se
tak na sjednaném míst , v ase a i jinak ve smyslu t chto smluvních ujednání. Kupující prohlédne nebo za ídí prohlídku zboží, a to s p ihlédnutím k jeho povaze,
zpravidla ihned po p evzetí zásilky p íjemcem uvedeným v objednávce. Jakékoliv zjevné poškození zásilky v pr b hu p epravy, zjistitelné p i vynaložení odborné
pé e p i takovéto prohlídce, oznámí kupující prodávajícímu písemn do 3 pracovních dn po provedení prohlídky, jinak je oprávn n uplat ovat odpov dnost za
vady zjistitelné p i takovéto prohlídce, jen když prokáže, že takové vady m lo zboží již v dob p evzetí zboží. Ostatní vady zboží, v etn vad právních, oznámí
kupující prodávajícímu bez zbyte ného odkladu poté, kdy je kupující zjistil.

OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ
Objednávat zboží je možno písemn poštou, faxem nebo e-mailem.
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Písemná objednávka musí minimáln obsahovat: obchodní firmu (resp. název) a sídlo kupujícího v etn telefonického spojení; je-li odb ratel fyzickou
osobou, pak uvádí jméno a p íjmení, bydlišt a místo podnikání osobu, oprávn nou v dané v ci jednat jménem odb ratele, I

a DI

kupujícího (je-li registrován

jako plátce DPH) jednozna né ur ení p edm tu pln ní a jeho množství, zp sob odb ru (nap . vlastní odb r, doprava prodávajícím,...), odpov dnou osobu pro
p evzetí p edm tu pln ní a p ípadné další specifické požadavky na p edm t pln ní požadavek na potvrzení objednávky V p ípad , že n který z požadavk
uvedených na objednávce kupujícího nem že prodávající splnit, kontaktuje kupujícího k up esn ní i oprav údaj na objednávce.

CENA ZBOŽÍ
Kupní cena je stanovena dle platného nabídkového ceníku prodávajícího v den objednání zboží kupujícímu.
Ceny se rozum jí ze závodu mimo DPH, jakmile není výslovn smluveno n co jiného.
Kupující podpisem dodacího listu nebo zaplacením kupní ceny vyjad uje sv j výslovný

souhlas s tímto ceníkem, pokud se smluvní strany

nedohodnou jinak..

SPLATNOST
Standardní lh ta splatnosti , pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je 14 dn ode dne zdanitelného pln ní. V p ípad , že kupující není ve lh t
splatnosti uvedené na faktu e vystavené prodávajícím schopen z jakéhokoliv d vodu provést její úhradu, je povinen neprodlen kontaktovat vedoucího odbytu
prodávajícího a dohodnout s ním zm nu platebních podmínek.
P i uzav ení kupní smlouvy u prvních t ech odb r zboží kupující provede platbu v hotovosti, p ípadn platbu p edem na základ vystavené zálohové
faktury. Výjimku z výše uvedeného ujednání m že povolit pouze editel spole nosti, p ípadn jednatel spole nosti. U dalších odb r je možné provád t odb ry na
fakturu do výše smluvního kreditního limitu. Kreditním limitem se rozumí maximální ástka, jíž mohou dosáhnout nesplacené pohledávky prodávajícího v

i

kupujícímu a to v etn pohledávek ve lh t splatnosti. Pokud by odebráním dalšího zboží, respektive vystavením da ového dokladu na základ odb ru tohoto
zboží, m la být výše tohoto kreditního limitu p ekro ena, je nutné, aby kupující uhradil prodávajícímu ješt p ed odebráním zboží minimáln takovou ástku, aby k
p ekro ení limitu nedošlo a to i v p ípad , kdy žádná z pohledávek není po lh t splatnosti. Pokud takto kupující neu iní, je prodávající oprávn n odmítnout dodání
zboží. Pro uzav ení kupní smlouvy je nutno p edložit: u fyzických osob : živnostenský list, doklad o totožnosti, u právnických osob: výpis z obchodního rejst íku P i
neuzav ení kupní smlouvy kupující provede vždy platbu v hotovosti, p ípadn platbu p edem na základ vystavené zálohové faktury..
Zaplacením kupní ceny vyjad uje kupující bezvýhradný souhlas s t mito všeobecnými obchodními podmínkami. Prodávající si vyhrazuje právo
požadovat platbu v hotovosti p i odb ru zboží nebo p edfakturou p ed dodáním zboží až do výše celé ástky p edm tu pln ní.

DODÁVKA, VYŠŠÍ MOC
Maximální dodací lh ta je 21 dní ode dne p ijetí objednávky na dodávku zboží , p ípadn potvrzení objednávky kupujícího. V p ípad nemožnosti
spln ní maximální dodací lh ty vinou t etí strany je prodávající povinen stanovit nový termín dodávky, který oznámí kupujícímu k odsouhlasení.
Prodávající dodá kupujícímu zboží v dohodnutém množství a kvalit

stanovené technickou normou.Dále si prodávající vyhrazuje možnost díl ích

dodávek po vzájemné domluv s kupujícím. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem úplného zaplacení kupní ceny. Nebezpe í škody na zboží
p echází na kupujícího okamžikem p evzetí zboží od prodávajícího, nebo okamžikem kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím dodáním na smluvené místo i
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když zboží nep evezme. Pokud je prodávající oprávn n pro nezaplacení ceny pln ní p evzít p edm t pln ní zp t, p iznává mu odb ratel neodvolatelné právo
vstupu v obvyklé dob do prostor, v nichž je p edm t pln ní umíst n za ú elem odvezení p edm tu pln ní.
Dodací lh ty a termíny jsou závazné jen v p ípad

písemného potvrzení prodávajícím. Sjednaná dodací lh ta za íná datem potvrzení dodávky

prodávajícím. V p ípadech kdy kupující p evezme p íslušnou spoluú ast na obchod , platí podmínka obojstranného odsouhlasení data nejzazšího dodání (
dodávky, které budou realizovány postupn , p ípadn po šaržích)
Dodací lh ty a termíny se vztahují k okamžiku odeslání ze závodu. Platí jako dodržené s hlášením zasilatelské pohotovosti, pokud zboží bez naší viny
není odesláno v as. Dodací lh ty se prodlužují bez újmy našich práv v p ípadech pr tah a prodlení ze strany kupujícího.
V p ípadech, kdy kupující nesd lí žádné dopravní instrukce, má právo prodávající volit výb r cesty podle nejlepšího uvážení bez záruky pro výb r
nejlevn jšího spojení.
Kupující se zavazuje, že výše uvedené zboží odebere dle t chto všeobecných podmínek prodávajícího a zaplatí kupní cenu v as bez zbyte ného
prodlení.Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou sou ástí smlouvy o dodávkách zboží a kupující souhlasí s jejich zn ním i pro následující dodávky zboží,
realizované na základ všech objednávek v rámci roku.
Pokud není uvedeno jinak, platí ustanovení obchodního zákoníku a zejména §409 - 470, §473-475.
Událost vyšší moci kupujícího oprav uje dodávku nebo provedení odsunout o dobu odstran ní.
Pokud je dodávka nebo provedení z uvedených p í in nemožné, m že kupující od smlouvy zcela nebo áste n odstoupit. Nároky na náhradu škody
jsou v tomto p ípad vylou eny.
Za vyšší moc jsou považovány také stávky a dopravní výluky.

DOPRAVA
Místo pln ní dodávky je místo nakládky.
Nebezpe í zni ení zboží p echází na dopravce, jakmile byla zásilka p edána k doprav výkonnou osobou prodávajícího a ve chvíli p edání všech p edepsaných
doklad .
Dopravce také od okamžiku p evzetí zboží ( komponent ) k doprav , odpovídá za škody a p ípadné ztráty kupujícímu z d vodu prodlení dodávky,
poškození zboží aj. Kupující se v t chto p ípadech p ípadných spor nezú ast uje a není ani ú astníkem p ípadných soudních ízení.
P i dodávkách vým nných obal

(nap . m ížových box , emo-palet apod.) musí kupující po jejich vyprázdn ní dopravcem odpovídající obaly jako

dopln k p íští dodávky vrátit. Kupující nese v každém p ípad nebezpe í ztráty nebo poškození obal nebo dopravních a zasilatelských prost edk p ed jejich
vrácením dopravci.
Ke zboží, které vyžaduje pln ní obal , dodává prodávající kupujícímu vhodný obal jako sou ást dodávky za cenových podmínek uvedených v ceníku.
Vratné obaly se odkupují zp t pouze do t í m síc od data, kdy byly spolu se zbožím odebrány.

ZÁRU NÍ DOBA VÝROBK
Prodávající poskytuje na jím dodávané zboží záruku na jakost po dobu 24 m síc od p echodu vlastnického práva ke zboží na kupujícího. P i nárocích
z vad zboží p ijímají smluvní strany úpravu danou ustanovením obchodního zákoníku paragraf 422 - 441.
Prodávající p edpokládá obvyklé použití p edm tu pln ní. Za vzniklé škody použitím jiným zp sobem, než je obvyklé, nenese prodávající žádnou
odpov dnost.
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SANKCE A PENÁLE
Za pozdní úhradu faktury je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,05% z fakturované ástky za každý den
prodlení. Neuhrazení faktury ve lh t splatnosti kupujícím m že být pro prodávajícího d vodem k odstoupení od smlouvy.
V p ípad , kdy kupující opakovan ( 2-krát a více) nedodrží platební ujednání, kupující má právo odep ít poskytnuté množstevní, i v rnostní slevy a
požadovat po kupujícím úhradu dle základního ceníku, ke dni uskute n ní dodávky.

UPRAVENÍ VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK
Prodávající si vyhrazuje právo upravit tyto všeobecné obchodní podmínky v p ípad , že dojde ke zm nám legislativních a ekonomických podmínek, formou
dodatku vyplývajícího z p ípadných zm n. Tyto zm ny budou projednány s kupujícím. Smluvní strany se zavazují, že všechny spory vzniklé ve spojitosti s touto
smlouvou budou ešeny nejprve smírnou cestou a nebude-li dohoda možná, bude spor p edán k ešení p íslušnému soudu.

V p ípad , kdy prodávající užívá v obchodním styku s kupujícím svých nebo jiných prodejních podmínek nebo formulá , mají p ednost ustanovení
obsažená v t chto všeobecných obchodních podmínkách.

Tato smlouva se ídí hmotným právem

R a na otázky touto smlouvou neupravené se užijí ustanovení obchodního zákoníku

R.

Veškeré právní spory vznikající z této smlouvy, nebo s ní související, v etn otázek právní platnosti, které se nepoda í vy ešit smírnou cestou, budou
ešeny v rozhod ím ízení Rozhod ím soudem p i Hospodá ské komo e R dle jeho ádu platného ke dni zahájení rozhod ího ízení.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti dne: 15.4.2005
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