Všeobecné obchodní podmínky společnosti
EKOMAT spol. s r. o., platné od 1.1.2014
1. Základní ustanovení
1.1. Společnost EKOMAT spol. s r. o. se sídlem v Dobrá 195,
739 51 Dobrá, IČ: 62305140, zapsána v obchodním rejstříku
vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 7639 (dále jen
„prodávající“) vydává v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), tyto
Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“).
1.2. VOP se vztahují na všechny smluvní vztahy při prodeji
zboží či služeb mezi prodávajícím a jeho obchodními partnery
(dále jen „kupující“) - spotřebiteli nebo podnikateli.
2. Předmět a místo plnění
2.1. Předmět plnění musí být stanoven písemně
a odsouhlasen oběma stranami.
2.2. Pokud není stanoveno jinak, místem plnění je provozovna
prodávajícího na adrese Dobrá 60, 739 51 Dobrá.
3. Uzavření kupní smlouvy
3.1. Kupní smlouva je uzavírána na základě písemné, emailové
nebo telefonické objednávky kupujícího.
3.2. Na základě objednávky kupujícího, splňují-li shora
uvedené požadavky, prodávající kupujícímu vystaví potvrzení
objednávky, v němž kupujícímu potvrdí druh, předpokládanou
kupní cenu, množství produktů, jež se kupujícímu zavazuje
dodat, místo a předpokládaný termín dodání, způsob dopravy
a formu úhrady kupní ceny. Prodávající potvrzení provede
písemně nebo elektronicky (email). V případě písemného
nebo elektronického potvrzení má kupující právo do 24 hodin
od obdržení potvrzení objednávky podat prodávajícímu
písemně nebo emailem návrh na změnu objednávky nebo na
její zrušení. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, je kupní
smlouva mezi oběma stranami uzavřena, a to v té podobě, jak
je uvedeno v potvrzení objednávky. V případě návrhu
kupujícího na změnu objednávky prodávající kupujícímu
znovu vystaví potvrzení objednávky, v němž kupujícímu
potvrdí druh, předpokládanou kupní cenu, množství produktů,
jež se kupujícímu zavazuje dodat, místo a termín dodání,
způsob dopravy a formu úhrady kupní ceny. Kupní smlouva
mezi oběma stranami, a to v té podobě, jak je uvedeno
v pozdějším potvrzení objednávky, je pak uzavřena
okamžikem, kdy potvrzení objednávky obdrží kupující.
Za potvrzení objednávky lze považovat i její faktické splnění
prodávajícím.
4. Práva a povinnosti smluvních stran
4.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět plnění
a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto předmětu
plnění a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu.
4.2. Prodávající je povinen kupujícímu předmět plnění dodat,
předat doklady, které jsou nutné k převzetí a k užívaní
předmětu plnění a umožnit kupujícímu nabýt vlastnická práva
k němu. Prodávající je v případě prodlení kupujícího s úhradou
splatné pohledávky oprávněn zadržet dodávky dalšího
zboží/služeb, a to i v případech již dříve akceptovaných
objednávek.
4.3. Za okamžik zaplacení se považuje okamžik, ke kterému je
částka připsaná ve prospěch prodávajícího na jeho účet nebo
je prodávajícímu předána kupujícím či osobou.
4.4. Kupující je povinen prodávat předmět plnění, který koupil
od prodávajícího, dalším obchodním partnerům svým
vlastním jménem. Zboží a služby, které nepocházejí od
prodávajícího, nesmí kupující s jeho osobou spojovat.
5. Splnění kupní smlouvy
5.1. Prodávající se zavazuje splnit povinnosti vyplývající
z kupní smlouvy v rozsahu předmětu plnění. Termín dodání,
sjednaný v kupní smlouvě, je považován za přibližný a je
stanoven v dobré víře. Není však garantován a jeho
nedodržení není považováno za porušení kupní smlouvy.
Prodávající není v prodlení s dodáním předmětu plnění,
jestliže kupující včas neuhradí zálohu na kupní cenu.
Prodávající dodá zboží/službu v tomto případě v přiměřené
lhůtě po zaplacení zálohy kupní ceny.
5.2. Ze strany prodávajícího bude smlouva splněna
okamžikem dodání zboží/služby dle předmětu smlouvy
kupujícímu. Ze strany kupujícího bude smlouva splněna
zaplacením celkové kupní ceny dle předmětu smlouvy.
Kupující nabude vlastnického práva k předmětu plnění teprve
úplným zaplacením celé kupní ceny.
6. Kupní cena a platební podmínky
6.1. Kupní cena je stanovena dle ceníku prodávajícího
platného v době objednání předmětu plnění, nedohodnou-li
se smluvní strany v konkrétním případě jinak.
6.2. Jako podklad k zaplacení kupní ceny vystaví prodávající
fakturu s těmito náležitostmi: číslo smlouvy, obchodní firma,
sídlo nebo místo podnikání, IČ, DIČ, prodávajícího i kupujícího,
označení zboží (druh, obchodní kód, množství) či služby,
datum uskutečnění zdanitelného plnění, datum vystavení,

datum splatnosti, forma úhrady, označení peněžního
ústavu a číslo účtu, na který je kupující povinen kupní
cenu uhradit, výše kupní ceny bez DPH, sazbu DPH,
výši DPH, částku celkem, částku k úhradě a zúčtování
případně poskytnutých záloh, výše nákladu na dopravu
předmětu plnění a nákladů spojených s uvedením
předmětu plnění do provozu bez DPH, sazbu DPH, výši
DPH, částku celkem, podpis a razítko prodávajícího.
Spotřebiteli jako podklad k zaplacení kupní ceny
vystaví
prodávající
prodejku
nebo
paragon
s náležitostmi dle platných daňových zákonů.
6.3. Prodávající vystaví fakturu při dodání předmětu
plnění kupujícímu. V pochybnostech se má za to, že
kupující fakturu obdržel do 3. dne po dodání předmětu
plnění kupujícímu.
6.4. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu nejpozději
v den splatnosti faktury. Prodávající je oprávněn
prodloužit dobu splatnosti kupní ceny. Prodávající tak
činí údajem uvedeným na faktuře a označeným jako
den splatnosti kupní ceny či tomuto odpovídajícím
údajem. Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením
peněžité pohledávky z titulu kupní ceny či smluvní
pokuty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok
z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně.
6.5. Součástí kupní ceny je daň z přidané hodnoty.
V kupní ceně nejsou zahrnuty náklady na dopravu
zboží kupujícímu a pokud není stanoveno jinak,
náklady spojené s uvedením předmětu plnění do
provozu. Tyto náklady jsou v rámci faktury vyúčtovány
samostatně. Vlastnické právo k předmětu plnění
přechází na kupujícího až po úplném zaplacení kupní
ceny.
6.6. V případě, že bude sjednáno zálohově zaplacení
kupní ceny předem, zálohová platba bude provedena
na základě vystavené zálohové faktury převodním
příkazem nebo v hotovosti před termínem dodání
předmětu plnění.
6.7. Za okamžik zaplacení kupní ceny se považuje
datum připsání příslušné částky na účet prodávajícího
nebo úhrada příslušné částky v hotovosti v sídle
prodávajícího.
6.8. Pro případ prodlení kupujícího s placením kupní
ceny je kupující povinen zaplatit úrok z prodlení 0,05%
z dlužné částky za každý den prodlení. Zaplacením
úroku z prodlení není dotčeno právo prodávajícího
domáhat se náhrady škody - vzniklé neplacením kupní
ceny.
6.9. V případě, že kupující nezaplatí kupní cenu do
15 dnů ode dne splatnosti faktury, je povinen zaplatit
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné
částky za každý den prodlení. Zaplacením smluvní
pokuty není dotčeno právo prodávajícího domáhat se
náhrady škody vzniklé neplacením kupní ceny.
6.10. V případě prodlení kupujícího s placením kupní
ceny je prodávající oprávněn zadržet dodávku dalšího
zboží, a to i v případě již dříve potvrzených objednávek.
Prodávající v tomto případě není v prodlení s dodáním
zadrženého zboží.
6.11. Pro případ prodlení kupujícího s převzetím
předmětu plnění je kupující povinen nahradit
prodávajícímu škodu, která mu tímto vznikne.
6.12. Prodávající je oprávněn požadovat od kupujícího
zajištění zaplacení kupní ceny. Kupující je povinen
zaplacení
poskytnout.
Neposkytne-li
kupující
požadované zajištění, není prodávající povinen dodat
předmět plnění ve sjednaném termínu a je oprávněn
od smlouvy odstoupit. Po odstoupení od smlouvy je
prodávající povinen vrátit 90% ze zaplacené zálohy,
zbývající část zálohy propadá prodávajícímu.
7. Dodací podmínky
7.1. Zasílání přepravní službou - ČR: Zboží je možno
kupujícímu zaslat přepravní službou. Podmínkou je
řádně přijatá a potvrzená objednávka. Přepravce běžně
dodává zásilky kamkoliv do ČR do 48 hodin. Cena
přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den
objednávky.
7.2. Kupující je povinen bezprostředně při dodání
překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet
balíků, neporušenost a poškození balíků) podle
přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn
odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní
smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo
poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující
od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat
v předávacím protokolu přepravce.
7.3. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno
neprodleně
oznámit
emailem
na
adresu
info@ekomat.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol
a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem,
emailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná
reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky

dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor
s kupní smlouvou.
8. Přechod nebezpečí
8.1. Na kupujícího přechází veškeré nebezpečí v okamžiku, kdy
dodávka opustí závod dodavatele, nebo kdy je dána kupujícímu
k dispozici.
8.2. Zpozdí-li se převzetí zboží z jakéhokoliv důvodu, přechází na
kupujícího nebezpečí poškození nebo ztráty předmětu kupní
smlouvy v okamžiku odeslání oznámení objednateli
o připravenosti zboží k odběru.
9. Záruka a ručení
9.1. Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem
prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list
slouží nákupní doklad.
9.2. Předmět plnění musí mít jakost podle požadavku kupujícího
v platně uzavřené kupní smlouvě, jinak podle příslušné technické
normy, resp. vlastnosti obvyklé u příslušného druhu zboží.
Strany mohou sjednat v kupní smlouvě odchylky od běžné
jakosti s omezenou i neomezenou platností a odchylku
od standardní jakosti promítnout do cenového ujednání.
9.3. Reklamace množství nebo zjevných jakostních vad zboží lze
uplatnit nejpozději do osmi dnů po přijetí dodávky. Reklamace
se považuje za včasnou, je-li v poslední den lhůty odeslána.
9.4. Prokážou-li se jako odůvodněné nedostatky kvality zboží
(k nimž patří také nedostatek v záruční listině uvedených
zaručených vlastností) do 12 měsíců od přechodu nebezpečí,
provede prodávající podle své volby opravu nebo náhradní
dodávku. Kupující je oprávněn požadovat při nezdařené opravě
nebo náhradní dodávce podle své volby slevu z ceny nebo
zrušení smlouvy.
10. Právo dodavatele na odstoupení
10.1. Podmínkou splnění povinnosti dodat je bezpodmínečná
solventnost kupujícího. Obdrží-li dodavatel po uzavření smlouvy
informace, z nichž vyplývá, že záruka obchodního úvěru ve výši
vyplývající ze smlouvy není nesporná, je dodavatel oprávněn
požadovat platbu předem nebo jistotu, a nebo (pokud je
dohodnut jiný způsob platby než platba v hotovosti) požadovat
platbu v hotovosti, nebo odstoupit od smlouvy či plnění své
povinnosti odmítnout a požadovat náhradu škody z nesplnění.
10.2. Totéž platí, objeví-li se skutečnosti, které připouštějí
pochybnosti o solventnosti objednatele, jako např. zvlášť
závažné zhoršení jeho majetkových poměrů, zastavení plateb,
konkursní nebo vyrovnávací řízení, vstup firmy do likvidace,
nepříznivé změny vlastnických a účastnických poměrů atd.
10.3. Prodávající může dále využívat práva podle čl. 35, jestliže
objednatel zřídí zástavní právo k zásobám, pohledávkám, nebo
ke koupenému zboží, nebo je poskytne jako jistinu pro jiného
věřitele, nebo pokud ani přes upomínky neplatí splatné faktury.
11. Bezpečnost a ochrana informací
11.1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou
důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy
s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě
apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním
stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy
dodání).
12. Závěrečná ustanovení
12.1. Pro všechny spory vzniklé ze smlouvy je třeba vznést
žalobu u soudu příslušného podle sídla prodávajícího.
Prodávající je také oprávněn vznést žalobu u soudu příslušného
podle sídla kupujícího.
12.2. Právní neúčinnost jednotlivých částí kupní smlouvy
nezprošťuje objednatele povinností a práv z celé smlouvy.
Eventuální neplatnost některého ustanovení těchto všeobecných
obchodních podmínek nemá vliv na platnost ostatních
ustanovení.
12.3. Práva kupujícího ze smlouvy nejsou bez eventuálního
předchozího souhlasu prodávajícího přenosná.
12.4. Ustanovení Občanského zákoníku, nezměněná těmito
všeobecnými obchodními podmínkami, zůstávají nedotčena.
12.5. Kupující svým podpisem potvrzuje svůj souhlas
s uvedenými obchodními podmínkami.
13. Závěrečná ustanovení
13.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné
od 1.1.2014 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti.
Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní
podmínky bez předchozího upozornění.
13.2. Aktualizováno – bez textu.

