SEEIF Ceramic, a.s, Spešovská 243, 679 02 Rájec-Jestřebí

Všeobecné obchodní podmínky
Uzavřené podle § 1751 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

I. CENOVÉ PODMÍNKY
 Předmět KS bude dodán v cenách uvedených u jednotlivých položek KS a dále v cenách
uvedených v těchto obchodních podmínkách.
 Všechny ceny výrobků jsou uvedeny bez DPH.
 Ceny obalů a dopravného budou kupujícímu fakturovány samostatnou položkou.
 Kupující je oprávněn vrátit vratné obaly a to na vlastní náklady. Při vracení obalů vystavuje
kupující fakturu prodávajícímu. Vrácený obal nesmí být poškozen, jinak má SEEIF Ceramic, a.s.
právo je nepřijmout nebo vrátit na náklady kupujícího. V dodacím listu u vráceného obalu musí být
uvedeno datum expedice dodávky, číslo dodacího listu a faktury, se kterou byly obaly dodány.
Vratné i nevratné obaly mohou být dodány kupujícím na výměnu.
 Ceny obalů budou sjednány v Rámcové kupní smlouvě nebo v jednotlivých dílčích kupních
smlouvách s odběratelem.
 Ceny pytlovaných výrobků jsou uvedeny včetně papírových pytlů.
 Prodávající si vyhrazuje právo změny výše uvedených cen na základě měnících se ekonomických
podmínek.

II. PLATEBNÍ PODMÍNKY
 Podkladem pro placení je faktura nebo zálohová faktura.
 Prodávající si vyhrazuje právo požadovat po kupujícím platbu zálohovou fakturou.
 Splatnost faktur je 30 dní (neplatí pro zálohovou fakturu) ode dne dodání zboží, nebylo-li v
Rámcové/konkrétní kupní smlouvě dohodnuto jinak.
 U dodávek s postupným plněním vzniká prodávajícímu právo fakturovat dnem částečného plnění
dodávky.
 V případě prodlení kupujícího s úhradou za dodané zboží, se zavazuje kupující zaplatit
prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení.
 Jestliže kupující nezaplatí faktury v termínu splatnosti, je prodávající oprávněn pozastavit další
plnění smlouvy, případně od smlouvy odstoupit (bez nároku kupujícího na náhradu škody). Dodací
lhůta se tím mění a strany si dohodnou novou dodací lhůtu po úhradě pohledávek.
 V případě výroby nových forem bude kupujícímu vystavena zálohová faktura a teprve po jejím
zaplacení bude zahájena výroba formy.

III. DODACÍ PODMÍNKY
 Ujednaným místem plnění je příslušný dohodnutý závod SEEIF Ceramic, a.s. na paritě FCA,
není-li dohodnuto jinak.
 Náklady a rizika přechází z prodávajícího na kupujícího v okamžiku, kdy prodávající předá
předmět KS kupujícímu (prvnímu dopravci) v ujednaném místě plnění.
 Při vlastním odvozu dohodněte termín odběru předem.
 Zboží vydáváme po doložení oprávněnosti k jeho převzetí a předložení dokladu totožnosti.
 Dnem dodání se rozumí den expedice ze závodu prodávajícího.
 Kupující nabude vlastnická práva ke zboží úplným zaplacením kupní ceny. Zaplatí-li však kupující
kupní cenu v plné výši přede dnem dodání zboží, nabude kupující vlastnického práva ke zboží,
jakmile mu bude zboží dle KS předáno.
V případě postupné dílčí dodávky je kupující povinen odebrat výrobky v daném rozsahu dle KS
vystavené ke konkrétní objednávce nebo v případě, že KS není vystavena, pak dle objednávky
kupujícího, nejpozději však do 90 dnů od okamžiku uskutečnění první dílčí dodávky. V případě
neodebrání
výrobků v této lhůtě se kupující zavazuje uhradit neodebrané zboží + skladné v
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hodnotě 0,1% hodnoty neodebraného zboží za 1 den prodlení s odběrem do 30 dnů na základě
faktury vystavené prodávajícím.

IV. KVALITATIVNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE
 Jakostní parametry a rozměrové tolerance jsou stanoveny v příslušných materiálových listech.
 Jakákoliv reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to nejpozději do 30. kalendářního
dne po obdržení dodávky, jedná-li se o zjevné nebo kvalitativní nedostatky.
 Maximální lhůta pro přezkoumání reklamace dodávky u prodávajícího je 30 kalendářních dnů od
obdržení písemné a technicky i obchodně jasné reklamace.
 Reklamace má obsahovat údaje o:
 dodaném množství
 identifikace palety - label
 reklamovaném množství
 důvodu reklamace
 stanovisku zástupce kupujícího nebo zákazníka
 Kupující musí umožnit zástupci prodávajícího kontrolu reklamované dodávky nebo její části v
místě jejího uskladnění, stejně jako vrátit reklamované výrobky na požádání. Ukáže-li se dalším
reklamačním řízením, že reklamace byla neoprávněná, může prodávající požadovat na kupujícím
náhradu za prokazatelné náklady, které kontrolou reklamované dodávky vznikly.
 Doba potřebná k řešení reklamace nezbavuje kupujícího povinnosti uhradit fakturu v termínu
splatnosti.
 Reklamace je uzavřena, když obě strany odsouhlasí způsob řešení reklamace.
 Časové záruky na trvanlivost materiálu se neposkytují.

V. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
 V případě, že zboží nebude odebráno dle dispozic uzavřené KS nebo kupující od této KS z
důvodů na jeho straně odstoupí, uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 80% kupní ceny.
 Odstoupení od KS je možné tehdy, dojde-li k podstatnému porušení KS.
 Případné spory se strany zavazují řešit smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě do 30 dnů, budou
všechny spory, které vznikly při provádění této smlouvy nebo v souvislosti s ní, podléhat
projednání a rozhodnutí Rozhodčího soudu Hospodářské komory ČR a Agrární komory ČR v
Praze, či jeho právním nástupcem podle zák. č. 216/1994 Sb. v platném znění.
 Právo obrátit se na tento soud má každá z obou smluvních stran. Vydaný rozhodčí nález bude pro
obě strany konečný a nelze proti němu podat odvolání či návrh na přezkoumání nebo revizi. Obě
strany jsou povinny splnit závazky pro ně z tohoto nálezu plynoucí ve lhůtě v tomto nálezu
uvedené.
 Výrobky nejsou určeny pro stavební účely tak, jak je vymezuje zákon č. 22/1997 Sb. V případě
použití výrobku na stavbu je toto nutné specifikovat v objednávce.
Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Smluvní strany souhlasí
s uzavřením KS za výše uvedených podmínek.
V případě nepodepsání nebo nerozporování Kupní smlouvy/těchto všeobecných obchodních
podmínek do4 kalendářních dnů od prokazatelného zaslání Kupní smlouvy Kupujícímu, považujeme
Kupní smlouvu/tyto všeobecné obchodní podmínky za akceptované ze strany Kupujícího v plném
rozsahu.
Všeobecné obchodní podmínky platí od 1 června 2019 na neomezenou dobu. V případě aktualizace
nebo dodoatkování platí vždy nejaktualizovanější verze
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