VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MAVE SPOL. S R.O.
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Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují prodej zboží, které je majetkem společnosti Mave, spol. s r.o. se sídlem
v Liptále 164 a jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy sjednané mezi kupujícím a prodávajícím.
Jakékoli odchylky od těchto podmínek nebo jejich dodatky jsou platné pouze tehdy, jsou-li odsouhlaseny písemně
oběma smluvními stranami.
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před zněním těchto podmínek.
2. Uzavírání a vznik smlouvy
Písemný návrh na uzavření kupní smlouvy – objednávka, předložená kupujícím (dopisem, faxem, popř. elektronickými
prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního úkonu a určení osoby, která tento úkon učinila), potvrdí
prodávající rovněž v písemné formě, a to ve lhůtě v návrhu uvedené, ne však kratší než 5 pracovních dnů. Není-li tato
lhůta uvedena, ve lhůtě do 10 dnů po doručení návrhu.
Ve stejné lhůtě sdělí prodávají kupujícímu, že návrh na uzavření kupní smlouvy odmítá, případně sdělí kupujícímu jiné
stanovisko.
Kupující uvede v návrhu kupní smlouvy minimálně tyto údaje:
a) identifikace kupujícího (obchodní jméno, právní forma, IČO, DIČ, bankovní spojení, číslo
účtu, jméno osoby, která za kupujícího jedná o návrhu kupní smlouvy, telefonní a faxové číslo, podpis oprávněné
osoby),
b) specifikace předmětu smlouvy (název výrobku, rozměr, jakost, rozměrová norma,
technicko dodací podmínky, množství)
c) požadovaný termín plnění,
d) místo a způsob plnění.
Na požádání prodávajícího je kupující povinen předložit k písemnému návrhu na uzavření
kupní smlouvy výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku v aktuálním znění,
ne starším jednoho měsíce.
Předkládací lhůta návrhů na uzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího je 3 týdny před požadovaným měsícem
dodávky.
Prodávající je vázán svým návrhem po dobu v něm uvedenou. V případě opožděného vyjádření kupujícího smlouva
vznikne za předpokladu, že prodávající opožděný návrh kupujícího písemně neodmítne.
Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající obdrží přijetí návrhu smlouvy kupujícím bez výhrad. Přijetí
návrhu, který obsahuje jakékoliv změny nebo dodatky je odmítnutím návrhu a považuje se za nový návrh.
3. Forma a náležitosti kupní smlouvy
Kupní smlouva má vždy písemnou formu.
Za podstatné náležitosti pro vznik kupní smlouvy se považuje, dojde-li k dohodě o:
a) předmětu dodávky,
b) ceně, popř. způsobu stanovení ceny,
c) času plnění, resp. termínu dodávky,
d) místě a způsobu plnění.
Dodatky a změny kupních smluv jsou platné jen v písemné formě a za předpokladu odsouhlasení obou smluvních
stran.
4. Splnění a vznik práva fakturovat
Způsob dodání zboží je určen ujednáním v kupní smlouvě.
Při sjednání dodávky zboží prostřednictvím dopravce je plnění uskutečněno jeho předáním prvnímu dopravci
k přepravě pro kupujícího.
Při sjednání splnění vlastním odvozem se dodání uskuteční odevzdáním zboží určenému dopravci v místě skladu
hotových výrobků, či jiné provozovny prodávajícího. Osoba, jíž má být zboží předáno je povinna prokázat, že tak činí
jménem kupujícího a je oprávněna k převzetí zboží, jinak nebude zboží vydáno. Kupující se zavazuje odebrat zboží ve
lhůtě uvedené v písemné výzvě k odběru zboží. V případě, že kupující neodebere zboží v termínu stanoveném ve
výzvě k odběru, bude považován závazek prodávajícího dodat zboží za řádně splněný, a to uplynutím posledního dne
pro odebrání zboží. Neodebrání zboží ve lhůtě delší než 30 dnů je považováno za podstatné porušení smluvních
povinností ze strany kupujícího.
Prodávající je povinen dodat veškeré doklady a písemnosti potřebné k zásilce zboží specifikované v kupní smlouvě.
Právo účtovat - fakturovat kupní cenu vzniká dnem, kdy bylo zboží předáno prvnímu dopravci k přepravě pro
kupujícího, pokud není v kupní smlouvě dohodnuto jinak.
Při sjednání vlastního odvozu kupujícím vzniká právo fakturovat dnem uskutečnění odběru, nebo po marném uplynutí
doby stanovené ve výzvě k odběru.
5. Cena a platební podmínky
Cena zboží je uvedena v kupní smlouvě. Cenou se rozumí jednotková cena za 1 kg – 1 kus bez DPH. V této ceně
nejsou zahrnuty náklady na dopravu a náklady vzniklé s balením zboží pro přepravu. Tyto jsou sjednány v kupní
smlouvě.
Podkladem pro úhradu kupní ceny je faktura nebo zálohový list v případě platby předem. Splatnost faktury za dodané
zboží, resp. za provedení úkonů, jakož i výše úroků z prodlení je stanovena v kupní smlouvě.
Kupující není oprávněn zadržovat platby z důvodu protipohledávek z vadného plnění, nebo takové nároky
jednostranně započítávat.
Oprávněné námitky k platebnímu dokladu je povinen kupující sdělit prodávajícímu písemně s uvedením důvodu, a to
před uplynutím doby splatnosti.
V případě, že dojde ke zvýšení cen základních surovin, energie nebo dopravy má prodávající právo po dohodě s
kupujícím přiměřeně zvýšit cenu.
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6. Záruka za jakost a odpovědnost za vady
Prodávající přejímá záruku za jakost po dobu 6 - 24 měsíců od dodání zboží ( dle typu ) kupujícímu. Toto je sjednáno
v kupní smlouvě.
Kupující je povinen zkontrolovat dodané zboží (podle průvodních dokladů). Zjištěné vady, které kupující zjistil, nebo
při vynaložení odborné péče měl zjistit, je povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu.
Oznámení vady – reklamace musí být provedena písemnou formou a musí být doloženo doklady osvědčujícími
opodstatněnost reklamace.
reklamované zboží musí skladováno odděleně až do vyřízení reklamace a jakékoliv disponování s tímto zbožím, které
by mohlo ztížit nebo znemožnit prověření reklamovaných vad, je bez předchozího souhlasu prodávajícího nepřípustné.
Při reklamaci zboží má prodávající právo kontroly stavu reklamovaného zboží přímo na místo zjištění vady.
Je-li zjištěno, že reklamace je oprávněná, prodávající odstraní zjištěné vady v přiměřené lhůtě, nebo dodá náhradní
zboží, popř. poskytne slevu z ceny.
Při prokázané reklamaci množstevní vady – chybějícího množství, dodá prodávající chybějící množství pokud je to
možné a účelné, nebo zašle kupujícímu dobropis.
7. Smluvní pokuty
V případě, že kupující požaduje změnu oproti uzavřené kupní smlouvě a prodávající změnu akceptuje, uhradí kupující
smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny původně sjednaného zboží, jehož se změna týká. V případě změny specifikace
má prodávající právo požadovat změnu smluvené ceny a sjednaného termínu plnění.
Při nesplnění termínu dodání zboží prodávajícím se sjednávají tyto smluvní pokuty:
do 15 dnů 0,5 % z kupní ceny nedodaných výrobků
do 16 do 30 dnů 1 % z kupní ceny nedodaných výrobků
nad 30 dnů 3 % z kupní ceny nedodaných výrobků.
8. Odstupné
Pokud kupující v souladu s obč. zák. odstoupí od smlouvy, je odstoupení platné za předpokladu, že spolu s písemným
oznámením o odstoupení zašle prodávajícímu doklad o provedení úhrady odstupného ve výši 30 % z kupní ceny
uzavřené kupní smlouvy.
9. Závěrečná ujednání
Kupující zavazuje sebe i své případné právní nástupce k tomu, že do 15 dnů prodávajícímu písemně oznámí jakékoliv
organizační změny, při nichž práva a závazky z této smlouvy přejdou na jiný právní subjekt a že sdělí správné
označení tohoto nového subjektu.
Uzavřením kupní smlouvy pozbývají veškerá předchozí ujednání a korespondence právní závaznosti, pokud se vztahují
k obsahu kupní smlouvy.
Prodávající je oprávněn dodávat i fakturovat zboží v dílčích dodávkách.
Pokud je kupující v prodlení s placením předchozích dodávek, má prodávající právo zadržet kupujícímu dosud
nesplněné dodávky ze všech kupních smluv, aniž by to bylo možno považovat za porušení kupních smluv ze strany
prodávajícího.
Veškeré dodávky mezi smluvnímu stranami se realizují výhradně na základě těchto podmínek. Tím se vylučuje
možnost použití jiných nákupních podmínek, pokud nejsou prodávajícím akceptovány.
Kupující je oprávněn prodat zboží, na něž se vztahuje výhrada vlastnického práva jen se souhlasem prodávajícího.
Jestliže smluvní strany uzavřou rámcovou, či jinou obdobnou smlouvu s opakovaným plněním či s plněním na určité
období, mohou tyto všeobecné obchodní podmínky učinit součástí takové smlouvy. V tomto případě není nutné
připojení těchto všeobecných obchodních podmínek ke každé kupní smlouvě, která je realizací závazků z výše
uvedené smlouvy a bod 1.1. těchto podmínek se nepoužije.

V Liptále dne 29.5.2017

Martin Vrla jednatel
………………………………….
za prodávajícího

V ………………… dne

…………………………………..
za kupujícího

