VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.

Platnost a aktuálnost obchodních podmínek:

1.1.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupních smluv uzavíraných za účelem prodeje zboží BD SENSORS s.r.o. se sídlem v Buchlovicích, Hradišťská 817,
PSČ 68708 jako prodávajícím na straně jedné, a kupujícím na straně druhé.

1.2.

Nestanoví-li kupní smlouva jinak, platí tyto obchodní podmínky. Od těchto obchodních podmínek se lze odchýlit jen písemnou formou v příslušné kupní smlouvě.

2.

Povinnosti smluvních stran:

2.1.

Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu zboží v souladu s kupní smlouvou, ve sjednané kvalitě, množství, provedení a s obvyklým příslušenstvím a umožnit mu
nabýt v souladu s kupní smlouvou vlastnické právo ke zboží.

2.2.

Prodávající je povinen předat zboží současně s návodem k použití, montáži, údržbě a záručními listy, pokud takové doklady ke zboží existují a jsou určeny, aby byly se
zbožím dodávány.

2.3.

Prodávající je povinen zabalit zboží tak, aby byla zajištěna dostatečná ochrana zboží během přepravy do místa určení (obvyklé balení). V kupní smlouvě může být
sjednáno speciální balení zboží.

2.4.

Kupující je povinen převzít zboží a zaplatit kupní cenu.

3.

Platební podmínky:

3.1.

Kupní cena bude fakturována po převzetí každé dodávky zboží kupujícím fakturami se splatností uvedenou na příslušné faktuře/kupní smlouvě.

3.2.

Kupující není oprávněn započíst své případné pohledávky proti pohledávkám prodávajícího na zaplacení kupní ceny.

3.3.

Je-li sjednáno částečné plnění ve prospěch kupujícího ve formě splátek kupní ceny, má prodávající právo při nedodržení termínu kterékoliv splátky na vyrovnání celé
kupní ceny.

3.4.

Je-li kupující v prodlení s placením kupní ceny, je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

3.5.

Prodávající fakturuje kupujícímu cenu zboží fakturou, která bude splňovat také náležitosti daňového dokladu a obsahuje alespoň tyto náležitosti:
-

označení prodávajícího a kupujícího,

-

označení a směrové číslo peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být zaplaceno,

-

číslo obchodního případu,

-

označení zboží, počet kusů, číslo odesílacího listu,

-

cenu za zboží a event. další cenové náležitosti,

-

datum vystavení a datum splatnosti faktury.

3.6.

Prodávající je oprávněn vystavit fakturu dnem expedice zboží.

3.7.

Nezaplacení kupní ceny do 30 dnů po uplynutí data její splatnosti je podstatným porušením smlouvy a prodávající má právo na okamžité odstoupení od smlouvy. Odstoupení
od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, ani práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti.

4.

Kupní cena zboží

4.1.

Dohodnutá kupní cena je pevná. Není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak, rozumí se, že ve smlouvě uvedené ceny jsou cenami při dodací paritě FCA Buchlovice dle
INCOTERMS 2010.

4.2.

Kupní cena zboží uvedená v kupní smlouvě zahrnuje náklady na obvyklé balení, označení zboží a doklady. Pokud kupující požaduje nadstandardní balení zboží nebo jeho
speciální povrchovou úpravu, musí být toto specifikováno v kupní smlouvě.

4.3.

Kupující je povinen uhradit výlohy a poplatky, které mohou vzniknout mimo území České republiky, jako např. cla, daně, dovozní poplatky apod.

6.

Dodací podmínky:

5.1.

Nedojde-li v kupní smlouvě k výslovné dohodě o době dodání zboží, je oprávněn tuto dobu určit prodávající.

5.2.

Prodávající splní dodávku zboží předáním kupujícímu nebo prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího (podle sjednané parity dle INCOTERMS 2010). Kupující je
povinen zajistit, aby dopravce v této době na tomto místě zboží od prodávajícího převzal.

5.3.

V případě dodání zboží prostřednictvím dopravce bude při předání zboží prodávajícím a jeho převzetí dopravcem podepsán oběma balicí list/přepravní štítek. Jedno
vyhotovení balícího listu/přepravního štítku si ponechá prodávající a jedno bude předáno dopravci. Zboží bude považováno za řádně dodané okamžikem podpisu
uvedeného dokumentu dopravcem a prodávajícím.

5.4.

V případě, že z důvodů představujících vyšší moc prodávající dodatečně zjistí, že nebude schopen dodržet termín nebo jiné podmínky dodávky zboží, je prodávající
povinen takovou skutečnost s návrhem možného řešení bez zbytečného odkladu oznámit kupujícímu. Za okolnost představující vyšší moc se považuje rovněž řádné a
včasné nedodání materiálů sloužících k výrobě zboží prodávajícímu ze strany výrobce či jiného dodavatele takových materiálů. V případě vyšší moci se nejedná o porušení
povinnosti prodávajícího z kupní smlouvy a prodávající není odpovědný za případné škody vzniklé kupujícímu. Strany se následně dohodnou na novém termínu dodání
zboží, bude-li to pro kupujícího přijatelné, nebo na jiném postupu v této věci.

7.

Prodlení:
Neodebere-li kupující zboží způsobem stanoveným ve smlouvě a ve stanovené lhůtě, je toto jednání považováno za podstatné porušení smlouvy a prodávajícímu vzniká
právo na okamžité odstoupení od smlouvy. Prodávající má nárok na náhradu škody, která mu takto vznikla.

8.

Záruka a odpovědnost za vady:

8.1.

Prodávající poskytuje na zboží záruku v délce specifikované v kupní smlouvě nebo záručním listě. Není-li uvedeno jinak, poskytuje prodávající záruku v délce 24
měsíců, která začíná běžet dnem následujícím po dodání zboží kupujícímu. Záruka za jakost znamená, že dodané zboží bude po dobu záruční doby způsobilé k použití
pro smluvený či jinak obvyklý účel, nebo že si zachová smluvené, či jinak obvyklé vlastnosti. Záruka za jakost se nevztahuje na běžné opotřebení zboží.

8.2.

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu prohlédnout zboží v závodě prodávajícího, při odběru zde, nebo po obdržení dodávky a v případě zjištění vad sepsat o
výsledku této prohlídky přejímací protokol a doručit jej prodávajícímu.

8.3.

Množstevní a zjevné vady zboží zjištěné při prohlídce zboží při jeho převzetí je kupující povinen oznámit nejpozději do 5 pracovních dnů od okamžiku převzetí dodávky
zboží kupujícím.

8.4.

Skryté vady zboží, které má kupující při vynaložení odborné péče zjistit během prohlídky nebo které mohou být zjištěny až později, je kupující povinen oznámit bez
zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do konce záruční doby.

8.5.

Reklamace ze strany kupujícího musí být uplatněna písemnou formou na adresu prodávajícího.
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8.6.

Při reklamaci musí být reklamované vady a nedostatky dostatečně specifikovány uvedením typu, výrobního čísla zboží a projevu vady.

8.7.

Neoznámení vad ve stanovených lhůtách znamená, že kupující dodávku bez připomínek přijal a pozbývá práva z vadného plnění

8.8.

Prodávající je oprávněn oznámené vady ověřit a požádat kupujícího o vyřízení reklamace na místě, kde se reklamované zboží nachází a kupující je povinen mu toto
umožnit.

8.9.

Pokud bude zjištěno, že uplatňovaná vada vznikla v důsledku nesprávného užívání zboží, neodborné manipulace s ním nebo v důsledku nešetrného zacházení s ním,
kupující nemá práva z vadného plnění.

8.10.

Bude-li se v případě reklamované vady jednat o vadné plnění, je kupující oprávněn k dodatečnému plnění, a to buď formou odstranění vady, nebo slevou z kupní ceny.

8.11.

V případě, že příslušná vada, za kterou je prodávající odpovědný, nebude odstraněna ani při opakovaném, tj. při druhém a dalším dodatečném plnění, má kupující právo:
(i) odstoupit od kupní smlouvy, požadovat (ii) slevu z kupní ceny, (iii) odstranění vady zboží, nebo (iv) výměnu zboží. Své rozhodnutí odstoupit od příslušné kupní
smlouvy je kupující povinen písemně oznámit prodávajícímu do 10 dnů od neúspěšného dodatečného plnění. V opačném případě právo na odstoupení z důvodu existence
příslušné vady zaniká. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

8.12.

Kupující není oprávněn provést odstranění vad nebo nedostatků sám nebo prostřednictvím třetí osoby. V případě, že bude kupující činit jakékoliv zásahy do konstrukce
výrobku nebo jeho obalu, pozbývá práva z vadného plnění a záruky.

9.

Přechod nebezpečí:

9.1.

Veškerá rizika na zboží přecházejí na kupujícího podle podmínek sjednaných v kupní smlouvě, jinak v okamžiku předání zboží prvnímu dopravci nebo v okamžiku
převzetí zboží kupujícím.

9.2.

Pokud kupující neodebere zboží způsobem a v termínu stanoveném smlouvou, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího uplynutím této lhůty.

10.

Reexport

10.1.

Kupujícímu je zakázán vývoz zboží za hranice země, která je uvedena v kupní smlouvě jako místo dodání. Stejným způsobem jsou vázáni všichni další kupující
v obchodním řetězci, kromě konečného spotřebitele.

10.2.

V případě porušení povinnosti uvedené v bodě 10.1. je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 50% z celkové kupní ceny, nejméně však ve
výši 100.000,- Kč.

11.

Rozhodčí doložka a doložka o volbě práva:

11.1.

Veškeré spory vznikající z kupní smlouvy, související s jejím vznikem, prováděním a zánikem, jakož i spory o její platnost, bude řešit s konečnou platností Rozhodčí
soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR se sídlem v Praze ve shodě s jeho Řádem. Jednacím jazykem bude jazyk český.

11.2.

Veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právem České republiky.

12.

Závěrečná ustanovení:

12.1.

Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl ani práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní
povinnosti.

12.2.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se
neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní
smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3.

Prodávající je oprávněn jednostranně změnit tyto obchodní podmínky v rozsahu nezbytně nutném. Nové znění obchodních podmínek bude prodávajícím doručeno na
adresu kupujícího. Kupující je oprávněn změnu nákupních podmínek odmítnout a v jednoměsíční výpovědní době je vypovědět.

12.4.

Tyto obchodní podmínky platí od 1.7.2020.

V Buchlovicích dne________

___________________________

V _____________ dne ________

___________________________

Výpis z OR, vedeného KS v Brně oddíl C, vložka 12714
BD SENSORS s.r.o. • Hradišťská 817 • 687 08 Buchlovice
Telefon: +420 572 411 011 • Telefax: +420 572 411 497
www.bdsensors.cz •prodej@bdsensors.cz • Česká republika

Bankovní spojení: Uherské Hradiště
Komerční banka, číslo účtu: 53903721/0100
IČO: 49968416 • DIČ: CZ49968416

