Obchodní podmínky prodeje
Obchodní společnosti Apator Metra s.r.o.
(verze p1/2015)
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) obchodní společnosti Apator Metra s.r.o., se sídlem Havlíčkova 919/24,
787 64 Šumperk, identifikační číslo 268 34 073, zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka
40113 (dále jen „Prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen
„Kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen „Kupující“).
1.2 Ustanovení odchylná od OP je možno sjednat v kupní smlouvě, případně v rámcové kupní smlouvě, je-li uzavřena.
Odchylná ujednání ve smlouvách mají přednost před ustanoveními těchto OP.
1.3 Předmětem Kupní smlouvy je dodání zboží, jímž se v těchto OP rozumí věci a jejich součásti, ohledně nichž je
uzavírána Kupní smlouva. Uzavřením Kupní smlouvy se Prodávající zavazuje dodat zboží Kupujícímu a převést na něj
vlastnické právo a Kupující se zavazuje zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu, respektive Cenu, viz bod 3.1 těchto
podmínek.
1.4 Podstatné porušení povinností Kupujícího. Za podstatné porušení povinnosti stanovených Kupní smlouvou anebo těmito
OP se považuje:
a) prodlení s odebráním zboží více než 7 kalendářních dnů po termínu dodání určeném Kupní smlouvou;
b) prodlení s uhrazením Ceny delší než 30 kalendářních dnů;
c) uvedení nepravdivých údajů, viz bod 8.2 těchto OP.
1.5 Veškeré smluvní pokuty dle těchto OP jsou vždy splatné do 14 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní
pokuty druhé smluvní straně. Vedle nároku na úhradu smluvní pokuty má Prodávající právo na náhradu škody v plném
rozsahu.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
2.1 Návrhem Kupní smlouvy je písemná objednávka Kupujícího, která musí být doručena Prodávajícímu. K uzavření Kupní
smlouvy dojde doručením písemně potvrzené objednávky Prodávajícím Kupujícímu. Nedojde-li k potvrzení
objednávky, ale přímo k dodání objednaného zboží a k jeho převzetí Kupujícím, je Kupní smlouva uzavřena okamžikem
převzetí objednaného zboží Kupujícím.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1 Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu zboží stanovenou v objednávce a všechny případné náklady
spojené s dodáním zboží, dohodnou-li se smluvní strany na tomto dodání mimo sídlo prodávajícího (dále jen „Cena“).
Cenou se tedy rozumí kupní cena zboží plus veškeré náklady spojené s dopravou apod. Kupní cena nezahrnuje náklady
spojené se zbožím, jako jsou náklady na balení, přepravu a pojištění zboží. Cena dopravy, v případě, že si Kupující
dopravu vyžádá, je odvislá od aktuálních cen přepravce, jehož prostřednictvím bude zboží dodáno.

3.2 K Ceně bude fakturována daň z přidané hodnoty (DPH) podle zákonné sazby.
3.3 Splatnost Ceny je stanovena v Kupní smlouvě. V případě, že splatnost Ceny v Kupní smlouvě uvedena není, je Kupující
povinen zaplatit cenu do 14 kalendářních dnů ode dne dodání zboží Kupujícímu. Dnem zaplacení Ceny je den, ve
kterém je bankou částka Ceny připsána na účet Prodávajícího.

3.4 V případě prodlení Kupujícího se zaplacením splatné ceny, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu
ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení a zákonný úrok z prodlení.

3.5 V případě platby v hotovosti je kupující povinen uhradit Cenu před převzetím zboží.
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4. DODÁNÍ ZBOŽÍ
4.1

Místo dodání. Nestanoví-li Kupní smlouva jinak, je místem plnění a dodání sídlo prodávajícího. Prodávající není
povinen na své náklady a nebezpeční dodat Kupujícímu zboží do místa sídla Kupujícího, jestliže toto není ujednáno
v Kupní smlouvě.

4.2

Dodací doložka. Není-li smlouvu stanoveno jinak, dodání se řídí dodací podmínkou EXW INCOTERMS 2010,
Apator Metra s.r.o., Havlíčkova 919/24, 787 64 Šumperk.

5. JAKOST A PROVEDENÍ ZBOŽÍ, DOKLADY KE ZBOŽÍ
5.1

Zboží musí odpovídat technickým požadavkům a technickým normám pro daný druh zboží. Zboží nesmí být
zatíženo právními vadami. Spolu se zbožím je Prodávající proveden dodat dodací list a doklady, které jsou
vysloveně uvedeny v Kupní smlouvě.

5.2

Prodávající odpovídá za úplnost a správnost dodávky v souladu s dodacím listem a Kupní smlouvou. Neúplnost a
nesprávnost dodávky lze u Prodávajícího rozporovat písemně nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dodání.

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA
6.1

Prodávající poskytuje Kupujícímu na dodané zboží záruku. Prodávající se zavazuje, že zboží dodané dle Kupní
smlouvy bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu stanovenému v Kupní smlouvě, jinak k účelu
obvyklému a že si zachová Kupní smlouvou stanovené vlastnosti.

6.2

Délku záruční doby stanoví Kupní smlouva. Pokud délku záruční doby Kupní smlouva nestanoví výslovně, činí
délka záruční doby 24 měsíců ode dne řádného dodání zboží. Kupující je oprávněn vady uplatnit v průběhu záruční
doby, neprodleně však po jejich zjištění a to písemným sdělením Prodávajícímu. Záruční doba neběží po dobu, po
kterou Kupující nemůže zboží užívat pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

6.3

Volba nároku z odpovědnosti za vady zboží, jakož i volba způsobu, kterým mají být zjištěné vady odstraněny,
náleží výhradně Prodávajícímu. Prodávající se může přiklonit k návrhu Kupujícího. Prodávající je povinen zaslat
Kupujícímu písemné oznámení o tom, že:
a) Vady budou odstraněny opravou;
b) Vady budou odstraněny dodáním náhradního zboží;
c) Budou odstraněny právní vady; nebo
d) Poskytne kupujícímu přiměřenou slevu z Ceny.
Není-li výše uvedený postup možný, má Kupující právo na odstoupení od smlouvy bez jakýchkoli poplatků.

6.4
Nebude-li reklamace Prodávajícím uznána, resp. bude-li vyhodnocena jako neoprávněná, budou veškeré náklady
spojené s takovou reklamací vyúčtovány Kupujícímu. Kupující povinen zaplatit tyto náklady do 14 kalendářních dnů ode dne
doručení vyúčtování těchto nákladů Kupujícímu.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
7.1

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží celkovou úhradou Ceny.

7.2

V případě výskytu vyšší moci se o dobu, po kterou trvá událost vyšší moci, prodlužují lhůty pro plnění povinností
stanovených smluvním stranám Kupní smlouvy nebo těmito OP.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1

V případě, že Kupující odstoupí od smlouvy ve lhůtě delší než 14 dnů od uzavření Kupní smlouvy, mimo důvodů
uvedených v odst. 6.3 těchto OP, je povinen zaplatit Prodávajícímu 15% z kupní ceny zboží. Tím nejsou dotčeny
ostatní nároky prodávajícího na úhradu vzniklé škody podle § 2913 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
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8.2

Kupující je povinen informovat bez zbytečného odkladu Prodávajícího o jakékoli skutečnosti, která by mohla
ohrozit jeho schopnost plnit závazky z obchodní spolupráce s Prodávajícím, a to zejména o zahájení insolvenčího
řízení, případně rozhodnutí o úpadku. Pokud Kupující svou informační povinnost nesplní nebo poskytne
nepravdivé či neúplné údaje, je Prodávající oprávněn odstoupit ode všech uplatněných smluv, viz bod 1.4 těchto
OP. Prodávající má nárok na úhradu vzniklé škody vzniklé v souvislosti s porušením povinností uvedených v tomto
článku.

8.3

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že bude proti Kupujícímu vyhlášeno insolvenční řízení.

8.4

Práva a povinnosti smluvních stran včetně kupní smlouvy, její platnosti a účinnosti se řídí právním řádem ČR. Je-li
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 neúčinnosti
jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních
podmínek vyžadují písemnou formu.
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