Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti TPL TRADING CZ s.r.o., IČ: 25926811
I/ Úvodní ustanovení
1.Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi společností TPL TRADING CZ s.r.o. jako
prodávajícím a kupujícím při prodeji náhradních dílů nákladních automobilů (dále jen „zboží“). Tato smlouva tvoří nedílnou
součást veškerých rámcových kupních smluv na dodávku zboží, jakož i kupních smluv na jejich základě uzavřených. Obsahuje
li rámcová či dílčí kupní smlouva úpravu odlišnou od úpravy obsažené v těchto VOP, mají ujednání kupní smlouvy přednost.
2. Veškerá práva a povinnosti účastníků smluvního vztahu se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č.
513/1991 Sb. obchodním zákoníkem, v platném znění. K řešení veškerých sporů vyplývajících z kupní smlouvy či s kupní
smlouvou souvisejících je sjednána místní příslušnost Okresního či Krajského soudu v Hradci Králové, a to v závislosti na věcně
příslušnosti.
3. Za úkony učiněné písemně jsou považována též telegrafická, dálnopisná, faxová a elektronická sdělení za předpokladu, že
jejich obsah bude dostatečně určitý a srozumitelný a že bude možná jednoznačná identifikace osoby, která daný právní úkon
učinila.
II/ Dodávka zboží
1. Prodávající je povinen předat kupujícímu zboží kdykoli během sjednané dodací lhůty. Prodávající je povinen předat
kupujícímu zboží ve stavu odpovídajícímu smluvním dokumentům, ve sjednaném množství, jakosti a provedení.
2. Místem dodání zboží je sídlo prodávajícího, neníli mezi smluvními stranami sjednáno jiné místo dodání zboží.
3. Kupující je povinen dodané zboží včetně veškerých dokumentů vztahujících se ke zboží od prodávajícího převzít a potvrdit
jeho převzetí na dodacím listu. Po dobu prodlení kupujícího s plněním tohoto závazků není prodávající v prodlení s plněním
závazku k dodání zboží. Kupující je povinen zboží při jeho převzetí řádně prohlédnout.
III/ Kupní cena a platební podmínky
1. Kupní cena zboží je stanovena dle aktuálního ceníku prodávajícího platného v okamžiku dodání zboží, pokud nebude
smluvními stranami písemně sjednána jiná kupní cena. Ke kupní ceně bude připočteno DPH dle platné právní úpravy.
2. Prodávající vyúčtuje kupujícímu kupní cenu do 2 dnů ode dne dodání zboží. Kupní cena je splatná ve lhůtě do 14ti dnů od
vystavení faktury, kterou bude kupní cena vyúčtována, na účet uvedený na faktuře. Za den úhrady je považován den připsání
částky na účet prodávajícího.
3. Kupující není oprávněn zadržovat platby ani jakoukoliv jejich část z důvodů jakýchkoliv pohledávek za prodávajícím.
IV/ Přechod nebezpečí škody a přechod vlastnického práva,
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího
zaplacením kupní ceny v plné výši.
V/ Sankce
1. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05%
z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny v částce vyšší než
10.000, Kč, je prodávající oprávněn pozastavit dosud nesplněné dodávky ze všech smluv uzavřených s kupujícím, aniž by toto
pozastavení znamenalo porušení smlouvy či prodlení s plněním na straně prodávajícího, a to až do doby úplného zaplacení
dlužné kupní ceny.
2. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo prodávajícího na náhradu způsobené škody v plné výši.
VI/ Vyšší moc
Smluvní strana neodpovídá za prodlení s plněním povinnosti vyplývající z kupní smlouvy, ke kterému dojde zásahem vyšší
moci. V takovém případě se lhůty k plnění prodlužují o dobu, po kterou zásah vyšší moci trval. O zásahu vyšší moci je smluvní
strana povinna informovat druhou smluvní stranu nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy se o jejím zásahu dozvěděla či mohla
dozvědět, jinak se nemůže zásahu vyšší moci dovolávat.
VII/ Odpovědnost za vady
1. Prodávající odpovídá kupujícímu za vady zboží, které má při převzetí zboží kupujícím.
2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost dodaného zboží. Délka záruční doby činí 6 měsíců a počíná běžet ode
dne dodání zboží kupujícímu. Prodávající neodpovídá za vady zboží, které byly způsobeny kupujícím, třetí osobou nebo vyšší
mocí. Kupující je povinen vady reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Reklamace musí být učiněna písemně.
Kupující je povinen dodat vadné zboží prodávajícímu k posouzení oprávněnosti reklamace bez zbytečného odkladu po zjištění
vad do provozovny prodávajícího na adrese: Nádražní, Kostelec nad Orlicí. V reklamaci musí být uvedeny tyto skutečnosti:
a) identifikační údaje reklamované dodávky (číslo objednávky, datum dodání, atd.)
b) popis vady a jak se vada projevuje,
c) datum zjištění vady.
3. Prodávající je povinen do 30ti dnů od obdržení reklamace sdělit kupujícímu písemně své stanovisko k reklamaci. V případě
oprávněné reklamace náleží volba nároku z vad zboží prodávajícímu.
VIII/ Trvání smluvního vztahu
1.Smluvní strany jsou oprávněny rámcovou kupní smlouvu písemně vypovědět. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet
dnem, kdy byla doručena druhé straně.
2.Smluvní strany si dále pro případ, že některá ze smluvních stran poruší závažným způsobem povinnosti stanovené v rámcové
kupní smlouvě, sjednávají právo druhé smluvní strany od této smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení nastanou doručením
písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Za závažné porušení povinností se považuje zejména:
 opakované prodlení kupujícího s úhradou sjednané odměny
 opakované neposkytování součinnosti ze strany kupujícího, např. při převzetí zboží atp.
 opakované prodlení prodávajícího s dodáním zboží
 opakovaná dodávka vadného zboží
3. Smluvní strany jsou dále oprávněny od kupní smlouvy odstoupit, jestliže je na majetek druhé smluvní strany zahájeno
insolvenční řízení nebo druhá smluvní strana ztratila oprávnění k podnikatelské činnosti.
4. Ukončení smluvního vztahu dle výše uvedeného nemá vliv na povinnost smluvních stran vyrovnat veškerá vzájemná práva a
povinnosti, která vznikla v souvislosti s plněním předmětu kupní smlouvy před účinky odstoupení. Odstoupením od smlouvy
není dotčeno právo na náhradu škody a úhradu smluvní pokuty.
IX/ Doložka důvěrnosti
Veškeré informace, které se smluvní strany dozvědí při plnění předmětu kupní smlouvy, jsou považovány za důvěrné a smluvní
strany nejsou oprávněny sdělit je bez souhlasu druhé smluvní strany třetím osobám. Tyto informace nepoužije druhá smluvní
strana pro jiné účely než pro plnění předmětu smlouvy. Tato povinnost trvá i po ukončení smlouvy.
X/ Účinnost
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem …..
V Hradci Králové dne ………………….
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