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Vš eobecné  obchodní  podmí nky
Spoleěnosti DEROVANE PLECHY SVS s.ř.o.

í . základní  ustanoveni

1.Tyto vš eobecné  obchodní  podmí nky (dále jen VOP) upravují veš keré  vztahy mezi
Společ ností  DĚRoVAruÉ  plrcnY SVS s.r.o. se sí dlem Radim 101, Luž e, PSČ  538 54,
lČ  28761995, zapsané  v OR KS v Hradci Králové , oddí l C, vlož ka 26068 (dále jen
,,Prodávají cí ") na jedné  straně a Kupují cí m na druhé  straně, které  vznikají v souvislosti
s uzavření m kupní smlouvy mezi nimi.

2. Prodávají cí  provozuje předevš í m velkoobchod s hutní m materiálem, ale ijinými produkty a
služ bami, které  jsou specifikovány na webových stránkách :

(www.derovaneplechysvs.cz) nebo v její ch speciální ch nabí dkách. Jde zejmé na o
děrované  plechy, tahokov, ocelové  lisované  a svařované  roš ty a schodnice, svařované
sí tě aj, produkty prodávají cí ho.

3. Kupují cí je seznámen s VOP nejpozději při uzavření  kupní  smlouvy a její m uzavření m se
tyto stávají  nedí lnou souč ástí  smluvní ho ujednání , Za uzavřenou kupní  smlouvu se
považ uje i potvzení  objednávky kupují cí ho prodávají cí m nebo dodací  list prodávají cí ho
převzatý kupují cí m nebo přepravcem zajiš ť ují cí m dopravu zbož í  kupují cí mu.

4. Jaké koliv změny č i doplňky v kupní  smlouvě č i potvrzení  objednávky jsou mož né  pouze
pí semně a musí  být potvzeny podpisy obou smluvní ch stran,

5. V pří padě, ž e by obsah kupní smlouvy byl v rozporu s někteným ujednání m těchto VOP, je
pro strany závazné  znění  kupní smlouvy ,

2. Dodací  podmí nky

1. Prodávají cí  je povinen dodat kupují cí mu zbož í  v souladu s kupní  smlouvou, tato povinnost
je splněna okamž ikem předání  zbož í  kupují cí mu, popř. první mu přepravci v pří padě, ž e
přepravu zbož í  zajiš t'uje prodávají cí  nebo kupují cí  prostřednictví m externí ho dopravce,
potvrzení m a převzetí m dodací ho listu.

2. V pří padě zbož í  vyráběné ho pro zákazní ka na zakázku si dodavatel vyhrazuje právo na
toleranci množ ství  -0+1Oo/o.

3. Přepravu zbož í  si zajiš t'uje kupují cí , není -li v kupní  smlouvě specifikován jiný způ sob
dopravy. Na základě dohody mohou být následují cí typy přepravy:
- osobní  odběr v sí dle prodávají cí ho
- přeprava spedič ní firmou na adresu udanou kupují cí m, prodávají cí avizuje odeslání  zbož í
a není jeho povinností  zbož í  pojistit

- přeprava prodávají cí m.
4. V pří padě, ž e mí sto dodání  zbož í  není  dostupné  běž ně použ í vanými nákladní mi

automobily, je kupují cí  povinen upozornit na tuto skuteč nost prodávají cí ho v objednávce.
5. Pokud kupují cí  neuvede ž ádné  odesí lací  dispozice, má prodávají cí  právo urč it způ sob

dopravy,
6. Kupují cí je povinen zajistit vykládku odpoví dají cí mi technickými prostředky a dále

pří tomnost osoby oprávněné  k převzetí  zbož í  v dohodnuté  době v mí stě plnění .
7. Obaly: zbož í  bude zabaleno obvyklým způ sobem vzhledem k jeho charakteru, rozměrů m,

materiálu, způ sobu přepravy aby bylo zajiš těno jeho uchování  a ochrana. Obvykle na
jednorázových dřevěných paletách.

8. Plnění  pož adavků  zákona o obalech, tj, zejmé na zpětný odběr a využ ití  odpadů  z obalů , je pro
Kupují cí ho zajiš těno a prodávají cí m zaplaceno u autorizované  obalové  společ nosti EKO-KOM,
klientské  č . F000901 85.

3. Kupní  cena zbož í , platební  podminky

1,Kupní  cena dohodnutá v jednotlivé  smlouvě je pevná a nelze ji bez souhlasu obou
smluvní ch stran měnit, je uváděnabez DPH, poplatku za balné  a dopravu, ty jsou
fakturovány samostatně, pokud není  v kupní  smlouvě uvedeno jinak.



a

3

2. Kupní  cena za zbož í  je splatná na základě vystavené  faktury prodávají cí m se splatností
do 30ti dnů , pokud není  v kupní  smlouvě uvedeno jinak.

3,Kupní  cenu lze zaplatit :

- bezhotovostní m převodem na ú č et prodávají cí ho uvedené m ve faktuře
- v hotovosti v pokladně prodávají cí ho
- prostřednictví m dopravce ve prospěch prodávají cí ho

4. Uplatnění  reklamace nezakládá právo kupují cí ho pozastavit ú hradu kupní ceny.
5, Pokud není  uzavřena pí semná dohoda o zasí lání daňových dokladů  elektronickou cestou,

bere kupují cí  na vědomí , ž e tyto doklady zasilá prodávají cí jako obyč ejný dopis (ne
doporuČ eně), Neobdž í -li kupují cí  daňový doklad do 5 dnů  od převzetí  zbož i,je povinen o
tom prodávají cí ho neprodleně uvědomit.

6. V pří padě, ž e je kupují cí  v prodlení  s platbou, má prodávají cí  právo ú č tovat ú rok z prodlení
ve výš i 0,05% z dluž né  č ástky za kaž dý den prodlení .

4. Reklamace, vady zbož í

1. Pří padné  vady dodané ho zbož í , vady množ ství  a jiné  zjevné  vady je kupují cí  povinen
oznámit při převzetí  zbož í . Pří padně pí semně a bez zbyteč né ho odkladu po jeho dodání
nejpozději do 5 dnů  od převzetí  zbož i.

2. V pří padě,Žezbož í  vykazuje vady je prodávají cí  povinen zbož í  vyměnit pří padně tyto vady
bezplatně odstranit, volba těchto nároků  nálež í  prodávají cí mu. Smluvní  strany se té ž
mohou dohodnout na přiměřené  slevě z kupní ceny zbož í .

3,Za poŠ kozeni zbož í  vzniklé  během dopravy zajiš ť ované  kupují cí m, prodávají cí
nezodpoví dá.

4. Reklamace musí  být provedena pí semně, prodávají cí je povinen se do 30 dnů  od obdž ení
reklamace vyjádřit, zejmé na, zda ji uznává č i nikoliv. Pokud ji uznává, tak jakým
způ sobem bude reklamace vyří zena,

5. závěreč ná ustanovení

1. Prodávají cí  zů stává vlastní kem zbož i až  dojeho ú plné ho zaplacení ,
2, Kupují cí  má právo odstoupit od kupní smlouvy nebo od potvzené  objednávky pouze

z dŮvodu daných zákonem, kupní smlouvou nebo VOP, pokud zaplatil na ú č et
prodávají cí ho smluvní  odstupné  ve výš i:
a) 10 o/o z kupní  ceny, jestliž e zbož í  ješ tě nebylo vyrobeno nebo rozpracováno
b) 100% z kupní  ceny, jestliž e zbož í  již  bylo vyrobeno nebo rozpracováno

Odstoupení  musí  být provedeno pí semně a doruč eno do sí dla prodávají cí ho.
3. Ustanovení dí lČ Í ch a rámcových kupní ch smluv mají  přednost před těmito Vop.

Ostatní  otázky neřeš ené  v kupní  smlouvě č iVOP se ří dí  pří sluš nými ustanovení mi
obč anské ho a obchodní ho zákoní ku.

4. Smluvní  odstupné  se netýká zbož i, které  je skladem v době podepsání  kupní  smlouvy, ale
pouze zbož í  vyráběné h o na zakázku pro ku puj í cí ho.

5. VeŠ keré  spory vzniklé  v souvislosti s oboustrannou kupní  smlouvou č iVOP budou smluvní
strany řeŠ it přednostně formou dohody. V pří padě, ž e se strany nedohodnou, předlož í  svů j
spor k prqednání soudu. Jako mí stně a věcně pří sluš ný k projádnání sporu smluvní ch
stran se urěuje Kr{ský soud v Hradci Králové ,

6. Prodávají cí je oprávněn VOP jednostranně měnit, Změna VOP je ú č inná zveřejnění m ú plné ho
znění  na webu prodávají cí ho.

7. Tyto VOP platí od 1.1.2018.


