T}fu VŠEOBECNÉPRoDEJNÍ a

VSEOBECNE PRODEJNI A DODACI PODMINKY

oooacÍ pooriaÍNrY společnosti pÍst<owy MoRAVA

spol. s r.o. (ilá|e jen,,prodávající'') jsou
nedílnou součástísmluv uzavíraných prodávajícím na prodej zbožibez ohledu na to, zda kupujícím je ýzická či právnická osoba (dále
jen
Platí pro všechny vzájemné vztahy mezi prodávajícím a kupujícírra není-li v samostatné kupní smlouvě stanoveno jinak.
''kupující..).

Dodací podmínky

1.1

zďožen t'l5
rámcovou kupní sm1ouvou či kupnÍ smlouvou, která vmiká:
r uzavřením písemnékupní smlouvy mezi kupujícím a
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Přípustná hmotnostní tolerance
Prodávající akupujícísi sjednávají jako roáodu.iící hmotnost
odevzdávaného zboži hmotnost zbožíziištěnou na váze

Smluvnl vztah rnezi prodávajícím a kupujícím je
prodávajícím;

převzetím objednávky

a

jejím potvtzenim ze

stíany Způsob dopravy

prodávajícího; obsahuje-li potvrzení objednávkyjakékoliv 1.16
Změny, dnem potvrzení těchto změn kupujícím;
převzeiírn objednávky a odevzdaním objednaného zboží;
odesliínímnáwhu kupní Smlou\T prodávajícím a prvním
l.17
poŽadavkem nadodávkuzboží.

dodávky zboŽí provedené najejím základě.

1.5

1'6
1.7

Je-li místem pinění jiné místo, neŽ je expedičnímísto' je

kupujícípovinen uhradit prodávajícímu náklady na přepraYu
do tchctc místa. není.li ve smlcuvě výslovně stano./eno, Žs
cena zahmuje náklady přepravy do místa plnění.

Volně |aŽetlé zbožíje dopravováno na automobiloých
soupravách.
Neobsahuje-li smlouva uzavřená mezi kupu.iícím a
l.l8 Ložnéplochy přistavených vozide1 musí bý čisté.Není-1i toto
prodávajícím, množstvízboží,či je-li jako -''oi'tui
'bozi
splněno.neníprodávajícípovinenzbožiodevzdat.
uvedena 1,000 T, jedná se o riímcovou kupní smlouvu.
Podmínky rámcové kupni smlouvy se použijína veškeré

l.3 Zboži je

1.4

prodávajícího.

kupujícímu dodávríno

na

Jakost, reklamace

zÍk|adéob.iednávLry. |.|9 ZboŽí -kamenivojedeklarovánoadodávánodle

EN

12ó20,

|3043,13Ž42" 13450' l3139.
objednávkujé Lupujícípovinen zaslat prodávajicimů písemíě
(popř. emailem nebo fa,rem) minimálně 1 pracovní den pred 1.20 Prodávající odpovídá za to, že zbožímá v době přechodu
nebezpečíškodynazboŽí poŽadovanévlastnosti.
datem plnění. Učiní-likupující objednávku jiným způsobem,
|.2| vady zboži azr'Írr,!, kupujícíprodávajícímu písemnou íormou,
je prodávající oprávaěn, nit.áti usut. povinen ji piii-óut'
nejpozději ve lhůtě do 3 dnů od přechodu nebezpečínazboží.
objednávka musí obsahovď mnoŽství a prip. druh zboží'které
azrrámtni o rek1amačním nríroku kupující učinírovněž v
má bý v této dodávce dodano a datum plněni.
písemnéformě a doručíje prodálzjícímu současně s reklamací
lr,{ístem plnění zboží,je expediční místo prodávajícího, po|rud
nebo nejpozději 3 dny poté. Do vyřešení reklamaceje povinen
není ve smlouvě uvedenojinak.
feklamované zbožířádně uchovat a odděleně skladovat'
Prodávající oďevzdá a kupujícípřevezme zboži v- době a místě
Podmíolcy reklamačníhořízeníjsou sianoveny Reklamačním
plnění.
řádem prodávajícíbo, kteý je k nahlédnutíu prodejců, na
Kupující se zavazuje, že osob4 která má zbožípíevzít,
jednotlivých provozovnách a na všech expedičních místech
předloŽíapředákupujícímu'.PlnoumockodběÍu zboží,,. Bez
předložení a předání plné moci není prodávající povinen

odevzdat.

zbož{

prodávajícího'

t,22 v omiámení reklamačniho naroku kupujícíuvede, zda chce

zbožívyměnitčipožadujeslevuzceny.
odevzdaní zbožíbude vystaven dodací list obsahujicí
zejména mnoŽství zboží,den a místo plnění, technicřou l.23 Kupující je povinen za účelemřádného vyřizeni reklamace
umožnit prodávajícímu účastna odběru vzorkti
normu jakosti zboží,jméno a podpis osoby přebíraj ici zboži za

1.8 Při

kupujícího.

reklamovaného zbožI.

Nebezpečíškody na zboŽí
Kupní cena zbožíjesjednána smlouvou.
1.10 Je.li ve smlouvě uveden
příjemce..' 1.24 Nebezpečíškody nazboŽipťechitzi nakupujícího v okamžiku
či
,,adresa
",příjemce..
rozumí se přijemcem osoba či provozovna určená k-upu'iícím, odevzdaní zboŽiv místě plnění, není-li v KS sjednano jinak.

1.9

1. 1

kterájeoprávněnazbožíprokupujícíhopřevzít. i.25 Kupujícímunevznikajíprěwazvad,aniniíroknaúhraduškod,
které vznikly neodborným zat,hizenim se zboŽítry
ilrrpujicího okamžikem

ceny.

1 Vlastnické právo ke zboži pÍec|tázi na
úplnéhozaplacení kupní

P|atební podmínky

1.12 Zik|aóni plďební podmínky jsou dohodnuty přímo ve
smlouvě. Ve smlouvě je sjednan zejména způsob úhrady

ffiT";%T#;'ffi*'}'-$ilr:},'""ffi''TTjjiJ'ffii:

prodávajícím. Naroku na úhradu těchto škod se kupuiící
vzdává.

Závěrečná ustanovení
kupní ceny a lhůta splatnosti.
kupni cena hrazena bezhotovostně, dnem zaplacení se |'26 obě smluvní stÍany jsou povinny v rifunci svých možností
postupovat tak' aby minimalizovaly případné škody' ztráty či
rozumí den, kdy jsou finančníprostřodky připsány na účet
rizik4 která mohou qplynout z činností spojených s plněním
prodávajícího. V případě' Že se kupujícío"ltne o prodlení .
úhradou kupní ceny, je povinen uhradit prodávaiícímu smlou''y nebo s použitím zboží.
smluvní úrok z prodienin" ui'sl O'05 o/o z dlužnéeásiky za t.27 Pokud některá Ze smluvních stran získá vpruběhu sjednávání
"
či rea|izace smlouvy Znalosti z vědeckotechnických postupů,
kaŽdý den prodlení.
skutečností obchodní povahy' skutečností chriíniěných právem
Nedodržuje-li kupující platební podmínky, zejména je-li v

l.l3 JeJi

1'l4

prodiení s placením kupní ceny, považuje to prodávájící za
podstatrré porušenípovinností a je

e

o
o
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oprávněn:

v hotovosti nebo platbu předem při
veškerém dalším odevzdáváni zboŽi na základě všech
poŽadovat platbu

smluv, uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím,
- .^
|.28
snížitnebo zíušitsjednanou slevu z ceny zboží,
zastavit dodávlty zboži, ato ze všech smiuv, uzavřených
mezi prodávajícim a kupujícím,
vypovědět všechny Sťíi]ouvy týkajicí se prodeje zboŽí,
uzavŤené mezi prodávajícím a kupujícím, a to s účinností
doručenímvýpovědi.

o

v oblasti duševního vlastnicfuí nebo
cenách, výrobních
postupech, patentech a jiných údajíchdruhé smlu.vni strany, je

povinna

9Pl9u"y'

je

utajit po dobu deseti let od nabytí platnosti

nestanoví.li příslušnýprávní předpis

či smlouva

l1n*.

Kupující je povinen dodržovat
pro pohyb osob a pro
'Pokyny
v areá1u provozovny..' se lcerymi se musí

jízdu vozidel

seznámit před r'stupem nebo vjezdem do provozovny.

Zdeněk Gajdoš&
Jednatel společnosti

